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Розмова з Митрополитом Євгеном Поповичем

Нам потрібно
дотримуватися канонічного права
Владика Євген (Попович), Архиєпископ і Митрополит Перемисько-Варшавський, очільник Канонічного відділу Патріяршої курії, беручи участь у Синоді Єпископів УГКЦ,
який проходить із 3 по 12 вересня 2017 року у Львові, розповів Департаменту інформації УГКЦ про те, що підготував Канонічний відділ на розгляд Синоду.
— Владико, поясніть, будь ласка, навіщо
Церкві мати канонічне право?
Церковне право дозволяє нам упорядковувати внутрішнє церковне життя. Це як
ми в державі маємо Конституцію, закони.
Церква так само має свою конституцію,
свої закони, які регулюють всі відносини,
обов’язки по всій вертикалі, починаючи
від Глави Церкви і аж до наших дорогих
мирян. Воно налагоджує відносини між
Церквою на матірній землі і Церквою в діаспорі, між патріархом і єпископами, між
єпископами і священиками, між священиками і мирянами.
Закони мають допомагати нам творити досконалу спільноту, якою є Церква
Христова, у нашому випадку — Українська
Греко-Католицька Церква в Україні та на
всіх континентах світу.

Коли в нашій Церкві почали дотримуватися канонічного права, за останні роки
багато чого стало на свої місця.
— Яка різниця між загальним і партикулярним правом?
Загальне право, яке зібране в Кодексі
канонів Східних Церков, було дане ще папою Іваном Павлом ІІ для всіх Католицьких Східних Церков. Це загальний закон,
який однаковий для всіх. У ньому йдеться
про принципи, які спільні для всіх церковних спільнот. І в цьому загальному праві
говориться про партикулярний закон —
місцевий закон.
Прикметою кожної Східної Церкви
є те, що вона сама в собі є автономною
(Закінчення на 2 сторінці)

Покров Пресвятої
Богородиці
14 жовтня — свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть в народі, Святої Покрови. „Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду
— льодом, а дівчат — шлюбним вінцем”. В українських селах і до сьогодні
дотримуються давньої народної традиції справляти весілля після Покрови.
Від Покрови і до початку Пилипівки — пора наймасовіших шлюбів в Україні.
Свято Покрови посідає почесне місце серед пошанованих свят на Україні. Що
цікаво — шанується воно одночасно і християнами і рідновірами України,
тільки зміст свята, навіть за однакової назви, зовсім різний.

Синод Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви
Від 3 до 12 вересня 2017 року Божого у м. Львові-Брюховичах проходив Синод Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви, в якому брало участь 39 архиєреїв з України,
країн Центральної та Західної Європи, Пiвнiчної і Пiвденної Америки та Австралiї.
Синод розпочався Божественною Літургією в архикатедральному соборі Святого
Юра, на якій відбулася архиєрейська хіротонія о. Андрія Рабія, призначеного на
Єпископа-помічника Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США. У радості та великій вдячності Богові за дар нового владики

всі присутні вислухали подячне слово новопоставленого архиєрея, в якому він поділився спогадами про своє покликання до
священичого служіння, котре зародилося
саме у львівському соборі Святого Юра.
Наприкінці Божественної Літургії секретар Синоду Єпископів владика Богдан

Свято Покрови Матері Слави в Колодарі православних рідновірів ознаменовує засинання Природи, та
вкривання Землі на зиму. Справді,
в жовтні перші дерева втрачають
листя, всі плоди уже дозріли: „Прийшла Покрова — на дереві голо”.

Сивий Яр вступає в свою повну силу
в першу п’ятницю, після дев’яти днів
від осіннього рівнодення і ми вшановуємо Покрову Матері Слави. Це також свято вояцької честі та звитяги,

(Дзюрах) зачитав Декрет про скликання Cиноду, а Глава УГКЦ Блаженніший Святослав урочисто проголосив його відкриття. До присутніх
звернувся з привітальним словом
Архиєпископ Клаудіо Гуджеротті,
Апостольський нунцій в Україні.
Цього ж дня, увечері, було відслужено Молебень до Святого Духа та всі
члени Синоду склали присягу, яку
зачитав найстарший із присутніх за
єпископською хіротонією — владика
Василь (Лостен). Опісля єпископи
оглянули відеосюжет на спомин про
світлої пам’яті блаженнішого Любомира Гузара, який упокоївся в Бозі 31
травня цього року.

На початку синодальних засідань
4 вересня 2017 року Божого до архиєреїв звернулися із привітальним
словом запрошені гості: Архиєпископ
Клаудіо Гуджеротті, Апостольський
нунцій в Україні; владика Димитрій
(Рудюк), Митрополит Львівський
і Сокальський Української Православної Церкви Київського Патріархату; владика Едвард Кава, Єпископпомічник Львівської архидієцезії,
який зачитав лист-привітання від
Архиєпископа і Митрополита Мечислава Мокшицького, Голови Єпископської Конференції Римо-Католицької
Церкви в Україні; о. Андрес Мартінес

(Закінчення на 2 сторінці)

(Закінчення на 6 сторінці)

Покров Пресвятої
Богородиці
(Продовження з 1 сторінки)
на якому оборонці Матері-Землі показують
свою вправність.
Незвичайна популярність та величність
свята Покрови пояснюється дуже просто,
хоч цього вперто не бажають визнавати і помічати представники християнства. Корені
виникнення свята сягають сивої багатотисячолітньої давнини і пов’язані з космічним
станом природи і, відповідно, особливим
етапом у житті людини.
Які ж це особливості?
Загальновідомою ознакою Покрови є те,
що вона покриває Землю або листям, або
снігом.

До Покрови завершувався період сватань
і приготування до весіль, який починався
після Першої Пречистої.
До початку жовтня закінчуються усі найважливіші сільські роботи на Землі (в тому
числі сівба озимих) — завершений хліборобський цикл робіт. Зібраний урожай (достаток) та більш-менш вільний час дають
можливість для проведення весіль. Це найблагодатніша пора для весільних гулянь,
початку вечорниць. Звідси беруть свій початок весільні осінні тижні. Це свято — покровитель весіль, початок сезону на сватання та весілля, які закінчувались за два тижні
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дотримуватися канонічного права
(Продовження з 1 сторінки)
присвячують канонічному праву. Навіщо це
потрібно? І що цього Синоду вирішується
у сфері права?
Синод розглядає різні рішення. Кожен
закон, який приймає Синод, мусить бути
правильно осмислений, не може суперечити
нашій церковній традиції та Кодексу канонів
Східних Церков. І наш відділ стоїть на сторожі цих законних дій нашої Церкви.
Крім того, на нашому відділі лежить вся
підготовка проектів законів, поправок до
них. На цей Синод ми були отримали завдання підгодовувати доповнення законодавчої
бази новими законними актами. Сподіваюся, що цього року приймемо дуже великий
правовий акт, яким є Статут Синоду Єпископів УГКЦ. Синод є законодавчим органом
нашої Церкви. Статут, який буде прийнятий,
регулюватиме всі нюанси діяльності Синоду
Єпископів, зокрема вибір Патріарха, подання
на єпископа, утворення нових єпархій… Це
буде базовий закон Синоду і Церкви, оскільки Синод представляє всю Церкву.
і має право регулювати свій внутрішній правопорядок за власним законом.
Якщо говорити про церковне право в нашій Церкві, то це наш великий скарб. Бо ще
з часів Київської Русі (запровадження християнства на території України) і до сьогодні
творилися церковні закони. Закони нашої
Церкви — це не є щось, що ми зараз видумуємо, ми постійно звертаємося до норм, які
наша Церква випрацьовувала століттями.
— Чи можна сказати, що законодавство
в нашій Церкві вже є досконале?
На сьогодні наше церковне законодавство
перебуває на досить високому рівні. Бо, насамперед, ми вже маємо партикулярний закон, який є прийнятий Синодом і працює.
Крім цього, Синод Єпископів нашої Церкви прийняв низку різних статутів, уставів,
які регулюють різні ділянки нашого церковного життя.
Очевидно, багато чого потребує вдосконалення, але, якщо говорити на загал про
нашу церковну законодавчу базу, то ситуація непогана.
— На кожному Синоді в останні роки
і на цьому теж велику частину часу

— А хіба досі Синод діяв не за Статутом?
Досі Синод теж діяв і діє за Статутом,
який був прийнятий одразу після виходу
Церкви з підпілля. Але життя, обставини
і навіть сама Церква змінюються. Тому настав час для більш досконалого Статуту.
На початку в нашій Церкві було вісім
владик. А сьогодні нас є п’ятдесят. Ми мали
кілька сотень священиків, а сьогодні їх кілька тисяч. Це доказ розвитку нашої Церкви.
За структурою Церква теж виросла… Тобто
нам був потрібен закон, який би відповідав
на потреби часу.
— Чи важливо вірним знати закони
Церкви?
Вірні за бажанням можуть із ними ознайомитися. Жоден закон Церкви не є таємницею. Усе, що ми приймаємо, оприлюднюється, зокрема Главою Церкви.
Ус і з а к о н и , я к і в и д а є є п и с к о п
у своїй єпархії (він має таке право), теж
оприлюднюються.
Можу навести приклад нашої архиєпархії
в Перемишлі. Ми торік зібрали всі наші місцеві закони і видали їх окремою книжкою.
Вона є доступна, кожен вірний може взяти
її почитати.
розмовляв о. Ігор Яців
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до Пилипівського посту. Це вже
потім під впливом християнства
воно оформилося у те, що дівчата, котрі бажали взяти шлюб саме
цього року, мали побувати на святі Покрови у церкві і помолитися:
„Свята Покрівонько, покрий мені
голівоньку”, „Мати-Покрівонько,
покрий Матір сиру Землю і мене
молоду”, „Свята мати, Покровонько,
накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою”.
А на Поділлі дівчата казали:
„Свята мати, Покровонько, завинь
мою головоньку, чи в шматку чи
в онучу — най ся дівкою не мучу!”
Існувала навіть прикмета: якщо
на Покрову сніг — буде багато
весіль.
Сніг дає привід порівнювати сніговий покрів з весільним покривалом, а оскільки в цей час свідомо
призначене і свято Пресвятої Богородиці, то ці порівняння розповсюджуються і на неї.
У багатьох народів, зокрема
і у слов’ян, покривало (фата) вважалося дуже важливою весільною
оздобою, взагалі слугувало ознакою
заміжжя. За описами арабського
письменника XII ст. свідчиться, що
якщо комусь подобалась дівчина, то
він накидав їй на голову покривало
і вона мусила стати його дружиною
(точніше, мабуть, це була пропозиція до шлюбу). Та і зараз ми знаємо,
що весільна фата ще широко представлена у весільному обряді.
Як відомо, після одруження дівчина була вже молодицею і мала
покривати голову наміткою чи
хусткою. Намітка — це стародавнє вбрання заміжніх жінок,
яке зав’язували навколо голови.
Вже після просватання дівчинінареченій покривали голову хусткою. Для дівчат Покрова — найбільше свято: у молоді починався
сезон вечорниць, а у господарів —
період весіль, і юнки залюбки брали
участь у весільних обрядодійствах.
В Карпатській Україні до Покрови остаточно поверталися всі
пастуші отари з полонин і завершували останню мандрівку чумаки.
Тому й казали: „Прийшла Покрова
— сиди, чумаче, вдома”.
Для тог о, що б усi ч лени
сім’ї були здоровими, на Покрову
старша господиня брала вишитого
рушника, що був над iконою Богородиці, і розвiшувала його над
вхiдними дверима. Пiд ним ставали,
як йшли до церкви, i проказували:
Пресвята Покрiвонько,
Перед твоїм кривалом
Голови схиляємо.
Прохаємо, Покрiвонько,
Од лиха укрити,
Здоров’ячко наше
Знов нам обновити.
На Покрову майстри сходилися
і покривали дах вдовиці чи сироті
„би щастя їх судьбу від нещастя накрило...”, що свідчить про існування
давнього благородного звичаю допомагати членам Роду, які потребують цього.
Покрова — це також старовинне
народне свято, пов’язане з культом
поминання Предків та творення
нових родин.
На Покрову упродовж всього дня спостерігали за погодою:
якщо з Півдня дув низовий вітер,
зима буде теплою, якщо дув вітер
із Півночі — холодною, із Заходу

— сніжною. Коли протягом дня
вітер змінює напрямок, то й зима
буде нестійкою. Якщо на Покрову
листя з вишень не опало, зима буде
теплою, і якщо сніг не випав, то
його не буде і в листопаді.
Цікаво, що в народі зберіглося
повір’я , що у Пресвятої Діви є опікун Покров, якого просили: „Батеньку Покров, накрий нашу хату
теплом, а господаря — добром”.
Свято Покрови було введено
у християнство в 10 столітті і має
під собою чи то легенду, чи то подію, яка відбулася в Царгороді
(Константинополі). Місто було оточене чужинцями (за різними джерелами — то могли бути як давні
руси (скити) на чолі з князем Аскольдом, так і агаряни (магометани — араби або турки), і Божа Мати
начебто покрила своїм омофором
городян, які молилися на всенічній
службі у Влахерській церкві.
Це побачив святий Андрій: пiд
церковним склепiнням з’явилася
Пресвята Богородица в оточеннi
ангелiв, пророкiв i апостолiв і накрила своїм омофором православних християн. Це було провістям
перемоги. Так і сталося: невдовзі
надійшли воїни-захисники і звільнили населення від нападників.
Тобто християнське свято Покрова святої Богородиці запроваджене у Візантії на згадку про
чудесне визволення Константинополя від нападників. Причому за
церковним календарем це звичайне
собі невеличке святце, присвячене,
практично, незначній події.
Візантійський Патріярх проголосив „Свято Похвали Богородиці”, яка „допомогла візантійцям
затопити скитів у Босфорі” (ще
одне розходження — вже саме скитів). У п’яту суботу великого посту (а це, як відомо, навесні) греки
з акафистом хвалять „Покрову” за
таке „покровительство”.
Як бачимо, наведені джерела,
а вони не єдині, засвідчують досить туманне, неоднозначне, малозначиме та порівняно нещодавнє
походження свята. Одночасно бачимо досить вузьку „спеціалізацію”
християнського свята — порятунок
від ворога.
Очевидно, цей сюжет і прислужився тому, що для козаків свято
Покрови було найбільшим і найзначущим святом. В цей день у козаків відбувалися вибори нового
отамана. Козаки вірили, що свята
Покрова охороняє їх, а Пресвяту
Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. На Запоріжжі в козаків була церква святої
Покрови. В козацькій думі про Самійла Кішку співається:
А срібло-золото на три частини
паювали:
Первую часть брали, на церкви
накладали,
На святого Межигорського Спаса,
На Терехтемировський монастир,
На святую Січовую Покрову давали
— Котрі давнім козацьким скарбом
будували,
Щоб за їх, встаючи і лягаючи,
Милосердного Бога благали.
Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай
писав, що після зруйнування Запорізької Січі в 1775 році козаки,
(Закінчення на 10 сторінці)

У сімдесяту річницю акції «Вісла» та Центрального Табору Праці

Слово Владики
Володимира Ющака

Слава Ісусу Христу!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na dzisiejszych uroczystościach przy pomniku
Ofiar COP w Jaworznie pragnę bardzo serdecznie przywitać przybyłych Gości i Gospodarzy.
В першу черу вітаю Посла України у Польщі Його Ексцеленцію Андрія Дещицю з Дружиною та Генерального Консула України
у Кракові Пана Олега Мандюка з Дружиною та всіх представників дипломатичного
корпусу.
Witam bardzo serdecznie Władze Miasta
Jaworzna z Prezydentem Jaworzna Panem Pawłem Silbertem, oraz wszystkich przedstawicieli
władz państwowych i samorządowych. Witam
wszystkich gości, którzy przybyli na to miejsce,
aby w modlitwie, sprawowanej według tradycji
Kościoła Greckokatolickiego, modlić się w intencji ofiar reżimu stalinowskiego, szczególnie
spoczywających na tym miejscu byłych więźniów obozu pracy w Jaworznie.
Хочу також дуже сердечно привітати на
цьому місці членів української громади —
осіб замешкалих на територіх Горішньої Сілезії, як також прибулих з інших, часто дуже
віддалених місцевостей. Вітаю предстваників
громадських організацій з Головою ОУП паном Петром Тимою. Вітаю молодь яка прибула тут, щоб молитовно та своїми художніми
виступами вшанувати пам’ять наших попередників, може і дехто своїх дідів-прадідів, які
сімдесят років тому були ув’язнені в цьому
цісці.
Дуже сердечно вітаю наше духовенство,
особливо о. протосинкела Митрата Богдана
Степана, який репрезентує Митрополита
Євгена Поповича. Вітаю духовенство обох
наших єпархій, в тому о. декана Андрія
Михалишина.
Особливі слова привітання
керую до присутніх сьогодні бувших в’язнів
Центрального табору в Явожні. Тішимося
Вашою присутністю серед нас, як живих свідків, дякувати Богові минулої, але все ж таки
дуже болючої історії. Всіх Вас поручаємо Богові у молитві та пам’ятаємо про Ваших товаришів — співв’язнів, які спочили у цій землі,
як також тих, які вийшли живими з табору,
яле який не давався забути протягом цілого
їхнього житя.
Gdyby zapytać przeciętnego Ukraińca
w Polsce co kojarzy mu się z miastem Jaworzno,
prawdopodobnie odpowiedziałby bez wahania
że COP — Centralny Obóz Pracy — inaczej
przejściowy obóz pracy dla podejrzanych Ukra-

ińców. Wielu też wiedziałoby na pewno, że obóz
ten został utworzony przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na bazie istniejącego
w czasie wojny niemieckiego obozu koncentracyjnego Arbeitslager „Neu Dachs”, filii KL Auschitz. Zabezpieczony w 1945 r. niemiecki obóz
koncentracyjny został wykorzystany do osadzania w nim jeńców wojennych. Praktycznie jednakże osadzano w nim masowo również cywili,
w tym dzieci, kobiety i starców, niewygodnych
dla władz komunistycznych. Tutaj osadzani byli
Ślązacy — obywatele państwa niemieckiego oraz
volksdeutsche. Normą było, że w COP były osadzane osoby bez sankcji prokuratorskich oraz
bez wyroku sądowego. Życie straciło tutaj prawie siedem tysięcy ludzi, co stawia go pod tym
względem na niechlubnym pierwszym miejsce
pośród wszystkich komunistycznych obozów
w Polsce.
Do obozu w Jaworznie, już na początku
maja 1947 r., czyli praktycznie tydzień po rozpoczęciu deportacyjnej akcji «Wisła», od przeprowadzenia której minęło w tym roku równо
70 lat, trafili pierwsi Ukraińcy. Razem, do roku
1949, było ich tutaj 3821. W tym okresie osadzono tutaj 819 kobiet, z pośród których około
osiemdziesiąt było w ciąży a także kilkanaścioro
dzieci oraz ponad stu starców i kalek. Do obozu
w Jaworznie trafiło także 22 księży greckokatolickich oraz pięciu prawosławnych. Byli tutaj
chłopi ukraińscy i przedstawiciele inteligencji.
Trafiali tutaj byli żołnierze Wojska Polskiego
oraz uczestnicy wojny obronnej 1939 r., więzieni wcześniej w niemieckich i sowieckich
obozach jenieckich. Pośród osadzonych nie
zabrakło także zdemobilizowanych ochotniczych żołnierzy Armii Czerwonej, szczególnie
z Łemkowszczyzny. Po zakończeniu w lipcu
1947 r. akcji ”Wisła” do obozu w Jaworznie
kierowano również schwytanych Ukraińców,
którzy z Ziem Zachodnich i Północnych próbowali powrócić na swoje gospodarstwa, aby
przeprowadzić żniwa oraz zabrać pozostawiony
tam dobytek.
Wszyscy więźniowie
Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie byli
poddawani wymyślnym i sadystycznym torturom, o których nie wypada mówić przy okazji
dzisiejszych uroczystości. Głodowe racje żywnościowe oraz bardzo złe warunki bytowe sprzyjały
rozwojowi chorób, szczególnie duru brzusznego
i tyfusu. Z tego też powodu, spośród ukraińskich
więźniów obozu nie przeżyły 162 osoby, w tym
sześć kobiet i jeden ksiądz greckokatolicki — o.
Julian Krynicki. Ciała więźniów zakopywano
w pobliskim lesie, w anonimowych mogiłach.
Trudno oszacować ile osób zmarło już po zwolnieniu ich z obozu, na skutek utraty zdrowia
w czasie osadzenia w COP.
Ukraińskich więźniów zaczęto zwalniać
z obozu 30 grudnia 1947 r. Ostatni więźniowie
wyszli stąd w styczniu 1949 r. Była to grupa
ostatnich sześciu księży. Pod wpływem brutalnego śledztwa prowadzonego przez „Grupę
Operacyjną” oraz „Grupę Śledczą” powołaną
przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, ponad 550 osób przyznało się do współpracy z ukraińskim podziemiem. 93 osoby skazano
na karę śmierci, a ponad 450 na karę więzienia.
Jednakże większości osadzonych Ukraińców nie
udowodniono żadnej winy. Przetrzymywani byli
oni w obozie bez wyroku i bez udowodnienia
winy. Gdy zostali skierowani do miejsca osiedlenia ich rodzin zobowiązano ich do zakazu
ujawniania informacji o obozie i o wszystkim,
co dotyczyło ich uwięzienia.

Центральний табір праці у місті Явожно, це мабуть найбільш похмурий спогад минулого українців у Польщі, що почався депортаційною
акцією «Вісла» у 1947 р. 16 вересня 2017 р. тут черговий раз вшанували жертви — тих, хто тут попрощався з життям, і тих, хто
з довічною травмою, відпущений, поїхав шукати рідниж.
В урочистостях взяли участь посол України в Польщі Андрій Дещиця, віце-маршалок сеймику Вармінсько-Мазурського воєвідства Мирон Сич, генеральний консул України в Кракові Олег Мандюк, голова
Об’єднання українців у Польщі Петро Тима, представники громадських організацій з України і Польщі, делегації всіх діючих у Польщі
шкіл з українською мовою навчання.
На місці пам’яті у 1998 р. президенти Польщі та України відкрили
пам’ятник жертвам табору з написом: „Zdało się oczom głupich, że
pomarli, a oni trwają w pokoju”.

Посередині Мирон Сич, віце-маршалок Вармінсько-Мазурського воєвідства.

У святкувннях взяли участь делегації всіх українських шкіл у Польщі.

Пам’ятник жертвам концтабору встановлений у 1998 р. (фото — Ігор Ісаєв).
Gehenna obozu nie zakończyła się
jednakże po przekroczeniu przez więźniów bramy obozu w Jaworznie. Musieli oni żyć w Polsce z piętnem „wroga narodu”. Nie mieli też możliwości
dochodzenia sprawiedliwości w komunistycznych sądach. Nie przysługiwały im żadne odszkodowania ani
prawa kombatanckie. Jak wspomniałem wcześniej, mieli też zakaz mówienia o tym, co przeżyli w tzw. Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie.
Dopiero po upadku komunizmu
w 1989 r. społeczność ukraińska w Polsce, reprezentowana głównie przez
Związek Ukraińców w Polsce oraz

przez Zjednoczenie Łemków miała
możliwość mówienia otwarcie o bólu,
jakim była niezagojona rana obozu
w Jaworznie. Domagano się między
innymi uznania za zbrodniczą decyzję
BP KC PPR z 23.04.1947 r. o utworzeniu obozu dla Ukraińców, uznania tej
zbrodni za nieulegającą przedawnieniu, nadania byłym więźniom COP
uprawnień przysługujących osobom
represjonowanym w okresie stalinowskim oraz zabezpieczenia miejsca
pochówku więźniów przez ustawienia
tam krzyża oraz tablicy z nazwiskami ofiar. Starania o sprawiedliwość
(Закінчення на 4 сторінці)
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«Соборна Україна
та Київська Церква»
Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) 19 вересня у Національному заповіднику «Софія Київська» презентував публічний проект «Соборна Україна та
Київська Церква». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Організаторами презентації є Гуманітарний та Філософсько-богословський факультети
Українського католицького університету.
Проект «Соборна Україна та Київська Церква» передбачає наукові дослідницькі проекти,
а найголовніше — видання історичних наукових досліджень про Київське християнство.
У рамках проекту в серії «Київське
християнство» уже видано 11 наукових досліджень, які були презентовані в Софії
Київській.
Як розповів Патріарх УГКЦ, під час презентації, робота над проектом розпочалася 2
вересня 2013 року, «коли відбулася маленька
скромна зустріч у Львові, в монастирі Святого Онуфрія отців василіан, де ми зібрали науковців, яким можна було доручити працювати над тим, аби могла бути започаткована
серія фундаментальних наукових досліджень
про Київську Церкву».
«Спершу, — розповів Блаженніший
Святослав, — ішлося про дослідження історичних джерел, які б допомогли нам відкрити для себе тотожність Київської Церкви
і Київського християнства як такого. Але ми
дуже швидко вийшли поза межі суто лише
історичного дослідження, хоча воно є теж
дуже важливе. Ми зрозуміли, що необхідно
досліджувати і богослов’я, і Літургію, і Святе Письмо, і навіть церковну музику… Адже
поняття Київської Церкви не вичерпується лише історичними фактами, архівними
документами, які збереглися поза межами
України».
«І такий проект стартував. Тішуся, що ми
маємо 11 позицій в серії «Київської Церкви»,

які сьогодні можна винести на публічний рівень. Цей науковий проект стає сьогодні публічним», — додав Глава УГКЦ.
Предстоятель підкреслив, що цей науковий проект є відкритим і не є вузькоконфесійною ідеєю. Ми сьогодні як ніколи добре
розуміємо, що вивчення Київської Церкви
означає вивчення спільного коріння, яке єднає всі Церкви — спадкоємиці Володимирового Хрещення.
«Тому хочу підкреслити міжконфесійний
екуменічний аспект цього публічного проекту і запросити до участі в науковому дослідженні цієї тематики наших братів з інших
Церков, зокрема Православних Церков України», — наголосив Блаженніший Святослав.
Глава УГКЦ подякував усім, хто підтримав цей проект, зокрема Богданові Буці,
Миронові Кіндію, Миколі Кмітю, Зиновію
Козицькому, Мирославові Сенику, Іванові
Торському та Олегові Шуптару.
Першоєрарх також висловив вдячність
усім і кожному, хто працював над проектом,
а саме — пану Ігореві Скочилясу, а в його
особі всьому Гуманітарному факультету
Українського католицького університету.
Подякував за участь у проекті і декану Богословського факультету УКУ диякону Романові Завійському.
«Хочу побажати, аби ця ідея Київської
Церкви, Київського християнства, якою ви
живете, запалювала людські серця», — на завершення побажав Блаженніший Святослав.

Слово Владики
Володимира Ющака
(Продовження з 3 сторінки)
trwały bardzo długo. Tylko nieliczna grupa byłych ukraińskich więźniów Centralnego Obozu
Pracy doczekała roku 2004, kiedy to władze
zdecydowały o przyznaniu byłym ukraińskim
więźniom COP w Jaworznie świadczenia pieniężnego w formie rent specjalnych w wysokości
najniższej emerytury dla osób niepobierających
emerytury lub renty oraz w wysokości połowy tej
kwoty dla pozostałych osób. Warunkiem było to,
że osoby te nie były skazane za działalność przeciwko państwu i narodowi polskiemu. Ostatecznie jaworzniacy nie doczekali się przyznania im
uprawnień przysługujących osobom represjonowanym w okresie stalinowskim. Przykro o tym
mówić, ale wydaje się, że sprawa „rozwiąże się
sama”, kiedy odejdą od nas ostatni żyjący jeszcze
ukraińscy więźniowie Centralnego Obozu Pracy
w Jaworznie. A nie pozostało ich wiele.
Aby była jasność, dla przeciwwagi do tego co
było dotychczas powiedziane, dla Ukraińców
w Polsce Jaworzno nie kojarzy się tylko z latami
powojennymi i z represjami okresu stalinowskiego. Mamy w pamięci bardzo wiele światłych, napełniających optymizmem kart z naszej nieodległej historii. W roku 1992, na otwarciu wystawy
„Ukrainka w Jaworznie”, autorstwa Arety Fedak,
zorganizowanej w Centrum Kultury Miasta Jaworzna, ówczesny Prezydent Jaworzna, Andrzej

Węglarz, wypowiedział wzruszające słowa: „Kto
rozumie cokolwiek z ludzkiej natury, domyśli się,
że ukraińska świadomość uznała cierpienie w Jaworznie, cierpieniem bez żadnej winy, niczym
niezasłużonym męczeństwem. Jaworzno stało
się dla Ukraińców symbolem krzywdy. O ukraińskich grobach na naszej ziemi Ukraińcy nigdy
nie zapomnieli. Nam, Polakom, jaworznianom
także nie można zapomnieć”.
Należy podkreślić, że każdego roku,
zgodnie z deklaracją byłego Prezydenta Jaworzna Pana Andrzeja Węglarza, obecne władze
Jaworzna z Panem Prezydentem Pawłem Silbertem, włączają się bardzo aktywnie w przygotowanie corocznych uroczystości ku czci byłych
więźniów COP w Jaworznie, którzy spoczywają w tym miejscu. W samych superlatywach
o współpracy z Miastem, szczególnie z reprezentującą Pana Prezydenta Panią Ewą SidełkoPaleczny, Sekretarzem Miasta, mówi nasz proboszcz parafii greckokatolickiej w Katowicach
o. Szymon Jankowski. Tę współpracę możemy
docenić dzisiaj i podziękować za nią, modląc
się w miejscu, w którym przed siedemdziesięciu
laty były potajemnie, w bezimiennych mogiłach
chowane ofiary stalinowskiego reżimu. Dzisiaj
miejsce to upamiętnia pomnik odsłonięty 28
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Презентація проекту «Соборна Україна та Київська Церква».
Довідка
Серія «Київське християнство» Започаткована у 2013 році видавнича серія «Київське християнство»
представляє наукові результати
навчально-дослідницької програми Гуманітарного і Філософськобогословського факультетів Українського католицького університету
«Київське християнство та унійна
традиція». Підтримана Синодом
Єпископів УГКЦ, академічна ініціатива має зміцнити пророчий голос
Київської Церкви і сприяти єдності
українських Церков Володимирового
Хрещення.
Від 2015 року почав діяти публічний сеґмент програми — проект
«Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну
артикуляцію ідеї Київської Церкви
та наголошує на тисячолітньому
зв’язку між українською культурою
і християнством.
Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської

maja 1998 r. przez Prezydentów Polski
i Ukrainy Aleksandra Kwaśniewskiego
i Leonida Kuczmę.
Może się wydawać,
że wspominamy dzisiaj dawno minione wydarzenia, które razem ze swoją
bezwzględnością, nienawiścią i brakiem poszanowania dla godności i życia osoby ludzkiej odeszły do historii.
Jednakże, w rzeczywistości nie było to
tak bardzo dawno temu, ponieważ żyją
jeszcze i są pośród nas naoczni świadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeń.
Rzeczywistość o której informują nas
codziennie media, uświadamia nam,
że w każdej chwili może nastąpić powtórka z historii. Nacjonalizmy rodzą
się dzisiaj w każdej szerokości i długości geograficznej a wojna, chociażby na Wschodzie Ukrainy, trwa i jest
dosłownie w zasięgu naszej ręki. Dlatego powinniśmy się uczyć na błędach
historii, aby nie powtórzyły się bolesne
doświadczenia.
Paradoksalnie, jesteśmy świadkami, jak historia kpi sobie z ludzkich
planów oraz podejmowanych kroków
i decyzji władz, w tym również wspieranych przez siły wojskowe i policyjne. W granicach powojennej Polski
pozostało około 700 tys. rdzennych
Ukraińców. Władze komunistyczne
zdecydowały że Polska powinna być
jednorodna pod względem narodowościowym. W tym celu w latach
1944–46 wysiedlono na terytorium

митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних
християнських традицій Візантії,
латинського Заходу та східних
православних спільнот, а також рецепції в слов`янських землях унійної
ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному
пограниччі християнського Сходу
і Заходу київської традиції.
Основою формування києво
хрис тиянського етосу стали
слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія),
оригінальна богословська думка
й помісне церковне право, єдина
канонічна територія, особлива
духовність, спільні соціокультурні
й релігійні практики, кодифікована
церковнослов’янська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно
вони творили елементи тяглості
тогочасної культури, а в модерну
добу уможливили формування національних ідентичностей та появу
нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.
(ред.)

Radzieckiej Ukrainy ponad 500 tys.
Ukraińców. Pozostałych, w liczbie
około 150 tys. osób, wysiedlono na
Ziemie Zachodnie i Północne w celu
ich szybkiej i pełnej asymilacji narodowej i religijnej. Jak wspomniałem,
paradoksalnie, dzisiaj, siedemdziesiąt
lat po akcji „Wisła”, w Polsce jest około 1,3 miliona Ukraińców, czyli dwa
razy więcej jak w okresie zaraz po II
wojnie światowej. Od wieków jesteśmy
na siebie skazani. Możemy żyć razem
jak dwa bratnie narody i nie są nam
potrzebne do tego żadne obozy pracy.
Nasze społeczeństwa powinny również
zrozumieć, że agresja względem siebie
nie prowadzi do dobrej przyszłości,
tylko wyzwala demony przeszłości,
które mogą nas wszystkich zniszczyć
i pozbawić nie tylko życia ale też ludzkiej i chrześcijańskiej godności.
W tej Liturgii módlmy się więc
za spoczywających na tym miejscu byłych więźniów COP, tak ukraińskich,
jak też polskich i innych narodowości.
Polecajmy Bogu obecnych tutaj żyjących świadków tamtych strasznych
wydarzeń. Módlmy się również za
nasze narody, polski i ukraiński, aby
bolesna historia była dla nas cenną nauką na przyszłość, abyśmy mogli żyć
obok siebie w pokoju, wzajemnym
poszanowaniu i wspólnej modlitwie
zanoszonej do naszego wspólnego
Ojca w niebie.
(ред.)

Рідними землями
У 2017 р. минає 70 річниця акції «Вісла». З огляду на ці сумні роковини вирішив я запропонувати моїм, і не тільки моїм, парафіянам прощу, метою якої було би відвідати рідні
землі та, очевидно, помолитися на гробах предків. Таку прощу відбули ми з 15 по 23 серпня.
У прощі взяли учвсть вірні з Валча, Щецінка та Барціна. Крім земель Закерзоння відвідали
ми також Західну Україну.
Все почалося від Львова і греко-католицької
семінарії Св. Духа. Це найбільша сьогодні
семінарія в Європі, а можливо і у світі. У семінарії навчається близько 200 питомців. На
нашій дорозі не забракло також музею Йосифа Сліпого в селі Заздрість. Музей постійно
переходить відновлення. Останній раз мав я
тут нагоду бути у 2013 р. і треба щиро сказати, що багато позмінювалося. Появилося чимало нових експонатів, що збагатило музей.
Тут вислухали ми доповіді про історію життя
Патріярха Йосифа Сліпого, про якого розповідав п. Зенон Борівець. Недалеко від музею
знаходиться Зарваниця. У цьому відпустовому місці Греко-Католицької Церкви могли
ми побачити нові надбання та помолитися.
Дорога до Львова була дуже цікава. Відчули
ми зміни, які заходять на Західній Україні.
Ремонти доріг, яких стан дуже жахливий, показує, що і у тій частині країни щось помалу
міняється. Щоправда, до нормальності ще
однак далеко.
У Львові відвідали ми місця, які пов’язані
з історією України. На дорозі нашої прощі
був ще Страдч. Це село, в якому знаходяться
печери, в яких молилися монахи, що тут замешкали вже в ХІ столітті. Але це село має
також своїх блаженних. Тут у 1941 р. померли
о. Миколай Конрад та дяк Володимир Прийма, яких вбили совіти, коли нині блаженні
йшли, щоб висповідати хвору жінку. У день
Преображення Господнього усі спішили до
храму, щоб посвятити фрукти помолитися
перед мощами блаженних.
Другу частину прощі закерзонськими землями почали ми від Ярослава, від ікони Милосердя Двері, де тут молилися Молебнем до
Богородиці. Про історію ікони, її мандрівку
до Риму на відкриття року Божого Милосердя розповів нам парох о. Христофор Блажейовський. Опісля переїхали ми до Люблинця
Старого та Люблинця Нового. Тут на могилах воїнів, які загинули в боротьбі за волю
України відправили ми Панахиди. Молилися ми спільно з парохом о. Іваном Тарапацьким та іншими, які прибули, щоб відвідати
свої рідні села. У церкві в Люблинці Новому
Архиєрейську літургію очолив Митрополит

Євген Попович. Після літургії відбулася ще
дуже важлива подія. Владика вручив грамоту
з нагоди 50-ліття подружжя панству Олені та
Михайлові Комарам, які родом з цієї землі.
Вони також дуже заслужені як організатори
щорічних зустрічей у своєму селі та для збереження церкви в Люблинці Новому. Після
«многая літа» перейшли ми на кладовище де
відправили Панахиди. На закінчення тих релігійних подій для всіх прибулих з Польщі та
України чекав в школі обід.
Цього дня ми ще відвідали Нове Село на
любачівщині, а потім пізнім вечером заїхали
до Березки, що біля Ліська в Карпатах. Тут
наступного дня була нагода відвідати рідні
села, а також музей бойківської культури
в Мичкові. Щоправда фільм, який ми побачили у музеїі викликав багато питань та
емоцій. Ідея музею дуже добра, знаходиться
тут багато експонатів, але відчуття таке, що
краще не казати, що бойки це українці і не
вживати слова греко-католик. У нашій дальшій мандрівці завітали ми ще до Команчі, де
вислухали пароха о. Андрія Журава і його
розповідь про церкву.
Черговим місцем, яке було на шляху нашої мандрівки, була гора Явір на Лемківщині.
Найперше змушені ми були відчекати дощ,
якій привітав нас у Висовій. Опісля наша група зайшла на гору до каплиці. Тут відправили
ми Молебень до Богородиці, а також вислухали історії цього місця, яку розповів парох
о. Ярослав Чухта.
Останнього дня прощі відвідали ми Криницю, а тут галерею ікон, яка знаходиться на
приходстві нашої парафї, музей Никифора
і церкву.
Втомлені але повні позитивних емоцій
повернули до Валча вже добре по півночі
у четвер. Вісім днів нашої мандрівки минуло дуже швидко. Побачили ми цікаві місці,
деякі особи були в них вперше. Маю надію,
що така проща скріпить в нас ідентичність,
наново розбудить почуття вартості своєї традиції і заохотить, щоб і наступного року бути
учасником такої прощі рідними землями. Це
був дуже гарний урок історії.
о. др Аркадій Трохановський

Перед паломничим центром у Заздрості.

Панахида на могилах захисників батьківських земель.

Літургія у давній церкві в Люблинці Новому.

Празник парафії

в Гурові Ілавецькому
Це історія, найновіша. Шістдесят літ тому, десять літ від насильного переселення на
землі Східної Пруссії, у невеликому містечку, розташованому майже на самому кордоні
з російським калінінгдрадським воєвідством, Гурові Ілавецькому, була покликана до існування греко-католицька парафія Воздвиження Чесного Хреста. Утворили її переселенці
з околиць Перемишля, Сяніка, Ліська, Любачева, Сокаля, Грубешова.
Варто нагадати, що протягом перших десяти
літ життя на поселенні, вірні всякими заходами намагалися добитися богослужінь в рідному обряді й мові. Нахтненням для них були
велелюдні празники на свято Святих Петра
і Павла в Хшанові. Там також формувалися
листи-звернення до влад з проханнями. Люди
писали: «…Niżej podpisani obywatele polscy,
wierni Kościoła Grecko-Katolickiego, osiedleni
na terenie wojew. Olsztyńskiego i Białostockiego, proszę gorąco Pana Ministra o łaskawe wydanie zezwolenia na odprawianie nabożeństw
w obrządku greko-katolickim…» (Хшанво,
19.12.1956). Звичайно, на такі звернення ніхто

Храм Воздвиження Чесного Хреста в Гурові Іл.

в жоден спосіб (хіба що безпека шукала винних, що насмілилися щось такого написати)
не реагував, лише дбайлива «опіка» відкладали їх до своїх містких архівів з метою використання у майбутньому.
Першу греко-католицьку літургію в Гурові
Ілавецькому відправив о. Іван Булат 7 квітня 1957 р. в місцевому римо-католицькому
костелі. І саме там впродовж наступних 25
літ були служені греко-католицькі літургії. У 1981 році, завдяки клопотанням то
дішнього пароха, о. Юліяна Ґбура (пізніше
(Закінчення на 7 сторінці)

Літургія в 60-ту річницю існування парафії.
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Постанови Синоду Єпископів
УГКЦ 2017 року
СВЯТОСЛАВ, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Української
Греко-Католицької Церкви, Високопреосвященним і Преосвященним
владикам, всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і черницям
та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви
ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа, і на добро ввіреного нам Божого люду.
Амінь

Синод Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви
(Продовження з 1 сторінки)
Естебан, вікарій Архиєпископа Мадрида для
східних католиків з Іспанії; владика Булос
Матар, Архиєпископ Бейрута, який передав
вітання від Блаженнішого Бешара Бутроса
Раї, Патріарха Маронітської Католицької
Церкви. Присутність достойних гостей з інших Українських Церков, як рівно ж — представників Церков свого права з-за кордону
надала синодальним нарадам глобального
виміру та показала відкритість УГКЦ до ведення конструктивного діалогу з братами
і сестрами у вірі як на матірних землях, так
і за кордоном.
Серед запрошених гостей на синодальних
засіданнях були: владика Мілан (Шашік),
Єпархіальний єпископ Мукачівської грекокатолицької єпархії, зі своїм помічником владикою Нілом (Лущаком); митр. прот. Василь
Говера, Апостольський делегат для українців
греко-католиків у Казахстані і країнах Середньої Азії; архимандрит Сергій Гаєк, Апостольський візитатор для Білоруської ГрекоКатолицької Церкви; о. Михайло Дубович,
вікарій для українців греко-католиків у Румунії. Під час синодальних нарад та в ході братерського спілкування гості ділилися успіхами та викликами в їхньому душпастирському
служінні, а члени Синоду Єпископів УГКЦ
запевняли про свою солідарність з ними і готовність надавати необхідну підтримку.
Важливим моментом цьогорічного Синоду була Програмна доповідь Глави УГКЦ.
Блаженніший Святослав звернув увагу на
виклики, які спричинені глобальними і радикальними змінами в усьому світі і на яких
Церква повинна шукати належні відповіді. Після Програмної доповіді Отця і Глави
УГКЦ відбулася конструктивна дискусія
синодальних отців з приводу питань, які висвітлив Блаженніший Святослав у своєму
виступі.
Головною темою Синоду було літургійне
і молитовне життя УГКЦ. Владика Венедикт
(Алексійчук), Єпархіальний єпископ Чиказької єпархії святого Миколая, у своїй доповіді
на цю тему наголосив, що нашим головним
Учителем молитви є сам Спаситель — Ісус
Христос, який показує в Євангелії своїм
учням приклад своєї молитви до Отця. Учителями молитви за прикладом Христа повинні бути батьки, катехизи та священики.
Наші богослужіння у храмах є спільною молитвою до Бога, тому до них потрібно готуватися і здійснювати їх так, щоб вони справді
провадили до Спасителя кожну людину, яка
переступить поріг храму. Співдоповідачами
головної теми Синоду були експерти з літургійних питань: о. проф. д-р Петро Ґаладза
з Торонто, проф. д-р Данило Ґаладза з Відня,
о. д-р Василь Рудейко, Тарас і Максим Тими,

— які фахово і цікаво представили синодальним отцям різноманітні аспекти літургійної
проблематики нашої Церкви. Цінним доповненням до виступів експертів стала робота
в групах, під час якої владики обговорили
різні аспекти літургійного і молитовного
життя УГКЦ: від особистої, родинної молитви і аж до перекладів літургійних текстів
різними мовами, якими послуговуються вірні УГКЦ у світі.
Синод заслухав звіт владики Богдана
(Дзюраха), секретаря Синоду та адміністратора Патріаршої курії, про діяльність Патріаршої курії за звітний період. Було також
розглянуто стан реалізації Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року, який представив
владика Кен (Новаківський) з о. д-ром Андрієм Онуферком. Крім того, Синод обговорив
програму впровадження Стратегії розвитку
соціального служіння УГКЦ. Єпископи ознайомилися із станом будівництва Патріаршого центру в Києві та розглянули проект побудови реколекційного центру Патріаршої курії
у Києві. Окрему увагу владики звернули на
стан беатифікаційних та канонізаційних процесів в УГКЦ.
Упродовж синодальних засідань владики працювали над низкою документів, підготованих Канонічним відділом Патріаршої
курії, а також розглянули важливі кадрові
питання.
Окрему увагу синодальні отці звернули на
розвиток військового капеланства, висловлюючи свою вдячність капеланам УГКЦ за
їхнє геройське служіння і посвяту в супроводі українських воїнів та в лікуванні духовних
ран народу, яких завдала триваюча російська
агресія проти Української Держави. Турбота
синодальних отців про наше духовенство виявилася рівно ж у розгляді програми супроводу священичих родин і формації дружин
священиків. Зважаючи на потребу покращити душпастирство молоді, Синод Єпископів
заслухав звіт про стан підготовки Катехизму
УГКЦ для молоді.
7 вересня, у день смерті патріарха Йосифа Сліпого, Блаженніший Святослав разом
зі всіма членами Синоду відслужив панахиду на могилі свого славного попередника
в крипті архикатедрального собору Святого
Юра. Потім владики взяли участь у духовномистецькій програмі з нагоди 125-ліття від
дня народження патріарха Йосифа. Прекрасний концерт на честь слуги Божого
Йосифа Сліпого подарувала синодальним
отцям та всім присутнім у соборі Заслужена капела «Трембіта» у співпраці з Центром
студій спадщини патріарха Йосифа (США),
Львівською архиєпархією та Фундацією
«Андрей».
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БОЖОЮ МИЛІСТЮ І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ
З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ
СВЯТОСЛАВ,
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
Української Греко-Католицької Церкви

Високопреосвященним і Преосвященним владикам,
всечесним отцям духовним, преподобним ченцям
і черницям та мирянам помісної
Української Греко-Католицької Церкви
ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ

Постанови Синоду Єпископів

Української Греко-Католицької Церкви
Львів-Брюховичі, 03–12 вересня 2017 року Божого
1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ
2016 року.
2. Взяти до уваги звіт про діяльність комісій та відділів патріаршого рівня.
3. Взяти до уваги звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ.
4. Прийняти звіт робочої групи
із впровадження Стратегії розвитку
УГКЦ до 2020 року.
5. Для покращення літургійного
і молитовного життя в Українській
Греко-Католицькій Церкві:
А. Доручити робочій групі для
реалізації Стратегії’2020 у співпраці
з Патріаршою літургійною комісією
опрацювати пропозиції до душпастирських планів різного рівня задля оживлення літургійного і молитовного життя на особистому,

родинному, парафіяльному, єпархіальному та всецерковному рівнях.
Б. Доручити Патріаршій літургійній комісії:
1) відповідно до постанови 18
Синоду Єпископів 2013 року, до наступного Синоду Єпископів УГКЦ
опрацювати проект оновленого
офіційного Місяцеслова УГКЦ;
2) опрацювати пропозиції до рубрик Божественної Літургії;
3) підготувати нову редакцію
Молитовника для вірних УГКЦ
на основі молитовника «Прийдіте
поклонімся»;
4) опрацювати проект Катедрального уставу УГКЦ;
5) у погодженні з єпархіальними
єпископами створити перекладацькі групи для підготовки літургійних текстів і перекладів на основі

Програма цьогорічного Синоду
включала рівно ж святочні зустрічі з вірними. Так, 10 вересня Блаженніший Святослав на Ясній горі
у Гошеві, у монастирі Чину святого
Василія Великого, очолив загальноцерковні святкування 400-ліття Василіанського чину святого
Йосафата та 380-х роковин смерті
митрополита київського Йосифа
Велямина Рутського. Із Главою
Церкви співслужили синодальні
отці, яких із радістю вітали тисячі
паломників, що зібралися на Ясній горі. Блаженніший Святослав
окремо згадав воїнів-захисників
Батьківщини та закликав присутніх на прощі продовжувати усильні
молитви за дар миру і відновлення
територіальної цілісності України,
а також запевнив про молитовну
пам’ять про поранених і родини
загиблих. Того ж дня частина учасників Синоду взяла участь у посвяченні Центру митрополита Андрея
Шептицького Українського католицького університету у Львові,

яке очолив владика Борис (Ґудзяк),
Єпархіальний єпископ Паризької
єпархії святого Володимира, президент УКУ.
11 вересня члени Синоду зустрілися з достойними гостями
з Німеччини: владикою Гайнером
Кохом, Архиєпископом Берліна, головою Комісії Німецької Єпископської Конференції для Центральної
і Східної Європи («Реновабіс»); о.
д-ром Хрістіаном Гартлем, керівником Благодійного фонду Німецької
Єпископської Конференції «Реновабіс»; Йоахімом Зауером, референтом «Реновабісу» для України;
Йоганесом Зінггаммером, віцепрезидентом німецького Бундестагу, членом католицької дієцезіальної ради архидієцезії Мюнхена
і Фрайзинга. Зокрема останній від
імені німецького уряду запевнив, що Німеччина надалі буде
солідарною з українським народом, який потерпає від російської
агресії, і підкреслив, що «Україна
належить до Європи і Україна не

мовних груп (англійська, португальська, іспанська тощо);
6) опрацювати проект Літургійного довідника УГКЦ;
7) досліджувати нові потреби для оживлення молитовного і літургійного життя
УГКЦ.
В. Відповідно до постанови 12 Синоду
Єпископів 2005 року, створити там, де ще
цього не зроблено, єпархіальні, а за потреби
— також митрополичі літургійні комісії.
Г. Доручити Канонічному відділу Патріаршої курії у співпраці з Патріаршою літургійною комісією розробити Статути літургійних
комісій (Патріаршої, митрополичих і єпархіальних) відповідно до приписів церковного
права.
Ґ. Відповідно до постанови 7.Є.1 Синоду
Єпископів 2015 року, просити єпархіальних
єпископів видати необхідні розпорядження,
щоб катедральні храми були взірцем літургійного благочестя нашої Церкви.
6. Поблагословити подальшу роботу Патріаршої літургійної комісії УГКЦ над новим
українським перекладом служебника Літургії святого Івана Золотоустого у співпраці
з єпархіальними літургійними комісіями,
результати якої належить подати на розгляд
наступному Синодові Єпископів УГКЦ.
7. Встановити свято вшанування Матері
Божої Неустанної Помочі. Доручити Патріаршій літургійній комісії УГКЦ опрацювати
богослужбові тексти цього свята та запропонувати дату його святкування.
8. Обрати членами Постійного Синоду
УГКЦ:
1) Преосвященного владику Богдана
(Данила);
2) Преосвященного владику Теодора
(Мартинюка);
3) Преосвященного владику Бориса
(Ґудзяка).
9. Обрати заступниками членів Постійного Синоду УГКЦ:
1) Преосвященного владику Давида
(Мотюка);
2) Преосвященного владику Ярослава
(Приріза);
3) Преосвященного владику Венедикта
(Алексійчука).
10. Обрати делегатом від Української
Греко-Католицької Церкви на Папський
Синод 2018 року Преосвященного владику
Браєна (Байду), а його заступником — Преосвященного владику Володимира (Груцу).
11. Надати згоду на призначення всесвітлішого отця Андрія Максимовича адміністратором Патріаршої курії УГКЦ.

12. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Василя (Тучапця) головою
Відділу соціального служіння.
13. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Михаїла (Бубнія) головою
Патріаршої комісії у справах монашества.
14. Надати згоду на призначення Високопреосвященного владики Євгена (Поповича)
головою Канонічного відділу.
15. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Венедикта (Алексійчука)
головою Патріаршої літургійної комісії.
16. Доповнити Артикул 54 Регламенту
Синоду Єпископів УГКЦ параграфом такого
змісту: «Отець і Глава Церкви, залишаючись
головуючим і присутнім на Синоді, може делегувати іншому членові Синоду вести синодальні засідання».
17. Встановити, що керівники виконавчих підрозділів Патріаршої курії, заснованих
Синодом Єпископів, призначаються Отцем
і Главою УГКЦ за згодою Синоду Єпископів.
18. Прийняти звіт про стан суддівства
в УГКЦ.
19. Прийняти звіт про роботу над помісним правом УГКЦ.
20. Затвердити з внесеними змінами Канони партикулярного права УГКЦ.
21. Затвердити з внесеними доповненнями Статут Синоду Єпископів УГКЦ.
2 2 . З ат в е рд и т и Пол оже н н я п р о
єпископа-емерита.
23. Затвердити Положення про Верховного Архиєпископа-емерита.
24. Затвердити з внесеними поправками
та доповненнями Правильник проведення
візитації єпархії, яку здійснює Глава Церкви.
25. Затвердити з внесеними поправками
та доповненнями Правильник проведення
візитації єпархії, яку здійснює єпархіальний
єпископ.
26. Затвердити з внесеними поправками
та доповненнями Правильник передання та
прийняття єпархії у випадку призначення
нового єпархіального єпископа.
27. Затвердити з внесеними поправками
Статут Загальноцерковного фонду священичої солідарності.
28. Для покращення військового капеланського служіння в Україні:
А. Дати згоду на зміну назви Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України на «Департамент військового капеланства УГКЦ».
Б. Доручити Департаменту військового
капеланства УГКЦ у співпраці з Канонічним
відділом Патріаршої курії та Правничим відділом Канцелярії Верховного архиєпископа

є самотньою». Архиєпископ Гайнер Кох поділився досвідом душпастирського служіння Католицької Церкви в Німеччині, наголосивши на важливості поглиблення віри
в практикуючих католиків, передавання
віри через формування оживлених Святим
Духом парафіяльних спільнот, як рівно ж
про свідчення Христового Євангелія через
любов до всіх без винятку людей. При цьому високий гість процитував св. Матір Терезу з Калькутти, яка в певний момент свого
життя визнала: «Спершу я думала, що маю
навертати людей. Але тепер я зрозуміла, що
маю любити людей». Глава УГКЦ від імені
всієї Церкви подякував німецькому єпископату і уряду за послідовну й щедру підтримку та солідарність з нашою Церквою
і з українським народом.
Кожного дня проповіді на Божественній
Літургії для єпископів виголошував о. проф.
д-р Марко Бляза, ТІ, з Польщі. Один день члени Синоду присвятили духовній віднові, яку
також провадив цей духовний отець. Проповіді та духовні науки о. Марка мали характер
літургійних катехиз, оскільки проповідник
щедро переплітав їх цитатами літургійних
текстів візантійської традиції та свідченнями

Отців і Вчителів Вселенської Церкви. При
цьому він вміло поєднував богословську проникливість і витончений гумор.
Синодальні отці звернулися з вітальними листами до Папи Римського; Президента
України; Прем’єр-міністра України; Голови
Верховної Ради України; Вселенського Патріарха; Глав Католицьких Єпископських
Конференцій Європи, Канади і США; Глав
Патріарших і Верховноархиєпископських
Католицьких Східних Церков; Предстоятелів
Православних Церков в Україні та ін.
Наступний Синод Єпископів УГКЦ було
вирішено провести 2–11 вересня 2018 року
Божого у Львові-Брюховичах. Його головною
темою буде «Боже Слово і катехизація». Відповідальними за підготовку головної теми
визначено владик Петра (Стасюка) та Давида (Мотюка). Владики з вдячністю прийняли
запрошення Митрополита ПеремишльськоВаршавського Євгена (Поповича) прибути 9
вересня наступного року до Перемишля на
святкування 325-ліття відновлення єдності
Перемишльської єпархії з Римським Апостольським престолом у складі УГКЦ.
Секретаріат
Синоду Єпископів УГКЦ

підготувати Проект Статуту Департаменту та подати на розгляд 2 (53)
Сесії Постійного Синоду УГКЦ.
В. Доручити Департаменту військового капеланства у співпраці
з Департаментом фінансів і майна
здійснити необхідні кроки задля
створення Фундації архистратига
Михаїла з метою сприяння пошуку
додаткових матеріальних ресурсів
для здійснення капеланського служіння у Збройних силах та інших
військових формуваннях України.
29. Взяти до уваги Звіт про стан
будівництва Патріаршого центру
в Києві.
30. Поблагословити діяльність
Відділу соціального служіння Патріаршої курії УГКЦ.
31. Взяти до уваги стан опрацювання Напрямів супроводу священичих родин і формації дружин
священиків.
32. Поблагословити подальшу роботу над текстом Катехизму
УГКЦ для молоді.
33. Взяти до уваги звіт Місії «Постуляційний центр УГКЦ».
34. Ухвалити нову редакцію Статуту Місії «Постуляційний центр

УГКЦ» і просити Отця і Главу
УГКЦ про його затвердження.
35. Провести VII Сесію Патріаршого Собору УГКЦ у 2020 році на
тему «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ».
36. Визначити головною темою
Синоду Єпископів УГКЦ 2018 року
тему «Боже Слово і катехизація».
Відповідальними за підготовку головної теми призначити Преосвященних владик Петра (Стасюка)
і Давида (Мотюка).
37. Провести наступний Синод
Єпископів УГКЦ 2–11 вересня 2018
року у Львові-Брюховичах.
+ СВЯТОСЛАВ
Верховний Архиєпископ
Української Греко-Католицької
Церкви
+ БОГДАН (Дзюрах),
Секретар Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької
Церкви
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі
Воскресіння Христового,
14 вересня 2017 року Божого

Празник парафії

в Гурові Ілавецькому
(Продовження з 5 сторінки)

Сьогодні парафію очолює о. митрат Іван Лайкош.
стрийського єпарха), а також при- в інших місцях. Говорив також про
хильності адміністрації, громада трудні викилики сьогодення та повідкупила від міста давню протес- требу скріплювання віри й єдності
тантську святиню, яка занедбана, у спільноті.
поволі перемінювалася, також за
Богдан Тхір
справою місцевих «шукачів скар- фільм:
бів», у суцільну руїну. Спільними https://youtu.be/7hASPqcPd3M
зусиллями позбавлений обладнання храм вдалося відремонтувати
і перемінити на церкву.
Автором проекту іконостасу
і його реалізатором став проф.
Юрій Новосільський. Він також
запроектував і зреалізував у храмі
настінні розписи, поєднуючи тим
самим його середньовічне минуле
з сучасністю, «західне зі східним».
Празник Воздвиження Чесного
Хреста, який вірні Гурова Ілавецького цього року в середу 27 вересня
відзначали вже шістдесятий раз, за
кожним разом відзначається у піднесеному настрої і честю. Беруть
у ньому також участь численні гості із сусідських парафій, колишні
мешканці міста й околиць.
Отець декан, мітрат Іван Лайкош
у проповіді згадав колишніх душХрест на іконостасі — роботи
пастирів, і тих, кого немає вже серед
проф. Юрія Новосільського.
живих, і тих, що сьогодні працюють
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Цікавими шляхами України

Демня і Заклад
Досить далеко від привітних, задбаних місць і рівних, битих шляхів, якими їдуть вигідні,
кліматизовані автобуси, що везуть веселі гурти втомлених прочан в напрямку Стрия,
у мальовничому закутку Галичини, на порозі в Крапати, над річкою Зубра розташоване
село Демня (найближче містечко — Миколаїв), а зараз поруч нього друге, якому вже не так
давно дали назву Заклад.
Щоби докотитися до Демні, треба дещо потрудитися долаючи традиційно розбиту сільську дорогу, але маючи з собою винайдену
раніше в мережі інтернету інформацію та
розпитавши у місцевих, труд напевно не буде
даремним. Село Демня, як згадують джерела,
відоме вже з XV ст., а від XІX ст. про нього
вже знають, що саме тут існував відомий осередок каменярства на Львівщині. Зокрема,
відоме прізвище майстра Якима Михайліва,
який у 1912–1920 рр. працював при спорудженні костела св. Єлизавети (сьогодні церква св. кн. Ольги у Львові, одна з найкращих
пам’яток псевдоготики в Україні).
Місцевий вапняк, якого тут пребагато,
спричинився до виникнення і розвитку місцевих, сільських майстерень обробки каменю. Щось подібного існувало й у Старому
Брусні (Любачівщина), з якого до наших
днів залишилася тільки назва й численні
кам’яні надгробки на прицерковних цвинтарях. У хроніці віднаходимо запис, що у Демні в 1912 р. на 1982 жителів було майже 100
майстрів обробки каменю. Їхні скульптури
з вапняку, переважно надгробні пам’ятники
та придорожні хрести можна знайти чи не на
кожному цвинтарі — в Миколаєві, Ходорові,
Жидачеві, Бібрці, Городку і селах, що їх оточують аж до самого Львова і Стрия.
Сьогодні в Демні
майстрів значно менше, але про їхнє мистецтво засвідчує місцевий цвинтар, що нагадує
величний музей меморіальної скульптури
влаштований просто неба. Відвідуючи це
місце пам’яті, немов переносимося у віках,
бо ж пам’ятники своїм виглядом й епітафіями говорять про людей, що тут жили перед
десятиліттями і століттями. Прості, проте глибоко щирі, викуті руками народних
майстрів-самоуків скульптури, написи, часто
з помилками й писані нерівним шрифтом, це
своєрідні хроніки та спогад про тих, кого вже
немає серед нас, а хто тут жив і працював.
Пам’ятники ці виконані здебільшого на відомі сакральні теми: «Ісус в терновому вінку»
та «Богоматір з Дитям», хоча не бракує також
фігур апостолів та святих, а навіть світських
осіб. Ці меморіальні скульптури у своїй автентичності дуже відрізняються, на користь,
від сучасної «творчості».
Але Демня, це не тільки кладовище. Тут
віднайдемо ще унікальний костел Матері
Божої Ченстоховської (1913 р.). Костел збудований з тесаних блоків пісковику, колись
мабуть білий, сьогодні сіруватий. Він ззовні майже неушкоджений (не реставрований
дах і вибиті шибки), а в середині, що й трохи
видно крізь повибивані вікна, вимагає соліднішого ремонту, за який протягом більше
чвертьстолітньої історії свободи нікому не
хотілося взяти. У 1935 р. костел був парафіяльним, але «власті» скоро його закрили, влаштувавши спочатку склад, а потім шкільний
спортзал. Сьогодні він стоїть покинутим.
Ще у Демні знаходиться мурована грекокатолицька церква Святого Миколая збудована у 1857 р. Вона розташована в центрі
села. Її прикрашають скульптури: на західному фасаді — барельєф св. Спаса, на рогах
притвора — 2 ангели, на бабинці — в центрі
св. Микола, по боках — св. Петро і Павло;
на рогах нави — 4 євангелісти. Ймовірно,
вони виготовлені місцевими майстрами та
з місцевого каменя. Біля храму встановлені:

дерев’яна скульптурна група “Несення хреста”, два хрести та фігура Божої Матері.
До церкви вхід веде попід збудовану у класицистичному стилі арку, на якій знаходится
напис: “1848–1908 В память 60-летнего пановання цесаря Франца Иосифа”.
Про Демню «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich»
(1880) подає цінні інформації: …wś, pow.
Żydaczowski, nad potokiem Zubne, o 26 kil. na
płn.-zach. od Żydaczowa, o 6 kil. na płn. od st.
p. i par. rzym.-kat. w Mikołajowie; par. gr.-kat.
w miejscu. Dm. 247, mk. 1395. Szkoła etat., jednoklas., kasa pożyczk. gm. z kapitałem 2768 złr.,
łomy kamienia pospolitego, huta szklana, cegielnia pospolita. Własność fundacyi hr. Skarbka.
І саме з іменем магната
Станіслава Скарбека пов’язана друга місцевість — Заклад. Згадуючи мецената і ктитора
С. Скарбека, його в першу чергу пов’язується
з театром Скарбека у Львові, що сьогодні відомий під назвою Національний театр імені
Марії Заньковецької. Дійсно, у свій час це
був найбільший театр Європи за розмірами
та третій за місткістю глядачів. Він був власністю магната, але не єдиною гігантською
будівлею, яку він поставив.
«Магнат вирішує, що останнім доповненням усіх його проектів повинен стати заклад для сиріт та убогих. Однак, як
і у випадку з театром Скарбеку знову почала
вставляти палки в колеса львівська влада,
яка не хотіла бачити у Львові заклад, який
би «псував» соціальну картину в місті. Тому
граф обирає інше місце для цієї інституції,
а саме свої маєтності в Дроговижі.
Вибір цього місця не був спонтанний,
адже в цій місцевості Скарбек почав відкривати видобувні і виробничі підприємства ще в 1809 році. Крім того, будівництво
закладу поза містом давало можливість не
бути обмеженим в розмірах та використовувати найману робочу силу. В результаті
біля Дроговижа було збудовано великий
палац за проектом австрійської резиденцій
графа в містечку Нуссдорф. Новозбудована будівля мала вигляд букви «П». Середня
частина споруди була триповерховою, бокові
чотириповерхові.
За задумом Скарбека Заклад, так стали
називати цю інституцію, повинен був стати
не просто притулком для сиріт. Це мав бути
повноцінний інститут, що надаватиме своїм
вихованцям професійний фах, а заодно і забезпечуватиме місцевість вмілими кадрами,
нестачу яких граф сам встиг відчути ведучи
власну підприємницьку діяльність та різноманітні будівництва.
Офіційно Заклад почав діяти у 1843
році. Тут мешкало та навчалось 250 хлопців та 150 дівчат. Установа приймала дітей
будь-якої національності, однак навчання
велося виключно польською мовою і у католицькому дусі. Хлопців у Закладі навчали
різним видам ремесел та промислів, а дівчат — городництво, куховарство і шиття»
— подає Прокопів Володимир у «Фотографіях старого Львова» (http://photo-lviv.in.ua/
najbilshyj-skarb-hrafa-skarbeka/).
Сьогодні палац у Закладі це тюрма та лікарня. Ще у 1941 році в одному з корпусів
давнього «Доброчинного інституту для сиріт
і убогих» совіти заснували свій сиротинець.
Потім його перетворили у тюрму НКВД.
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Костел Матері Божої Ченстоховської у Демні 1913.

Надгробки на демнянському кладовищі.

Церква Святого Миколая (1857).

Доброчинний інститут для сиріт та убогих.

Усипальниця графа Станіслава Скарбека.

День вшанування ікони
Матері Божої «Милосердя двері»

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав встановив
18 (5) серпня днем щорічного поминання події коронування папськими коронами ікони Матері Божої «Милосердя двері», що знаходиться в храмі Преображення Господнього в місті
Ярославі (Польща). Про це мовиться у Рескрипті високопреосвященному владиці Євгенові
(Поповичу), Архиєпископу і Митрополиту Перемишльсько-Варшавському.

Чудотвона ікона “Милосердя двері”.

У тексті документа згадується, що акт коронування ікони здійснює Папа або делегований єпископ. 18 серпня 1996 кардинал
Ахілле Сільвестріні за численної присутності достойників Греко-Католицької та
Римо-Католицької Церков і мирян коронував
у Ярославі чудотворну ікону Матері Божої
«Милосердя двері». Корони для неї освятив
святий Іван Павло ІІ. Протягом Ювілейного року Божого милосердя, проголошеного в Католицькій Церкві Святішим Отцем
Франциском, Ярославську ікону «Милосердя двері» вшановували не тільки вірні нашої
Церкви, а й католики всього світу.
«Рекомендуємо встановити щорічну архиєпархіальну прощу до ікони Ярославської
Божої Матері «Милосердя двері», яка знаходиться в храмі Преображення Господнього
м. Ярослав, Польща. «Нехай Мати Божа, прославлена в іконі «Милосердя двері», відкриє
двері Небесного Царства для кожного, хто
в молитві й покорі приступатиме до неї», —
мовиться у документі.
Департамент інформації УГКЦ

У 1984 р. тут заклали Миколаївську виправну колонію № 50 (тюрму); в головному приміщенні палацу Скарбека сьогодні працює
обласна психіатрична лікарня.
Станіслав Скарбек таки не дочекався закінчення будови закладу. Він помер у 1848
році, а будівництво завершилося щойно
у 1888 році. Похоронили його на львівському Личаківському цвинтарі й перенесли до
збудованої в закладівському парку гробниці
в році початку діяльності «Доброчинного
інституту».
Магнат Станіслав Скарбек, колоритної поведінки особа, у свій час був відомий ще тим, що у віці 35 літ одружився
з п’ятнадцятирічною вродливою панянкою,
Софією Яблоновською. Проте його досить
легковажний спосіб життя, величезні інвестиції, судовий процес, фінансові труднощі,
хвороба, через яку потрібно було лікуватися

Конкурс

Катехитична комісія Архиєпархії
Перемисько-Варшавської за благословенням Митрополита Євгена
Поповича запрошує до участі в художньому конкурсі п.н.: „Літургія
та молитва очима дитини”
Мета:
• Розкрити красу Божественної
Літургії.
• Розбудити потребу участі в Божественній Літургії.
• Осмислити значення молитви.
• Ознайомити з формами
молитви.
• Формувати еклезіальну тотожність молодих греко-католиків.
• Сприяти розвиткові художніх
талантів.
Учасники: Конкурс адресований до
учнів початкової школи та дітей
«0» і садочка
Техніка робіт: довільна, (може бути
на шклі, вишиванка, тощо)
Величина робіт: папір або довільний матеріал формату А4 і А3
(не може бути складана), оформлена в паспорті
Опис робіт: на зворотній стороні подати: на зва праці,

Мета:
• Мотивувати до користування
Св. Письмом
• Пізнати історію життя нашого
Спасителя Ісуса Христа
• Ознайомити з Катехизмом
УГКЦ — Христoс наша Пасха
• Осмислити значення переказу віри
• Формувати еклезіальну тотожность греко-католика
Учасники:
——учні VI і VIІ кл. початкової
школи
——учні ІІ і ІІІ кл. гімназії
за кордоном довели до того, що при всій
терпеливості дружина колись сказала «ні».
Процес розлучення тривав 11 років. Софія
згодом вийшла заміж за відомого драматурга
Олександра Фредро (її дочка, також Софія,
у майбутньому стала матір’ю Митрополита
Андрея Шептицького).
Збудований Скарбеком театр, доброчинний інститут стоять досі й служать суспільству, але з самим магнатом доля, після його
повторного поховання, повелася жорстоко.
Його усипальниця, неоготична каплиця
у закладівському парку, спльондрована, без
вікон, даху й стелі розвалюється в густому
здичавілому парку, куди без місцевих попасти неможливо. Тлінних останків магната Станіслава немає, ймовірно, шукачі скарбів, розбили стінки крипти, знищили домовину і не
знайшовши нічого, покинули її десь у хащах.
А нам чомусь така поведінка дивно відома
з «опіки» нових господарів над цвинтарями
на «відзисканих землях» Східної Пруссії.
Богдан Тхір

прізвище та ім’я, клас, парафія,
вчитель-катехит
Оцінювання: праці будуть оцінювані в чотирьох вікових групах:
група І — садочок — „0”
група ІІ — кл. І–ІІІ
група ІІІ — кл. ІV–VI
група ІV — праці різні
(нпр.: вишивані, на шклі)
Етапи Конкурсу:
• Шкільно–парафіяльний — проводимо у Великому Пості; комісія
покликана парохом влаштовує
виставку праць в парафіяльній
церкві. До неділі Мироносиць,
тобто 22.04.2018р. катихит список
учасників перешле голові Катех.
комісії а праці переможців (по
три з кожної групи) до Циганка на
адресу: Żelichowo 31, 82-100 Nowy
Dwór Gdański
• архиєпрахіяльний — комісія покликана головою Катехитичної
комісії визначить переможців. Вистава праць, проголошення та нагородження лавреатів відбудеться
в Циганку під час Малої Сарепти
в четвер 31 травня 2018р.
о. митрат Іван Лайкіш
Голова Катехитичної комісії

Конкурс Біблійного Знання
Катехитична комісія Архиєпархії
Перемисько-Варшавської за благословенням Митрополита Євгена Поповича, запрошує до участі в Конкурсі біблійного знання для пізнання
Книги Євангелія від Марка

Граф Станіслав Скарбек.

Дружина Станіслава Скарбека
— Софія Яблоновська.

Архиєпархіяльний Художній

Етапи:
I — шкільний-парафіяльний —
провести до 21.12.2017; список
учасників (ім’я, прізвіще, котрий
клас) з позначенням числа балів
переслати до 31.12.2017 на адресу голови Катехитичної комісії
i_lajkosh@wp.pl. До фіналу переходять три перші місця.
II — архиєпрахіяльний-фінальний
— відбудеться в суботу 24.02.2018
в Гурові Іл., початок год. 11.00. До
17.02.2018 передати список фіналістів голові Комісії i_lajkosh@wp.pl
На лавретів та учасників фіналу чекають нагороди!
о. митрат Іван Лайкіш
Голова Катехитичної комісії
Гурово Ілавецьке, 12.09.2017р.

Обсяг матеріалу:
——загальне знання про Святе
Письмо на основі Катехизму
УГКЦ — Христос наша Пасха,
пункти 38-52 (с. 28-32)
——Євангеліє від Марка — Святе
Письмо Старого та Нового Завіту у перекладі о. Івана
Хоменка
——вступ до Нового Завіту (перед
євангеліями: 2 і 3 сторінка)

Запрошуємо до участі у
ХVІІI Архиєпархіяльному Огляді Релігійної Творчості УГКЦ
в Гурові Ілавецькому 28 жовтня 2017 р.
Провідна тема: «Літургія та молитва»
Карту учасника і Список учасників з опікунами
просимо надіслати до 18.10.2017 р. на адресу: i_lajkosh@wp.pl
Реєстрація учасників від год. 9.00
Початок Огляду 10.00
Голова Катехитичної комісії — о. митрат Іван Лайкіш
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Конкатедральна Парафія у Гданську
запрошує на храмовий празник Покрови Пресвятої Богородиці,
який проходитиме у Санктуарію Св. Володимира Хрестителя
Руси-України — у неділю 15. 10. 2017 р.
В рамках парафіяльного Відпусту, в році 70-річниці Акції «Вісла»,
відбудеться відзначення 60-річниці Гданської парафії, та 40-ліття
упокоєння о. митрата Василя Гриника (+31.05.1977р.), який започаткував греко-католицьку парафію в Гданську, саме у цьому храмі,
де уже 20 років відправляються наші Богослужіння, починиючи
з 03.07.1997 р.
Програма святкувань:
Субота 14.10.2017 р.:
10.00 — Служба Божа
17.00 — Велика Вечірня з Литією (Молебень до Св. Йосафата з нагоди 150-річниці його канонізації в 1867р. //Перед Вечірнею//)
Неділя 15.10. 2017р.:
9.15 — Святочна Утреня
10.00 — Архиєрейська Божествення Літургія, яку служитиме Ординарій Вроцлавсько-Гданський Володимир Ющак ЧСВВ.
• Молитва посвяти Церкви і Народу України — Покрову Богородиців 980 річницю посвячення Руси-України під Покров Приснодіви Марії, якого довершив благов. князь Ярослав Мудрий в 1037 р.
• відкриття і посвячення пропам’ятної таблиці з нагоди відзначення всіх річниць у церкві й парафії.
• мировання і цілування нетлінних мощей Св. Йосафата
(1580–1623)
• почастунок для всіх учасників празничних святкувань у домівці
ОУП, при вул. Аксамітна 4а.
• святковий обід для гостей у парафіяльному домі при церкві.

о. Йосиф Улицький, Конкатедральна Парафія св. Вартоломея і Покрови Пресвятої Богородиці, Санктуарій св. Володимира
Великого Хрестителя Руси-України в Гданську

Дорогим Батькам Любомирі і Мартинові Куцай
з нагоди

Єднаємосья у скорботі
з протоігуменом
о. Миколаєм Козіцьким
з приводу відходу у вічність
матері бл. п. Стефанії
та висловлюємо щирі слова співчуття.
Нехай Господь сотворить
Їй вічную пам’ять!
Парафіяни з Асун

Складаємо найщиріші
слова співчуття й душевної
підтримки
проф. Володимиру Мокрому й синам
з приводу смерті дружини
б. п. Христини Мокрої
Вічна Їй пам’ять !
З молитвою — Анна Сич
з Гурова Ілавецького
Родина з Острого Барда

Покров Пресвятої
Богородиці
(Продовження з 2 сторінки)
що пішли за Дунай на еміграцію, взяли з собою образ Покрови Пресвятої Богородиці.
Козаки настільки вірили в силу Покрови
Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж
століть в Українi воно набуло ще й козацького
змісту і отримало другу назву — Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні вiдзначається ще й як день українського
козацтва.
Українська Повстанська Армія (УПА), яка
постала в час другої світової війни на землях
Західної України як збройна сила проти гітлерівської і більшовицької окупації батьківських
земель, теж обрала собі свято Покрови за день
Зброї, віддавшись під опіку святої Богородиці.
Отже сьогодні Покрова — це свято не тільки
народне і релігійне, а й національне.

50-ліття подружнього життя
складаємо якнайкращі побажання.
Нехай Господь Бог благогсловляє кожен день Вашого життя,
додає сил, зміцнює Вашу любов, щоб з кожним днем
ставалася щораз сильнішою і глибшою.
Нехай цей гарний Ювілей спільного подружнього життя
наповнить Ваші Серця великою радістю.
Прийміть в цей особливий час вияв нашої вдячності
за все добро яким обдаровуєте нас кожного дня.
Бажаємо Вам, Нашим Дорогим Батькам
Божого благословення, здоров’я і всякого добра
на многі та благі літа!
Вдячні за все діти о. Володимир Куцай,
Тома і Христина з Родинами
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