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Всесвітлим і Високопреподобним Отцям, Преподобним Монахам
і Монахиням, Дорогим Братам і Сестрам!

 Хто там по дорозі йде до Вифлеєму?
 Що це за невіста, перчудна при нему?
 То Марія Діва, Йосиф коло неї,
 Йдуть шукати місця у рідні своєї.
  (Коляда: «Хто там по дорозі»)

Христос Рождається!
Дорогі у Христі Брати і Сестри!

І. Прихід на світ Божого Сина невід’ємно 
пов’язаний з мандрівкою Святої Родини. 
Найперше бачимо її, коли йде до Вифлеєму, 
щоб там взяти участь у переписі населення. 
Євангелист Лука так говорить про цю по-
дію: «Тими днями вийшов наказ від кесаря 
Августа переписати всю землю. Перепис 
цей, перший, відбувся, коли Сирією правив 
Кириній. І йшли всі записатися, — кожний 
у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, 
з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, 
що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому 
і роду Давида, щоб записатися з Марією, за-
рученою своєю, що була вагітна» (Лк. 2, 1–5). 
Дорога до Вифлеєму для молодої родини не 
була легкою, бо Пресвята Богородиця була 
вагітною і чекала на народження. Родина 

також не могла знайти для себе гідного міс-
ця, в якому можна було б затриматися та 
чекати на прихід на світ дитини. Остаточно 
св. Йосиф з Пресвятою Богородицею затри-
муються у печері пастухів, які, попереджені 
ангелом Господнім про народження Спаси-
теля, є першими, які у малій дитині розпіз-
нають обіцяного Месію. Євенгелист Лука 
дальше розповідає про ці події: «І от, коли 
вони були там, настав їй час родити, і вона 
породила свого сина первородного, сповила 
його та поклала в ясла, бо не було їм місця 
в заїзді.» (Лк. 2, 6–7). Після відходу ангела 
«пастухи один до одного заговорили: «Ходім 
лишень до Вифлеєму та подивімся на ту по-
дію, що Господь об’явив нам.» І пішли вони 
притьмом і знайшли Марію, Йосифа й ди-
тятко, що лежало в яслах» (Лк. 2, 15–16). 

Дорогі в Христі!

Сьогодні ми знову ділимося неви-
мовною радістю святого Різдва, яка 
наповнює серце кожного віруючо-
го. Божий Син став одним із нас, 
взявши собі за матір Діву з Назаре-
та. Син предвічного і всемогутньо-
го Бога, Творця всього видимого 
і невидимого, народився в бідно-
му вертепі та особисто зазнав всієї 
людської нужди. Це не тільки істо-

ричний факт, подія давно минулих 
років, а й наша дійсність. У цій події, 
що сталася у Вифлеємі Юдейсько-
му понад дві тисячі років тому, ми 
пізнаємо безмежну Божу любов до 
всього роду людського на всі часи: 
«Бог бо так полюбив світ, що Сина 
свого Єдинородного дав, щоб ко-
жен, хто вірує в Нього, не загинув, 
а жив життям вічним» (Ів. 3, 16).

Різдвяне Послання 
Владик УГКЦ у Польщі

Різдво Христове
Різдвяне послання

Блаженнішого Святослава
Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митро-
политам, боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, препо-
добному монашеству, возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на 

поселеннях у світі сущим

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, 
що задля вас став бідним, бувши багатим,  

щоб ви його вбожеством розбагатіли.
2 Кор. 8, 9

Христос рождається! Славімо Його!

ХРИСТОС 
РОЖДАЕТЬСЯ!

СЛАВІТЕ ЙОГО!

(Закінчення на 2 сторінці)

(Закінчення на 5 сторінці)

Різдво Христове — одне з найбільших релі-
гійних свят. З ним пов’язують народження 
Ісуса Христа. Як стверджує християнське 
вчення, Діва Марія народила сина і сповила 
його в яслах. Від того і червоний кут, в якому 
тримають кубельце з кутею та узваром, в на-
роді ще називають «яслами». 

Власне, кутя з узваром є своєрідною 
ознакою смерті Христа, тому на поминках 
обов’язково готують цю страву, і її ще на-
зивають «четвертою страшною кутею».З по-
чатком Різдва вже можна було вживати ско-

ромину. Власне до цього свята в кожному 
господарстві кололи свиней, щоб наготувати 
різноманітних м’ясних страв. Адже було за 
правило приходити один до одного в гості. 
Щоправда, до обіду намагалися не відвід-
увати сусідів. Особливо це стосувалося жі-
нок. Якщо жінка чи дівчина першою захо-
дила в хату, то неодмінно «приносила лихо», 
а тому, за примітивши «небажаних гостей», 
замикали двері; коли ж оселю до обіду 

Всечеснішому Духовенству! Преподобним Монахам і Монахиням!
Дорогим у Христі Мирянам Української Греко-Католицької Церкви у Польщі!

Мир у Господі!

З нагоди світлого празника Різдва Христового
та наступаючого Нового 2018 Року Божого

бажаємо усім Вам добра і миру, спокою, обильних благ
та Божого благословення у кожному дні Вашого життя.

Митрополит Євген Попович
Владика Володимир Ющак

Владика-емерит Іван Мартиняк

Редакція БЛАГОВІСТА

(Закінчення на 2 сторінці)

№  12–1 (324–324) •  Рік XXVI–XXVII  •  Грудень 2017 р. — Січень 2018 р.



стор. 2 «БЛАГОВІСТ» №  11 (323) 2017 р.

Однак, Свята Родина довго не перебувала 
у Виф леємі та не мала можливості втішати-
ся спокоєм. Ангел у сні знову з’являється св. 
Йосифові і дає йому вказівку рушати в до-
рогу до Єгипту, щоб таким способом зберег-
ти новонароджене Дитя від гніву шаленого 
Ірода, про що розповідає Євангелист Матей: 
«Ангел Господній з’явився вві сні Йосифові 
й каже: «Устань, візьми дитятко і його ма-
тір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я 
тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, 
щоб його вбити». Вставши, Йосиф узяв уночі 
дитятко та його матір і пішов у Єгипет, 
де перебув до смерти Ірода, щоб збулося ска-
зане Господом через пророка: «З Єгипту я 
покликав мого сина» (Мт. 2, 13–15). Дорога 
з Палестини до Єгипту не була легкою. Вела 
через пустиню. Святій Родині треба було 
пройти близько чотириста кілометрів, по-
долання яких, батьками з новонародженою 
Дитиною, було пов’язане з великим трудом 
та зусиллям. 

Не знаємо, як довго родина св. Йосифа 
і Пресвятої Богородиці перебувала в землі 
фараонів. Євангелист Матей говорить нам 
лише, що ангел знову з’явився у сні Йосифові 
та наказав йому повертатися разом з роди-
ною до Палестини, бо вже помер той, який 
дибав на життя дитятка. Свята Родина знову 
мусила пройти важкий шлях. Остаточно осе-
ляється у Назареті, де проходить дитинство 
Ісуса. 

Пізніше, коли Ісус розпочинає свою при-
вселюдну діяльність, також, як мандрівний 
вчитель, не має свого дому, лише користає 
з гостинності інших людей. До учнів звер-
тається: «Лисиці мають нори і птиці небес-
ні гнізда, Син же чоловічий не має де голови 
приклонити» (Лк 9, 58). Словом, життя на-
шого Спасителя на світі від самих початків 
було позначене клеймом поневірянь. Мо-
жемо сміливо сказати, що Христос, який 
сам є емігрантом, показує свою солідарність 
з усіми, які у минулому та у майбутньому 
були, є і будуть, змушені різними обстави-
нами, залишати свій рідний край та іти у не-
знане. Недарма наша Церква, в неділю перед 
Різдвом Христовим, відзначає День емігранта 
та звертається з проханням призадуматися 
над долею емігрантів та застановитися, як 
можемо їх підтримати, чи у сфері духовній 
— нашою молитвою, чи теж у матеріальній 
— допомагаючи їм зі свого маєтку.

ІІ. Історія нашого народу також позначена 
численними хвилями мандрівок, виселень 
та скитання, коли наші люди змушені були, 
чи то владою, чи економічною ситуацією, за-
лишати рідні сторони, а інколи й батьківщи-
ну, та йти в незнане. Між іншими, під кінець 
ХІХ ст., українці масово вирушили з Галичи-
ни на підвень Європи, на Балкани, та опісля 
за океан — до Бразилії, Сполучених Штатів 
Америки і до Канади. Нову хвилю еміграції, 
головно на Захід, але теж і примусової на 
Схід, принесла ІІ світова иійна та роки піс-
ля неї. Тут треба конечно згадати виселен-
ня близько півмільйона наших співбратів 
з території післявоєнної Польщі в Радянську 
Україну. Сімдесят років тому наші батьки та 
діди, в рамках т.зв. акції «Вісла», були знову 
насильно виселені комуністичною владою 
на т.зв. Ziemie Odzyskane на заході та півночі 
Польщі. У вісімдесятих роках, коли прийшла 
деяка політична відлига, ми у Польщі втра-
тили велику частину тодішнього молодого 
покоління, яке вибрало можливість пере-

їхати на Захід, у вільний світ, щоб там жити 
у свободі. Сьогодні теж, особливо молоде по-
коління наших вірних, дуже часто шукає для 
себе нового місця до праці і життя у країнах 
Західної Європи.

Від вісімдесятих років минулого століт-
тя, з різною швидкістю, аж по сьогоднішній 
день, триває витік українців з України у всіх 
можливих напрямках. Головно протягом 
останніх трьох років бачимо, що дуже багато 
українців вибирає собі Польщу, як місце сво-
го довшого чи коротшого перебування. Тут 
вони шукають праці, як також і можливості 
продовжувати навчання, чи у середній, чи 
у вищій школах. За статистичними даними, 
сьогодні у Польщі може перебувати навіть 
півтора мільйона громадян України. Наша 
Церква у Польщі старається вийти назустріч 
їхнім духовним потребам, утворюючи нові 
душпастирські осередки та парафії у містах, 
в яких досі ніколи не було греко-католицьких 
парафій, а тепер там живуть і працюють ти-
сячі новоприбулих громадян України.

ІІІ. Дорогі у Христі Брати і Сестри!
В часі Свят Христового Різдва кожен з нас 
розважає таємницю приходу на світ вопло-
ченого у людському тілі Спасителя. Розважа-
ємо також суспільні та історичні аспекти тих 
часів, дивуємося, і не можемо зрозуміти бай-
дужості тогочасних людей, які закрили перед 
обіцяним Месією не лише свої домівки, але 
також свої серця. Хоча цілий ізраїльський 
народ століттями очікував приходу Христа 
Спасителя, однак ніхто не спромігся прийня-
ти Його під свій дах, коли Він вже з’явився 
на світі. Нікому не прийшло на думку, що 
Він може бути емігрантом чи сином бідних 
емігрантів. Він прийшов до свого народу, але 
цей розминувся з Ним, не впізнав Його. 

У наші часи вистачить включити телеба-
чення, комп’ютер, чи просто вийти на вули-
ці наших міст, щоб зауважити, що еміграція 
є дуже актуальним явищем сьогоднішнього 
світу. Тисячі людей з Близького Сходу та Пів-
нічної Африки, з країн руйнованих війною, 
пробують дістатися до багатої Європи, ри-
зикуючи втратою життя під час переправи 
через Середземне море. Також війна на сході 
України спричинила внутрішню еміграцію, 
внаслідок якої сотні тисяч українців пересе-
лилося зі Сходу на Захід країни. Одночасно, 
з кінцем 2013 р., війна змусила до залишення 
України щонайменше вісім мільйонів грома-
дян. Протягом кількох років Україна втрати-
ла до 15% відсотків свого населення.

Про цих людей не лише чуємо в медіях, 
але зустрічаємо їх на вулицях польських міст, 
де щораз частіше можна почути українську 
мову. Можемо сказати, що все це наслідок 
війни, як також економічної та політичної 
ситуації в Україні. Така ситуація для всіх нас 
є викликом та нагодою, щоб дати христи-
янське свідоцтво та перевірити, яким є на-
справді наше християнство. 

Для нас, протягом сімдесяти років закорі-
нених на північних та західних землях Поль-
щі, яких сьогодні доля не змушує покидати 
свої домівки, багатолюдна хвиля еміграції 
з України — це особлива нагода, щоб в пере-
селенцях з України, але також з інших країн 
світу, розпізнати Новонароджене Дитя, яке 
разом з Пресвятою Богородицею та зі св. Йо-
сифом мандрує пустинею, втікаючи від гніву 
шаленого Ірода. Для всіх нас це нагода, щоб 
відкрити свої церкви та домівки і пригости-
ти сьогоднішніх втікачів та економічних емі-

грантів. Це нагода, щоб символічно 
порожнє місце при святковому різд-
вяному столі не було справді по-
рожнім, але щоб зайняв його хтось 
з потребуючих, які нерідко змушені 
преживати Христове Різдво далеко 
від своїх близьких.

Для новоприбулих емігрантів 
Різдво Христове нехай буде наго-
дою до призадуми, чи в обстави-
нах еміграції ми не збайдужіли до 
духовного спасіння, християнсько-
го життя, до Божих та церковних 
заповідей та недільної і святочної 
Божественної Літургії? Це також 
нагода, щоб задуматися, чи бажан-
ня за всяку ціль у короткому часі 
заробити якнайбільше грошей, не 
несе одночасно поважної шкоди 
на здоров’ї та загрози життя, чого 
опісля не зможуть повернути жод-
ні багатства? Варто також зробити 
собі іспит совісті, чи на скитальщи-
ні я не став байдужим до справ та 
потреб інших людей, як своїх рід-
них, які може залишилися далеко 
у рідному краю, як також і тих, що 
розділяють зі мною долю емігранта, 
а які, можливо, потрапили у сіті грі-
ха, чи різних узалежнень?

Дорогі у Христі Сестри і Брати!
Переживаючи з великою радістю 
в наших церквах та в наших домах 
пам’ятку приходу на світ у людсько-
му тілі нашого Спасителя Христа 
Господа, розгляньмося довкола себе, 
чи Він, в особі емігранта — втікача, 
не стоїть часами під нашими две-
рима та, чи не проситься прийняти 
Його у наш дім? Він може появитися, 
змучений довгою мандрівкою, голо-
дний, спрагнений, у знищеній одежі 
та, можливо, як той, який давно вже 
не мав нагоди скористати з води та 
купелі. Так власне представляє себе 
Христос, коли говорить до апосто-

лів: «Бо я голодував, і ви дали мені 
їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; 
чужинцем був, і ви мене прийняли; 
нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви 
навідались до мене; у тюрмі був, і ви 
прийшли до мене. (...) Істинно кажу 
вам: усе, що ви зробили одному з моїх 
братів найменших — ви мені зроби-
ли» (Мт 25, 35–40).

Всім Вам, дорогі Брати і Сестри, 
бажаємо у час Свят Христового 
Різдва та протягом цілого Ново-
го 2018 Року, досвідчувати радості 
зустрічі Новонародженого Христа 
Спасителя в особі другої людини, 
головно тієї, яка стукає до дверей 
наших домів та до наших сердець. 
Кожного разу стараймося побачити 
у ній обличчя, народженого сьогод-
ні у людському тілі, Божого Сина. 

Нехай в наших домах, як у ви-
флеємських яслах, народжується 
Ісус, нехай в Україні, в наших ро-
динах буде добробут, мир і злаго-
да. Нехай ніхто не буде змушений 
лихою долею покидати свій рідний 
край та своїх близьких, та йти в чу-
жину. Пресвята Богородиця нехай 
всіх покриває своїм омофором — 
наші родини, молодь, дітей, хворих 
і похилих віком, особливо всіх емі-
грантів та біженців.

На Різдвяні Свята і Новий Рік із 
серця Вас благословимо!

Архиєпископ Євген (Попович) 
Митрополит 

Перемисько-Варшавський

Єпископ Володимир (Ющак)
Владика Вроцлавсько-Ґданський

Архиєпископ емерит Іван 
(Мартиняк)

Перемишль — Вроцлав,  
Різдво Христове — 7.01.2018 р. Б.

Різдвяне Послання 
Владик УГКЦ у Польщі

(Продовження з 1 сторінки)

відвідував хлопець або чоловік, то 
його намагалися почастувати. Від-
так пополудні літні люди збиралися 
в гурти, а молодь починала коляду-
вати (в деяких регіонах колядники 
водили свої ватаги навіть напере-
додні — пізнього святвечора). На 
Поділлі робили це лише другого 
дня свят.

Різдвяні колядницькі ватаги спо-
ряджали переважно парубки. Вони 
заздалегідь вибирали ватага, себто 
керівника, міхоношу, «козу», «пас-
туха з пугою» тощо. «Козу» зодя-
гали у вивернутий вовною назовні 
кожух, прилаштовували солом’яні 
роги, хвіст і дзвіночок на шию; в ін-
ших регіонах були свої відмінності, 
зокрема супроводжували ватага 
циган, лікар, єврей, смерть з косою 
тощо. Проте обов’язковим атрибу-
том мала бути рухома звізда, яку 
постійно носив ватага («береза»).
Заходячи на подвір’я, колядники 
просили дозволу і, коли господар 
зголошувався, починали забавну 
виставу із віншувальних пісень-
колядок та жартівливих сценок. 
У поетичних текстах оспівувались 
господар, господиня та їхні діти. 
Зичили їм щастя і здоров’я. Якщо 
в родині були діти, котрі довго не 

розмовляли, то таким давали напи-
тися води з ритуального дзвіночка. 
Це начебто мало допомогти «ожи-
вити дзвінкий голос». Жінки ж, аби 
в них рости великі коноплі, «нена-
роком» обливали міхоношу водою. 
Якщо в оселі була дівчина, то вона 
обдаровувала кожного колядника 
яблуками та горіхами. 

У деяких місцевостях Украї-
ни, крім хлопчачих, були й дівочі 
ватаги. Вважалося, що чим біль-
ше колядників одвідає оселю, тим 
щедрішим буде для родини рік. 
Віншувальників намагалися від-
повідно ощедрити. Отримані про-
дукти і гроші молодь віддавала на 
«великі вечорниці», які справляли 8 
січня. Це були чисто молодіжні роз-
ваги. А тому, якщо на них прихо-
див хтось з чоловіків, то над таким 
вчиняли різноманітні глузди й ви-
ганяли, бо, за повір’ям, Мати Божа 
народила сина без чоловіка. В селах, 
як правило, організовували кілька 
колядницьких ватаг, і між ними не-
рідко спалахували сутички чи сво-
єрідні змагання. Але саме ці дійства 
створювали неповторний колорит 
і особливу святковість.

(за матеріалами: Скуратівський 
В.Т. “Місяцелік”)

Різдво Христове
(Продовження з 1 сторінки)
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Сотні людей, а саме: студенти, викла-
дачі, доценти, аспіранти, професори та 
представники львівської інтелігенції, 
зібралися разом в актовому залі голов-
ного корпусу Львівської політехніки, 
щоб послухати виступ Блаженнішого 
Святослава з нагоди тридцятиріччя по-
чатку українсько-польського церковного 
примирення.

Глава УГКЦ розпочав свій виступ 
з того, що українсько-польські стосун-
ки є зараз болючою та важливою темою, 
про яку по-різному дискутують та розу-
міють у Києві, Варшаві та Львові.

Політики та чиновник страждають на 
короткозорість

 
Наша українська громада у Польщі нео-
дноразово мені говорила, що для укра-
їнців у Польщі так тяжко, як сьогодні, не 
було вже давно. Ті особи, яким вже по 
50 років, не пам’ятають такого важкого 
суспільного моменту у відносинах двох 
країн. Політики між собою полемізують, 
дипломати використовують щораз агре-
сивнішу риторику. Але слухаючи цю всю 
полеміку, я себе завжди питаю: «А що 
я можу зробити за таких обставин, як 
українець, але насамперед як христия-
нин? Що ми можемо зробити як хрис-
тияни, як українці?»

Ми дивимося іншими очима, ніж по-
літики чи державні чиновники, на цю 
проблему. Адже політики та чиновник 
страждають на короткозорість. Живуть 
найближчими виборами і використову-
ють пам’ять про минулий біль народу 
у своїх короткострокових владних цілях. 
Це діється, як у Польщі, так і в Україні.

Ми, як Церква, як християни — має-
мо від Бога дар дивитися далеко в мину-
ле та майбутнє. Саме ми разом можемо 
добачити щось таке, що не добачають 
наші політикани.

Говорячи про українсько-польські 
відносини, мені особливо впало в око, 
що останнім часом ніхто не згадує і не 
говорить про роль Церкви у стосунках 
між українським і польським народами. 
Можливо, це навмисно? Вітер секуля-
ризації намагається усунути Церкву із 
суспільного дискурсу, зробити її німою, 
не дати їй можливості говорити, не дати 

можливості формувати цінності народу. 
Це одна із проблем, нам бракує пам’яті 
в нашому діалозі. Не чекайте від мене 
політичних заяв, не питайте диплома-
тичних рецептів, бо я не знаю таких… 
Я розповім вам про історію церковного 
примиренням між Українською та Поль-
ською Церквами».

Прощаємо і просимо прощення

Цього року минає історична дата — 
тридцять років примирення між укра-
їнським і польським єпископатами. Це 
відбулося у Римі, дві події — 8 та 17 жов-
тня у 1987 році. Тоді зібралися, з одно-
го боку — наш український єпископат, 
хоча тоді Україна була ще за так званою 
залізною завісою, тому єпископів з Укра-
їни не було. З іншого боку — приїхав 
майже весь єпископат із Польщі, вони 
могли тоді вільніше виїжджати до Рима. 
Очолював з нашого боку блаженніший 
Мирослав Любачівський, а з польсько-
го — примас Польщі Юзеф Глемп. Ця 
історична зустріч була під натхненним 
проводом папи Івана Павла ІІ. Саме тоді 
прозвучали слова, які є ключем, гаслом, 
можливо, навіть лікувальним рецептом: 
«Прощаємо і просимо прощення».

Це був початок. Було багато інших 
зустрічей. У 2005 році під проводом 
блаженнішого Любомира був зробле-
ний крок ще далі. Будучи натхненими 
тими словами й подіями під час візиту 
папи Івана Павла ІІ до України, формула 
примирення прозвучала також у літур-
гійному процесі. Тоді у Варшаві десятки 
тисяч поляків під час Літургії відповіли 
на заклик до примирення, який прозву-
чав під час Таїнства Євхаристії, єдиним 
словом: «Амінь», що означає «Нехай 
буде».

Подібна акція відбулася і у Львові, на 
Сихові. Тоді велика делегація приїхала 
до нас із Польщі, і теж у літургійному, 
євхаристійному ключі, а Євхаристія — 
це Тіло Христове, найвищий знак при-
мирення і поєднання між людьми і Бо-
гом, десятки тисяч львів’ян українців 
відповіли на цей заклик до примирення 
тим же словом: «Амінь».

Три кроки європейського 
примирення

Той рух, що започаткував і активно під-
тримував папа Іван Павло ІІ, був глибо-
ко європейським рухом примирення. 
Адже українсько-польське примирення 
не є якимсь відокремленим дійством 
від інших подібних дійств у Європі. Це 
логічний крок вперед до єднання Єв-
ропи, зокрема після трагічних подій 
Другої світової війни. На мою думку, 
українсько-польське примирення — це 
третій крок, щоб об’єднана Європа мала 
фундамент бути єдиною. Зараз поясню 
чому.

Започаткував цей процес примирен-
ня французький і німецький народи од-
разу після Другої світової війни. З од-
ного боку був француз Роберт Шуман, 
ревний католик, а з іншого, німецького 
боку — Конрад Аденауер. Саме ці двоє 

людей очолили і започаткували глибо-
ко християнський мотив — примирення 
обох народів, і це стало початком єднос-
ті всієї Європи.

Продовжило цей процес німецько-
польське примирення. Та це були ціл-
ком інші обставини. Польща і Німеччи-
на, де-факто, були за різними межами 
цивілізаційного кордону. Залізна завіса 
роздирали єдине тіло Європи. Європей-
ський Союз, як проект миру, щоб більше 
ніколи у Європі не було війн, на думку 
тогочасних католицьких єпископів, тре-
ба було рухати на Схід. Тому 1965 року 
на заключній сесії Другого Ватикансько-
го Собору, коли єпископи Польщі були 
дисидентами у своїй країні, саме вони, 
поляки, як жертви німецького нациз-
му і всіх звірств Другої світової війни, 
уперше пишуть листа примирення до 
німецького єпископату — «Прощаємо 
і просимо прощення». Польські єписко-
пи йшли проти течії тодішньої влади. Бо 
одразу на них накинулася комуністична 
пропаганда.

Одним з ініціаторів цього прими-
рення був архиєпископ Карл Войтила, 
майбутній папа Іван Павло ІІ. Серед 
підписантів листа із німецького боку 
був архиєпископ Йозеф Ратцінгер, піз-
ніше — папа Венедикт XVI. Це ті люди, 
які могли стати над тим бурхливим, 
жорстоким сьогоденням, в якому їм до-
велося жити. Їхня християнська іден-
тичність дала їм можливість дивитися 
значно далі, ніж робили це тодішні по-
літичні діячі.

Іван Павло ІІ — батько, у християн-
ському сенсі, об’єднаної Європи. По-
трібно пам’ятати і роль папи в цьому 
другому етапі примирення, польсько-
німецькому, щоб зрозуміти його значен-
ня у третьому — польсько-українському. 
Поляки і українці пройшли трагічні 
події після двох українсько-польських 
воєн ХХ століття із своїми образами. 
Для того щоб зцілити пам’ять польсько-
го і українського народів, щоб ми могли 
жити у єдиному європейському куль-
турному християнському просторі, Іван 
Павло ІІ впровадив нас до примирення.

Шукати те, що єднає, а не те, що 
протиставляє

Я пригадую 2013 рік. Того року поль-
ське суспільство згадувало роковини 
Волинської трагедії. Розпочалася тоді 
антиукраїнська істерія. І ми разом із 
нашими митрополитами на запрошен-
ня тодішнього президента Польщі здій-
снили офіційний візит до Варшави. Ми 
ще раз підписали документ примирення 
між українцями й поляками, усе було 
публічно та онлайн, усі найбільші теле-
канали Польщі це показували. Це був ще 
один крок у примиренні.

Але, знаєте, мабуть, ми тоді переоці-
нили наші здобутки. Бо вже на початку 
2016 року відчули, що з приходом нової 
політичної сили до влади ситуація стала 
погіршуватися. Не хочу засуджувати ко-
гось, я хочу діяти в логіці святого папи 
Івана Павла ІІ і шукати те, що єднає, а не 
те, що протиставляє чи ділить нас.

У 2016 році я був запрошений на 
одну офіційну зустріч у Гнездо. Тоді 
святкували 1050-річчя Хрещення Поль-
щі. У своєму виступі я намагався нагада-
ти польському інтелектуальному світові 
всі ті моменти єднання та примирення, 
закликав не робити нічого такого, що б 
одним порухом пера могло зруйнува-
ти десятиліття польсько-українського 
примирення.

Але тодішні представники влади ска-
зали мені, що все це добре розуміють, 
але в них є свої зобов’язання супроти 
своєї політичної сили. Мені тоді було 
дуже гірко. Коли я повернувся до Києва, 
то намагався розрухати громадськість, 
зберегти якщо не на політичному, то на 
громадському рівні цей діалог прими-
рення між обома країнами.

Наша ініціатива була підтримана різ-
ними Церквами і діячами культури та 
відомими політиками. Ми тоді написали 
відкритий лист до польської громадськос-
ті. Важливо те, що ми отримали відповідь 
від польської громадськості, яка заявила, 
що не хоче конфронтації, бо це згубно для 
наших обох народів. Однак у тому ж 2016 
році польський Сейм визнав Волинську 
трагедію геноцидом проти польської на-
ції, що спричинило подальшу конфрон-
тацію між обома країнами.

Ми сьогодні бачимо певні тен-
денції, які, на мою думку, штучні 
і є маніпуляцією європейської свідомос-
ті. Роз’ятрюють те, що ділить, а не по-
силюють того, що єднає. Адже не тільки 
проти України, а й проти Європи ве-
деться гібридна війна навіть у тих краї-
нах, які вже пережили цей процес при-
мирення. До влади нерідко приходять 
крайні радикали, які виступають проти 
об’єднаної і мирної Європи.

На жаль, спільні документи, що ми 
підписуємо, залишаються на папері, бо 
ми думаємо, що підписавши щось — 
автоматично вирішуємо справу. Одна-
че так не є. Тому я пропоную, щоб ми 
зробили все, аби християнський клич, 
який збудував і може знову врятувати 
об’єднану Європу, був не лише гарною 
цитатою, а частиною нашої сучасної 
культури, нашого способу життя, ді-
яння для кожного українця і для кож-
ного поляка. Щоб це стало своєрідним 
антидотом проти різного роду отрут, 
які впорскує ворог України та Європи, 
намагаючись розпалити війну проти-
стоянь, поділів через роз’ятрення ран 
минулого європейських народів.

Повірте мені, для того щоб сьогод-
ні ми, як українці, стали рятівниками 
об’єднаної Європи, маємо залишатися 
християнами, бути вірними духовному 
заповітові папи Івана Павла ІІ — про-
щаємо і просимо прощення. Тому, коли 
в Римі ми відзначали ювілей тридця-
тирічного примирення і молилися на 
гробі папи Івана Павла ІІ, я урочисто 
проголосив цього святого покровителем 
українсько-польського примирення. Ця 
справа є дуже важливою для всіх нас.

Рецепт порятунку Європи

Міграція — не тільки українська пробле-
ма. Як мені розповіли, половина хорватів 
покинула свою країну. Більша частина 
лікарів Угорщини виїхали з Угорщини. 
Про подібну ситуацію розповіли литов-
ці: також багато литовців виїхало. Це не-
великі нації, і коли виїжджає 2–3 млн, то 
половина населення покидає свою краї-
ну. Це, можливо, елемент сучасної гло-
бальної культури, бо все рухається: ідеї, 
гроші й люди. Але коли говоримо про 

(Закінчення на 6 сторінці)

5 грудня у Львові, у головному корпусі Львівської політехніки, відбулася зустріч Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава 
з академічною спільнотою та студентською молоддю. Темою зустрічі стала дискусія стосовно стану справ у теперішніх 
українсько-польських відносинах.

«Прощаємо і просимо прощення»
— рецепт порятунку об’єднаної Європи
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Встановили нове свято
— Матері Божої Неустанної Помочі

таблицю о. Маркіянові Шашкевичу 
на фасаді собору святого Юра. 

Черговим здобутком святоюр-
ської громади спільно з місцевою 
громадою стало посвячення та 
відслонення меморіальної таблиці 
Митрополитові на фасаді головно-
го корпусу Педагогічного універси-
тету в Дрогобичі, що відбулося 12 
жовтня 2017 року. Автор барельєфу 
Андреєві Шептицькому — відомий 
скульптор, Народний художник 
України, професор, член Громад-
ської ради «Святий Юр» Ярослав 
Скакун.

Свято української молоді у Дро-
гобичі під гаслом «Андрей Шеп-
тицький — це Україна: будівничий, 
князь, лідер» розпочалося з Архи-
єрейської Божественної Літургії, 
яку очолив єпископ Самбірсько-
Дрогобицький Ярослав (Приріз). 
Відтак владика здійснив чин освя-
чення меморіальної таблиці на фа-
саді педуніверситету, після чого 
в актовій залі навчального закладу 
проведено міжнародну науково-
практичну конференцію на тему: 
«Виховні ідеї Андрея Шептицько-
го в освітньому просторі сучасної 
України». Із привітальним словом 
виступили владика Ярослав (При-
різ), ректор університету професор 
Надія Скотна, міський голова Тарас 
Кучма, наукові здобутки представи-
ли викладачі і науковці університе-
ту. На завершення академії відбувся 
концерт духовної музики та україн-
ської пісні. 

Впродовж століть бездержавнос-
ті Церква, її духовенство і зокрема 
Митрополит Андрей Шептицький 
як одне із стратегічних завдань ба-
чили піднесення й розвиток освіти 

серед найширших верств україн-
ської нації. 

Знаковим є факт, що барельєф 
Андрею Шептицькому як опікуну 
та меценатові освіти, як ревному 
«священикові-вчителю» України 
встановлено на вищому навчаль-
ному закладі, причому у такому 
славному місті, як Дрогобич.

Завдяки праведному митропо-
литу Андреєві Шептицькому та мі-
сійній праці редемптористів Матір 
Божа Неустанної Помочі, прослав-
лена в однойменній іконі, стала ві-
домою в Україні. Відтоді на її честь 
було зведено багато храмів, у 1927 
році засновано Братство Матері 
Божої Неустанної Помочі, видано 
наукові праці, публікації, зокрема 
відомий твір бл. Василія Величков-
ського «Історія чудотворної ікони 
Матері Божої Неустанної Помочі» 
та написано літургійні тексти.

Нині, святкуючи 150-літній юві-
лей вшанування Матері Божої Не-
устанної Помочі, її ікону можна 
побачити у храмах різних конфесій, 
а також у численних домівках вірян 
в Україні та поза її межами.

Про ікону

 У лівій наві греко-католицьккої 
церкви святого Йосафата у Львові, 
є ікона Матері Божої Неустанної 
Помочі, яку ще називають «Про-
стрілена». Це копія з ікони, яка 
зберігається у редемптористському 
храмі у Римі. Її принесли в Україну 
редемптористи з Бельгії, які засну-
вали українську гілку Чину. Ікона 
від самого початку містилася у ка-
плиці при монастирі на Збоїськах 
у Львові.

На початку ІІ світової війни, 
восени 1939 року, до цього храму 
зайшов радянський військовий і, 
відчувши злість, вистрелив в об-
раз. Куля пробила дошку, але ликів 
не пошкодила. День був тихий, не 

було ні боїв, ні пострілів. Однак 
коли військовик, повертаючись, 
при готувався перестрибнути рів чи 
потічок, його наздогнала куля, і він 
упав без духу. Хто вистрелив — за-
лишилося таємницею...

Після закриття монастиря брат 
Іриней забрав ікону із собою. Збе-
рігав її у власній квартирі на пл. 
Возз’єднання. Перед цією іконою 
молився блаженний владика Ва-
силь Величковський, прохаючи 
опіки для переслідуваної Церк-
ви, поради й сили вистояти. Об-
раз у чудесний спосіб оберігав цю 
квартиру, що була під постійним 
наглядом КГБ.

Після відновлення обителі бра-
ти-редемптористи розмістили ікону 
в коридорі монастиря св. Альфонса, 
навпроти сходів. Старші отці роз-
повідають: «Богородиця споглядала 
на нас із тієї ікони й скріпляла нас 
своїм милосердним материнським 
поглядом. Вона була серед нас, під-
тримувала нас, і ми відчували її 
опіку».

На свято Матері Божої Неустан-
ної Помочі її прикрашали квітами, 
запалювали свічки й служили ака-
фіст, який написав на її честь о. Ро-
ман Бахталовський.

7 квітня 2009 року, у день свята 
Благовіщення, ікону було перене-
сено до храму свщмч. Йосафата. 
Поруч з мощами блаж. Миколая 
Чарнецького вона є постійним 
об’єктом паломництв.

Роман Карвацький,  
брат Назар Ланько

(фрагменти)

У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога, і без священика-вчителя та 
без Закону. [2 Хр. 15:3]

Майже півстоліття Московщина забирала 
в народу правдивого Бога, позбавляла його 
«священиків-учителів», ховала від нього «За-
кон». Довгі десятиліття випікала, витруювала 
з його свідомості пам’ять про національних 
провідників, учителів, пророків, рясно на-
саджуючи натомість власних божків світу 
свого. Та всі ці потуги, — для кого спокус-
ливі, а для більшості криваві, — виявились 
даремними. 

У свідомості галичан злам у віднайденні 
та переосмисленні постаті праведного Ан-
дрея Шептицького стався із встановленням 

пам’ятника Митрополитові на площі святого 
Юра. Найперше львівська інтелігенція сфор-
мувала Громадську раду «Святий Юр», за 
ініціативи та патронату якої впродовж двох 
років після встановлення монументу прове-
дено десятки (якщо не більше сотні) дослід-
ницьких конференцій у навчальних закладах 
Західної України, присвячених Митрополи-
тові Андрею, концертів, змагань з різних 
видів спорту на кубок праведного Андрея, 
встановлено барельєф і меморіальні таблиці 
Андреєві Шептицькому у Львівській опері, 
Великих Мостах, Гребенові та меморіальну 

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) 11 груд-
ня підписав декрет встановлення свята Ма-
тері Божої Неустанної Помочі. Про це пові-
домляє офіційний сайт УГКЦ. Свято Матері 
Божої Неустанної Помочі відзначатимуть 
у першу неділю липня.

«Зважаючи на поширення серед наших 
вірних культу Матері Божої Неустанної По-
мочі, з урахуванням норми канону 40, § 1 Ко-
дексу канонів Східних Церков (ККСЦ), Синод 
Єпископів УГКЦ, що відбувся в престольно-
му граді Львові 3–12 вересня 2017 року Божо-

го, відповідно до припису кан. 880, 
§ 2 ККСЦ, установив свято Матері 
Божої Неустанної Помочі (н. 7).

Ми, владою нам даною, відпо-
відно до норми кан. 112 ККСЦ, за-
для духовного блага наших вірних 
проголошуємо свято Матері Божої 
Неустанної Помочі і постановляє-
мо його святкування в першу неді-
лю липня.

Патріаршій літургійній комісії 
доручаємо опрацювати богослуж-
бові тексти цього свята.

Цей декрет набирає чиннос-
ті через два місяці від дня його 
електронного опублікування на 
офіційному веб-сайті Української 
Греко-Католицької Церкви (ugcc.
ua) (див. кан. 15 Канонів партику-
лярного права УГКЦ)», — йдеться 
у повідомленні.

Офіційний сайт УГКЦ також на-
гадує, що 11 грудня 1865 року папа 
Пій ІХ передав оригінал чудотвор-
ної ікони Матері Божої Неустан-
ної Помочі Згромадженню отців 
редемптористів.

У Дрогобичі вшанувавали
 Андрея Шептицького

Учасники дрогобицького свята.

Літургію очолив єпископ Самбір-
сько-Дрогобицький Ярослав.
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Богдан Лепкий
Богдан Теодор Нестор Лепкий — одна з вершинних постатей в історії українського крас-
ного письменства і культури, розвою національного духу, гордість народу. Це — видатний 
поет, прозаїк, критик, видавець, перекладач, історик літератури, літературознавець, 
громадсько-культурний діяч, художник, публіцист. Народився Богдан Лепкий 4 листопада 
1872 р. на хуторі Кривенький (нині не існує), неподалік від с. Крегулець (нині — с. Крогулець 
Гусятинського району), на Тернопільщині.

Після закінчення гімназії у 1891 вступив до 
Віденської Академії мистецтв, щоб здобути 
малярську освіту, але згодом, через три мі-
сяці переводиться на філософський факуль-
тет. Туга за Батьківщиною спонукала Лепкого 
перейти до Львівського університету, де він 
поринув в українську культурну стихію.

1897 р. з дозволу Папи Римського Бог-
дан одружився з донькою свого дядька по 
батькові - Олександрою, яку приманювала 
своєю жіночою вродою. Крім творчої праці 
Богдан, ще в Бережанах інтенсивно займав-
ся громадською працею: започатковував він 
активну прцю “Просвіти”, бібліотеки і діяв 
у позичковій касі, виголошував реферати та 
промови на святкових академіях, був членом 
хору “Боян” та актором і співорганізатором 
драматичного гуртка.

1899 р. після відкриття в Ягеллонському 
університеті (м. Краків) лекторату україн-
ської мови та літератури був він запрошений 
на викладача. В 1912 р. Б. Лепкий вступив 
до партії «Християнсько-Суспільний Союз» 
у Львові. Перша світова війна застала сім’ю 
Лепких у Кракові. Восени 1915 р. Б. Лепкий 
був мобілізований до австрійського війська. 
Завдяки сприянню друзів не був відправле-
ний у діючу армію, а виїхав у Німеччину для 
освітньо-культурної роботи. Тут з листопада 
1915 р. мешкав у м. Раштат біля Бадена, пра-

цював на просвітницькій роботі в таборах для 
військовополонених солдатів царської армії, 
спочатку в Фрайштаті, а потім у Раштаті біля 
Бадена (викладав історію літератури). З 1916 
р. займався просвітницькою працею у таборі 
Вецляру, де Лепкий також провадив маляр-
ську школу. Влітку 1917 р. відвідав Львів, 
Бережани, могилу батька о. С. Лепкого в селі 
Жуків, побачився з рідним братом, січовим 
стрільцем Левом Лепким. У 1919 р. працював 
в Українській Військово-Санітарній Місії, яка 
готувала військовополонених до від’їзду до-
дому. Після ліквідації таборів Б. Лепкий на-
весні 1920 р. переїхав до Шпандау біля Берлі-
на, у січні 1921 р. — до Берліна. Тут очолював 
(до 1925) Український Допомоговий Комітет, 
Комітет Опіки над Утікачами, співпрацював 
з Товариством Охорони Могил, належав до 
співорганізаторів українських видавництв: 
Якова Оренштайна “Українська Накладня” 
(із Зеноном Кузелею і Василем Сімовичем) та 
гетьманського руху “Українське Слово”, яке 
(1921–1923) очолював, як редактор.

 
Одночасно працював в управі Українського 
Червоного Хреста, був головою “Української 
Громади”. Викладав українську літературу на 
курсах українознавства при посольстві УНР 
у Берліні. Був співорганізатором Товариства 
Вищої Освіти і керував ним; приймав іспити 

Споглядаючи новонародженого Спаси-
теля в бідному вертепі, у яслах на сіні, ми 
відчуваємо, наскільки Божа мудрість пере-
вершує мудрість людську. У світлі різдвяної 
зорі сила, слава і багатство, що походять від 
людини, виглядають порожніми, минущими 
та малозначущими. Христос, Син Божий, за-
для нас став убогим і немічним, відмовився 
від небесної слави, щоб народитися як остан-
ній серед людей — нужденним, що немає де 
голови приклонити, як співає наша колядка: 
«…не в царськім палаті, а поміж бидляти...» 
Він задля нас «стає бідним, бувши багатим, 
щоб ми Його вбожеством розбагатіли» (пор. 2 
Кор. 8, 9). Приймаючи людську нужду і неміч 
на себе, Син Божий підносить убогу людину 
до Господньої величі. Примітно, що саме вбо-
гі пастушки в околицях Вифлеєма стали пер-
шими адресатами цієї спасенної благовісті, 
яку і нам сьогодні сповіщає ангел Господній: 
«“І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, 
що лежатиме в яслах”. І вмить пристала до ан-
гела велика сила небесного війська, що хва-
лила Бога й промовляла: “Слава на висотах 
Богу й на землі мир людям його вподобання”» 
(Лк. 2, 12–13). У Різдві немов відбувається 
обмін дарами: Бог сходить із неба на землю, 
щоб людина вийшла на небо; Син Божий стає 
вбогим, щоб збагатити людину.

Коли нині живемо у світі, де жадоба мате-
ріального збагачення нерідко переростає, за 
словами Святішого Отця Франциска, у «нове 
ідолопоклонство грошам», а в «економіці про-
являється великий брак уваги до людини, що 
зводить людську істоту лише до однієї з її по-

треб — споживання» (Радість Євангелія, 55), 
ангел Різдва скеровує своє послання саме до 
вбогих і закликає їх, а заразом і нас просла-
вити Бога, в якому вміщене справжнє і вічне 
багатство людини. Будучи з’єднаними з Хрис-
том, «в якому сховані усі скарби мудрості 
і знання» (Кол. 2, 3), християни постають пе-
ред світом «як бідні, які багатьох збагачують; 
як ті, що нічого не мають, а все посідають!» 
(пор. 2 Кор. 6, 10). І ось у Різдві те багатство 
— життя з Богом і в Бозі — приходить до нас 
і стає джерелом нашої радості і надії, якими 
ми обдаровуємо одне одного. 

Попри злидні і випробування сьогодення, 
маємо визнати, що насправді існують різні 
види бідності — духовна, культурна, освіт-
ня, цивілізаційна і аж тоді — матеріальна. 
Убозтво сучасного світу частіше має не ма-
теріальний, а духовний характер. Нинішні 
«скоробагатьки» в Україні переважно є бід-
ніші — і духовно, і культурно — за жебра-
ків. І ця духовна убогість, тобто віддаленість 
сильних цього світу від Бога, нерідко спри-
чиняє соціальну несправедливість, згубне ви-
користання влади, корупцію та зловживання 
ресурсами, даними для загального блага. 

У такій ситуації не достатньо, щоб багачі 
призначили частину крихт зі свого стола як 
певну допомогу убогим. Потрібна переміна 
людського серця, яке допустило б до себе 
Боже світло і Божу благодать. Бо хто вважає 
себе рятівником бідних, а не несе Бога той 
пропонує порожні ідеології, які лише ви-
користовують злидні людини з політичною 
метою і, насправді, не здатні їх усунути. За 

у випускників середніх шкіл; ви-
ступав з рефератами на святкових 
академіях.

Багато віршів Лепкого покладе-
но на музику: Почуття патріотиз-
му й любові до рідної землі в пісні 
Михайла Гайворонського на слова 
Богдана Лепкого «Отсе тая червона 
калина». (Червона калина — символ 
України. У пісні «Отсе тая червона 
калина» звучить мотив туги, але, 
хоч і настала для України чорна 
година, завжди знайдеться те, що 
укріпить серце справжнього патріо-
та: калина та слава, які не пропадуть 
ніколи й нагадають патріотам про 
їхній святий обов’язок.) Вірш «Во-
скресне, встане Україна!» — заповіт 
поета-патріота нащадкам. У вірші 
«Воскресне, встане Україна!», який 
ще чекає нагоди, щоб на повні гру-
ди її заспівав весь народ в радості. 
Лепкий у вірші ,,Заклик’’ звертаєть-
ся до народу ,,Не хиляйте вниз пра-
пора, Лиш держіть його високо...’’, 
Богдан Лепкий заповідає нащадкам 
не втрачати надії й віри, не пере-
творюватися на маловірів і бур’ян, 
який будь-хто може скосити й по-
чуватися паном над нашою землею 
і народом. Про велич творчості 
Лепкого засвідчує факт, що до його 
творів написали музику до солоспі-
вів, хорових композицій Л. Лепкий, 
В. Барвінський, М. Гайворонський, 
В. Балтарович, О. Бобикевич, Н. 
Нижанківський, Д. Січинський, Б. 
Кудрик, Я. Ярославенко, Ф. Колесса, 
С. Людкевич, А. Рудницький, І. Со-
невицький, Я. Мазурак та ін.

Крім того Б. Лепкий відомий та-
кож художник, він вивчив маляр-

ство у Юліана Панькевича, знаного 
українського художника. Під його 
керівництвом Лепкий намалював 
портрет діда — о. М. Глібовицько-
го, бабусі, батька — о. Сильвестра 
Лепкого, публіциста і письмен-
ника (літературний псевдонім — 
Марко Мурава), матері — Домни 
(з дому — Глібовицької), низку 
портретів українських поетів, зо-
крема Т. Шевченка, портрети своїх 
учителів — Матеуша Куровського, 
Михайла Соневицького; окремі 
з цих робіт висіли в гімназійних 
класах. Малював різні картини та 
ікони. У Жовчівській церкві св. 
Михайла збереглося десять обра-
зів роботи Б. Лепкого: два наміс-
них образи — Краснопущанська 
Богоматір і Христос-Учитель; чо-
тири круглих образи євангеліс-
тів на царських воротах і стіль-
ки ж круглих образів на кивоті. 
Надзвичайно багата спадщина 
Богадана Лепкого, не менш ця 
спадщина є доволі удокуме нто-
вана. Ще в 1943 р. побачила світ 
книга “Богдан Лепкий 1872–1941: 
Збірник у пошану пам’яті поета” 
(Краків — Львів: Українське Ви-
давництво). Чимало автографів Б. 
Лепкого зберігається в Інституті 
літератури ім. Т. Шевченка НАН 
України, Львівській науковій біблі-
отеці ім. В. Стефаника НАН Укра-
їни та інших державних установах 
в Укра-ні і закордоном. Живе він 
в творах, музеях. численних скуль-
птурах, театральних постановках, 
в меморяльних дошках та в укра-
їнській дуі і пісні.

Ярослав Стех

таких обставин бідні ставатимуть 
ще біднішими, а багаті далі нажи-
ватимуться. Лише той, хто стане 
багатим Богом, зможе преобразити 
власне життя та сприяти побудові 
справедливого суспільства, у центрі 
якого стоятиме людина, а не прибу-
ток; загальне добро, а не егоїстичні 
інтереси окремих груп чи кланів. 

У Різдві Христос нас усіх робить 
багатими, насичує і підносить з усіх 
видів бідності, бо Він народжуєть-
ся у Вифлеємі для того, щоб кожну 
людину зробити своїм братом чи 
своєю сестрою — дитиною Божою, 
учасником вічних Божих благ. Ось 
чому Різдво — свято загальнолюд-
ської солідарності, коли особа не 
багата, позбавлена «золота-дарів» 
цього світу, збагачує багатьох своїх 
ближніх «ціннішим даром» — «ві-
рою серця і щирою любов’ю», як 
про це співаємо в наших колядках. 

Дорогі в Христі! Щоб гідно свят-
кувати Різдво, ділімося з убогими 
— всякого виду бідності — тим 
багатством, яке ми, віруючі люди, 
посідаємо, насамперед духовними 
дарами, а відтак і матеріальними 
благами. Нехай прадідівська коля-
да, яка вітає Царя в бідному вертепі, 
буде для нас Божим заповітом на-
ближатися до вбогих і збагачувати 
їх скарбами нашої святої віри. По-
хиляймося над Христом, присутнім 
у наших нужденних братах і се-
страх, даючи їм відчути близькість 
Бога, який огортає кожного своїм 
безмежним милосердям і своєю 
безумовною любов’ю. Завітаймо 
з колядою до наших воїнів у місцях 
їхнього перебування — чи то в до-
мівках, до яких вони повернулися 

після виконали святого обов’язку 
захисту Батьківщини, чи у військо-
вих частинах, чи на фронті. Навіда-
ймося до постраждалих від бойових 
дій, приймімо до свого серця біль 
убогого та потребуючого — так ми 
приймемо Христа із Пресвятою ро-
диною, збагатимо наш дім, родину 
та суспільство невичерпними Бо-
жими скарбами, «яких ані міль не 
точить, ані злодії не викрадають» 
(Мт. 6, 19–20). До цього кличе нас 
свята Церква, коли співає: «Приго-
туймося нині духом і поспішімось 
зустрінути чистими очима і добри-
ми ділами Того, хто своїм чудесним 
народженням схотів прийти до сво-
їх. Він народжується у Вифлеємі, 
щоб нас, позбавлених райського 
життя, зі свого милосердя, знову 
до нього ввести» (Стихира з Вечірні 
Неділі перед Різдвом).

Дорогі браття і сестри, зі щиро-
го серця бажаю кожному з вас, від 
наймолодшого до найстаршого, 
від найбагатшого на Божі дари до 
найбіднішого, в Україні і на посе-
леннях, справжньої радості дітей 
Божих, смачної куті, веселих свят 
Різдва Христового та щасливого, 
мирного і благословенного нового 
року!

Христос рождається! Славімо Його!

† Святослав

Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскре-
сіння Христового, в день Святих 

преподобномученика Стефана 
Нового та мученика Іринарха,

11 грудня 2017 року Божого

(Продовження з 1 сторінки)

Різдвяне послання
Блаженнішого Святослава
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Патріярх Святослав — Я б обережно оціню-
вав події, які відбулися в нашій державі, а їх 
було дуже багато. Очевидно, що песимісти 
скажуть, що все було погано, оптимісти — 
усе було добре. Провладні особи скажуть, що 
влада блискуче працювала, а опозиціонери 
— що теперішня влада абсолютно погано 
працювала. Проте правда є десь посередині. 
Я думаю, що, може, нам ще зарано остаточ-
но підбивати підсумки. Ми, можливо, тільки 
з часом усвідомимо зміст і значення нашої 
історії й усього того, що цього року відбулося 
з нами.

Про це сказав Патріарх УГКЦ Святослав 
в ефірі інтерактивної програми «Відкрита 
Церква», говорячи про підсумки року, що 
минає, та найважливіші події — здобутки 
і втрати, які відбулися в Україні та Церкві 
повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Глава Церкви переконаний, що іноді для 
того, щоб та добра справа чи реформа дала 
добрий плід — потрібен час!

На його думку, одна з глобальних реформ, 
яку українці потребують нагально — це бо-
ротьба з корупцією. Однак Глава Церкви, по-
при все, залишається палким оптимістом. Бо 
патріотизм людей «сірої зони», які пережили 
окупацію, звільнення, та їхнє бажання жити 
в новій Українській Державі — надихає.

У житті Церкви також сталося багато не 
менш цікавих і вагомих подій, які залишили 
великий слід для вірних.

«З усіх подій в житті Церкви я б відзна-
чив насамперед три. Передусім, цей рік ми 
прожили під зорею дуже цікавої постаті. Це 
був рік 125-ї річниці з дня народження патрі-
арха Йосифа Сліпого. Загалом, відзначаючи 
ювілей, ми намагалися познайомити Україну 

Поточного року, на початку липня (8), 
тшеб’ятівська парафія Верховних Апостолів 
Петра і Павла відзначила свій ювілей 60-ліття 
існування.

Був це зламний, 1957 рік, коли політичні 
обставини в країні полегшали і громади ста-
ли домагатися своїх прав. На наших бурхли-
вих, громадських зборах, було рішуче вирі-
шено, що хочемо заснувати греко-католицьку 
парафію. Польський парох, кс. Длуґополь-
ський виділив нам понімецьку каплицю св. 
Ґертруди, що стояла порожньою на старому 
цвинтарі. Каплиця була у жахливому ста-
ні, проте наші парафіяни скоро взялися за 
порядкування. Привезли лави й спорудили 
провізорний престіл.

У суботу 23 листопада 1957 р. була від-
правлена перша Служба Божа, а вже наступ-
ного дня, у неділю, літургію відправило трьох 
священиків і було на неї багато людей. Очо-
лював цю літургію священик, який щойно 
повернувася з Сибіру та оселився у Щеціні. 
У тому році зима була дуже люта, але зна-

йшлося чотири особи, які обійшли довко-
лишні села, в яких жили наші люди і зібрали 
датки на необхідне церковне обладнання. Це 
були: Григорій Лаврівський, Михайло Савка, 
Микола Сулик і Стефан Сенько. Їм помагало 
ще багато інших.

Нашою парафією опікувалися священики:
о. Володимир Боровець (засновник 

парафії)
о. Володимир Данилів
о. Павло Гамівка
о. Михайло Дочило
о. др. Теодор Савка
о. Петро (Марко) Крик ЧСВВ
о. Михайло (Мелетій) Білинський ЧСВВ
о. Тадей (Йосафат) Осипанко ЧСВВ
о. Орест (Василь) Підлипчак) ЧСВВ
о. Павло (Роман) Малиновський ЧСВВ
о. Мирослав (Степан) Підлипчак ЧСВВ
о. Богдан Фецюх (від 1 листопада 1988 р.).
Дяками у нашому храмі були: Микола 

Сулик (йому помагав Михайло Плішка), 
Теодор Сулик, після якого дяком став Іван 

Яким був 2017 рік
для держави і Церкви

Греко-католицька
парафія в Тшеб’ятові

з цією особистістю. Це була гарна 
нагода пізнати незламного в’язня, 
свідка Христа, а з іншого боку — ве-
ликого українця, великого борця за 
гідність свого народу. Постать Йо-
сифа Сліпого не дає нам складати 
руки, а йти вперед», — наголосив 
Предстоятель УГКЦ.

Другу важливу подію в 2017 році 
Патріарх Святослав назвав 150-ті 
роковини канонізації святого свя-
щенномученика Йосафата Кунце-
вича, мученика за єдність Церкви.

«Цього року 25 червня у Вати-
кані, у базиліці Святого Петра, ми 
отримали особливий привілей від 
Папи — служити на Папському 
престолі, який розташований на 
гробі святого апостола Петра. Та-
кий привілей надається дуже рід-
ко, тому що це ексклюзивне право 
самого Папи звершувати Богослу-
жіння на цьому престолі. Базиліка 
Апостола Петра — це найбільший 
християнський храм світу і ми його 
по вінця наповнили нашими вірни-

ми. Це святкування у Римі показало 
наскільки сильною є наша Церква, 
наскільки велика є Україна», — ска-
зав першоєрарх.

А третя подія назавжди ввійде 
в історію — 31 травня 2017 року 
день відходу до вічності Предстоя-
теля нашої Церкви, морального ав-
торитета України — Блаженнішого 
Любомира (Гузара).

«Ми справді по сьогоднішній 
день переживаємо великий біль 
втрати. Блаженніший Любомир — 
кобзар новітньої української думки, 
пісні й духу, який залишив нам, як 
спадщину, цілу цивілізацію миру 
й любові, всього того, що ми потре-
буємо під час війни», — підкреслив 
Глава УГКЦ.

Як відзначив Предстоятель 
УГКЦ, справу збереження великої 
спадщини Блаженнішого Любоми-
ра — любові та миру — першими 
підхопили українські студенти, які 
створили цілий рух «Покоління 
Любомира».

Білий, який залишається до сьо-
годні. Храм був кілька разів ре-
монтований всередині й два рази 
лагоджений був дах. Обладнання 
до храму — дерев’яний павук, 
підставу під служебник на пре-
столі, свічники — зробив Степан 
Шумка.

Ось кілька внесків до церкви — 
у 1958 р. була закуплена картина 
Свята Родина, Михайло Василик 
зробив дві нові церковні лави, 1969 
р. Іван Махновський виготовив три 
клячники, з нагоди 25-ліття парафії 
Іван Бабицький зробив великий 
хрест при вході до церкви. 17 верес-
ня 1988 р. з нагоди ювілею хрещен-
ня Київської Русі був посв’ячений 
металевий хрест виготовлений Ва-

силем Мацинським. Літургію з цієї 
нагоди відправив Митрополит Кир 
Стефан Сулик. 

Образи до нашої церкви були 
привезені з Середнього Села. Їх на 
початку переселенської акції «Ві-
сла» сховав Михайло Філовят й піс-
ля утворення в Тшеб’ятові греко-
католицької церкви вони були тут 
привезені.

За правління нинішнього паро-
ха у церкві встановлені вітражі, на 
яких зображені Верховні Апостоли 
Петро і Павло, зроблені ще хори та 
нові вхідні двері.

За 60 літ існування парпафії від-
булося близько 340 похоронів, 145 
шлюбів та 428 хрестин.

Теодор Сулик

міграцію українців у світ, зокрема, у Польщу, 
то бачимо велику проблему.

Хтось говорить про 1 млн 200 тис. україн-
ців у Польщі, хтось про 2 млн, хтось про ще 
більше. Багато з цих людей легко відмовля-
ється від свого коріння і навіть соромляться 
в Польщі признаватися, що є українцями. 
Вони губляться, втрачають гідність. Навіть 
коли хтось із них має можливість іти до 
Української Церкви, то вибирає польський 
костьол. Мені, як Главі Української Церкви, 
соромно і прикро за це.

Ця формула «прощаємо і просимо про-
щення» не лише бальзам, який лікує рани 

минулого, але, на мою думку, — це рецепт 
порятунку Європи від розпадання у часи 
гібридної війни проти об’єднаної Європи. 
«За нашу і вашу свободу» — це старе гасло 
має бути одним з елементів пробудження 
українців і поляків. Поляки мають зрозумі-
ти, що без незалежної України не буде неза-
лежної Польщі. А українці мають зрозуміти, 
що братерський союз взаємного прощення 
і любов є необхідною умовою для того, щоб 
Україна вистояла як народ, держава і євро-
пейська нація.

Департамент інформації УГКЦ

«Прощаємо і просимо 
прощення»

— рецепт порятунку 
об’єднаної Європи

(Продовження з 3 сторінки)

Церква Верховних Апостолів Петра і Павла у Тшеб’ятові.

Інтерє’р церкви.
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У 2017 році минуло 110 літ від дня на-
родження Митрополита Володимира 
Стернюка, місцеблюстителя Патріярха 
Йосифа Сліпого, провідника підпільної 
УГКЦ.

Служіння владики в часи пересліду-
вань та його життєвий шлях обговорю-
вали в ефірі програми «Відкрита Церква. 
Діалоги» у четвер, 16 листопада. Гостя-
ми студії «Живого ТБ» були ієромонах-
студит Севастьян Дмитрух, співпраців-
ник владики Володимира Стернюка, та 
історик Церкви о. Тарас Бублик.
• Найбільшим завданням Митропо-

лита Володимира Стернюка було 
зберегти Церкву в радянський час 
і оживити її. Багатьох священиків за-
арештували, багато не повернулися 
з Сибіру, отці старшого віку помер-
ли. Тому владика поставив собі за 
мету плекати і вишколювати молодих 
священиків.

• Митрополит Володимир Стернюк го-
тувався до іншого служіння. Мав ста-

ти місіонером-редемптористом і про-
повідником. Але на його долю випало 
непроста місія — в умовах репресій, 
як єпископ, нести відповідальність 
за життя вірних. Його шлях можна 
справді охарактеризувати словами 
«життя як подвиг».

• Після повернення із заслання, ма-
ючи за плечима європейські школи 
і п’ятнадцять років навчання в Бель-
гії, владика Володимир Стернюк пі-
шов навчатися на фельдшера і пра-
цював санітаром швидкої допомоги. 
У радянський час всі мусили працю-
вати, а колишніх «політзаключонних» 
не брали на звичайні роботи. Влади-
ка старався поєднувати свою роботу 
з душпастирською діяльністю. Є свід-
чення, що він не раз сповідав і уділяв 
хрещення хворим. 

• Викликала захоплення його віра, муж-
ність, любов до Бога, Церкви і народу, 
а також упевненість. З ним хотілося 
піти на край світу і віддати своє життя 

за віру, Церкву і народ. Це надихало 
і формувало в ті непрості часи.

• Коли до Митрополита Стернюка 
зверталися охочі стати священиками, 
він говорив: «Мені не треба свяще-
ників, бо я не можу їм дати парафію! 
Мені потрібні мученики, які будуть 
готові віддати своє життя за Христа!»

• Владика був дуже радісною людиною. 
Незважаючи на те, що була неволя 
радянської імперії, Церква зазнавала 
переслідувань, а народ не мав свобо-
ди, він твердо вірив у швидке звіль-
нення і прищеплював цю віру свяще-
никам, заохочуючи їх чесно служити 
своєму народові.

• Володимир Стернюк, будучи єпис-
копом, жив і працював в одній ма-
ленькій кімнаті, яка одночасно була 
для нього канцелярією, митрополією 
і катедрою.

• Митрополит відіграв дуже важливу 
роль, коли Церква виходила з підпіл-
ля. Був відкритий для своєї пастви і, 

незважаючи на поважний вік, при-
ймав людей у своїй маленькій кварти-
рі впродовж 14–16 годин на добу. Тоді 
православні громади зі священиками 
масово поверталися в лоно УГКЦ 
і владика намагався всі питання ви-
рішувати спокійно та мирно.

• У час виходу Церкви з підпілля вла-
дика Володимир активно обстоював 
позиції УГКЦ в переговорах з дер-
жавою та російським православ’ям. 
Зокрема, 13 березня 1990 року він від-
мовився підписувати заключні доку-
менти і покинув засідання так званої 
«Чотирьохсторонньої комісії».

• Православна сторона ігнорувала ви-
моги греко-католиків проголосити 
неканонічність Львівського псевдо-
собору, визнати УГКЦ як Церкву та 
повертути собор Святого Юра. На-
томість вимагала зупинити перехід 
громад до УГКЦ та повернути «захо-
плені» храми.

• Рішення Митрополита Володимира 
про вихід з таких «переговорів» було 
справді героїчним вчинком, який має 
важливі наслідки до сьогодні.

Департамент інформації УГКЦ

 Пастушок 1: Добрий вечір, мир в цій 
хаті

  Ми прийшли вам 
розказати

  Про чудесную новину,
  Про небесную дитину
 Пастушок 2: Розкажемо де ми були,
  Що ми бачили і чули.
 Пастушок 1: Ми вночі всі міцно спали,
  І не чули і не знали,
  Що коїться в небесах
  В тих надземних 

сторонах.
 Пастушок 2: Аж тут нагло серед ночі
  Протираєм сонні очі,
  Чуєм мов хтось співає,
  А на небі зірка сяє.
 Пастушок 1: А та зірка в небесах
  Всім показувала шлях,
  Всі ми скоро повставали,
  Ще й з собою дари взяли
  До вертепу поспішили.
  Зустріли там дитятко 

миле:
  Ми Ісусові вклонились,
  Богу-Господу молились,
  І всміхнулась Божа Мати
  Повна ласки й благодати.
 Пастушок 2: Ми були у тій хатині,
  Де Ісус лежить на сіні.
  Світлом, радістю 

й теплом
  Сповнене усе кругом.
  А із пісні б’є тривога:
  Була тяжкою дорога,
  А якою буде далі,
  Чи у муках чи в печалі?
  Так Марія промовляє
  Святі сльози утирає.
  Утішає старий Йосип
  Милосердя в Бога 

просить,
  Щоб їх Ангел схоронив,
  В небезпеці захистив.
 Пастушок 1: Я чую гамір з вулиці:
  Ой браття, то цар Ірод 

з вояками
  Ховаймося...
 Ірод: Які новини в мому царстві?

 1 Воїн: Великий царю Іроде,
  До тебе прийшли три 

царі зі Сходу,
  Хочуть бачити тебе.
 Ірод: Ну що ж, поклич їх сюди
  Не слід їм стояти під 

дверима.
  Входять царі.
   Входять царі
 Ірод: Які новини в моєму 

царстві?
 1 Цар: Ми царі зі Сходу дари 

несемо,
  До царя нового з покло-

ном йдемо.
 2 Цар: Довго ми ходили, довго 

ми блукали,
  Де цар світу народився 

того ми не знали.
 3 Цар: Великий царю Іроде, до-

рогу нам вкажи
  В твоєму царстві цар 

родився
  Його нам покажи.
 Ірод: Я — цар юдейський, усіх 

зігну
  Усіх примушу мені 

коритись.
  Слухайте всі!!!
  Геть з моїх очей!
  Є у мене шинкар 

в шинку:
  Мошком його звати,
  І про ту малу дитину
  Тре його спитати.
 2 Воїн: Мошку, Мошку! Цар 

зове!!!
 Мошко: Кого-кого, мене?!!
 2 Воїн: Тебе, тебе нещасний.
 Мошко: Го-го, я ще маю час,
  Я ще своїх грошей не 

порахував,
  Я ще своїх жон не 

перецілував,
  Го-го, я ще маю час.
 1 Воїн: Іди Мошку зара, бо буде 

тобі кара.
 Мошко: О, кара, то йду зараз.....
  (до Ірода)

  Добрий вечір, 
пане-крулю,

  А що сте з-під м’я хтіли?
 Ірод: Не з-під тебе, а від тебе!
  Скажи мені де Бог 

родився?
 Мошко: О, біб родився в полі на 

роздолі
  Його там сіяли, збирали .
  Моя жінка має три бочки,
  І в мене є трошки, то вам 

бобу треба?
 Ірод: Я тебе питаю не про біб, 

не про фасолю,
  Скажи мені де Бог-

Спаситель всього світу 
народився?

 Мошко: А псяматір ваша була,
  Тре було скоріш сказати,
  А то крутите, як циган 

сонцем,
  То жінка краще знає. 

Суро!!!
 Сура: Маєм царю новину,
  Сип нам царю ну-

ну-ну(і підставляє 
спідницю)

 Ірод: Ви зпочатку, а тоді я вам 
сипну.

 Сура: Є у нас такії вісті,
  Що цар світу народився
  У Вифлеємі місті.......
  Чом нам злота не даєш?!
 Ірод: Ну що ж, солдати мої 

вірні,
  Коней своїх сідлайте
  І в місто Вифлеєм
  Скоріше поспішайте.
  Весь край, кожен куток 

обшукайте
  Хай не здригається ваш 

меч,
  Нехай летять голівки 

з плеч.
  А мале дитя в яскині
  Мусите знайти ще нині,
  Бо інакше всім вам 

— СМЕРТЬ!
 Смерть: Скрізь літаю я з косою,
  Хто питає тут за мною?
 Ірод: З них ніхто не має жити!
 Смерть: О ні, мій царю,
  Я косою їх не вдарю,
  Бо мале дитя в яскині
  Має владу в світі нині,
  Мушу я йому служити,
  А тебе я мушу вбити.

 Чорт: Ти вже тут, геть зі мною
  Запечу тебе смолою
  Ух-ух-ух, я — Злий Дух
  Я зіпрів, як у жнива
  Ну й тяженна голова 

Ірода царя.
  Я поки її заніс,
  То замучився до краю
  Тут, напевне, я спічну
  Десь я приятеля маю:
  Де ти, Мошечку?
 Мошко: Я тут!
 Пастушок 1: Гей, чорти і чортенята
  Тікайте геть з цієї хати!
 Пастушок 2: Гляньте, браття, світло є
  Як у вікно сильно б’є,
  То ж до хати запросімо,
  Хай осяє весь ваш дім.
 Ангел: Хай цей дім добром 

панує,
  Хто тут світла потребує.
 Пастушок 1: Всім, всім, всім нам гірко
  Засвіти нам ясна зірко.
 Ангел: Ви не бійтесь, люди добрі,
  Я до вас посол небесний,
  Бо та Мати в Вифлеємі
  Породила Сина.
  Йдіть до неї і поклін 

віддайте
  Сину Божому на славу 

пісню заспівайте.
 Пастушок 2: Пізній час, пора рушати,
  Треба лиш повіншувати.
  В день Різдва Христового
  Ми прийшли в ваш дім,
  Щоб добра і злагоди по-

бажати всім.
 Пастушок 1: Щоб Ісус із того світу
  Слав нам ласку, щастя 

і многая літа
  А від нас вам добрі люди 

додалось тепла,
  Бо в цей день Марія Сина 

вродила.
 Всі разом: Христос ся Рождає!

Вертеп
(сценарій на 13 осіб)

Зберегти та оживити Церкву
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На крилах до Львова

Єпархіяльний 

Художній конкурс 
для дітей у 2017/2018 р.

Був час, коли зі столиці Вармії 
й Мазур можна було доїхати до сто-
лиці Галичини — Львова, рейсовим 
автобусом. Були це два міжнародні 
рейси, які наперемін обслуговува-
ли автобуси ольштинської та львів-
ської фірм. Проте з плином часу 
рейси були припинені.

На початку листопада 2017 
року у цьому питанні наступив 
різкий поворот. Під час спільної 
прес-конференції польської авіа-
компанії LOT та Маршалковського 
уряду Вармінсько-Мазурського во-
євідства, що відбулася 8 листопада 
минулого року в Ольштині, була 
представлена поширена мережа 
сполучень з аеропорту Ольштин-
Мазури до Львова.

Інавгураційний рейс до Львова 
запланований на 27 березня 2018 
р. Вони реалізуватимуться два рази 
у тижні — у вівторок і суботу вночі. 
Політ літак зі Львова запланований 
на 1:40 годину ночі — приземлення 
в Шиманах на 2:15. Натомість у зво-
ротньому напрямку передбачається 

старт з Шиман о 3:10, приземлення 
у Львові о 5:35. Рейси здійснюва-
тиме літак Bombardier Q400, який 
може перевозити 78 пасажирів. 
Ціни квитків починаються від 105 
зл в один бік.

Цю важливу для регіону подію 
відзначив маршалок Вармінсько-
Мазурського воєвідства п. Ґустав 
Марек Бжезін: «Радіємо дуже, що 
такий визнаний перевізник, яким 
є без сумніву авіакомпанія LOT, рі-
шився на нові сполучення з нашо-
го аеропорту. Напрямок, що його 
вибрали, тобто Львів, це дуже до-
брий вибір. Адже треба пам’ятати, 
що у нашому регіоні від кілька-
надцяти літ мешкає найчислен-
ніша в Польщі, сімдесятитисячна 
українська меншина. Надіємося на 
посилений туристичний та бізне-
совий обмін в обох напрямках та 
наукову співпрацю, тим більше, 
що наш Університет вже сьогодні 
інтенсивно співпрацює з еаукови-
ми закладами Львова».

Вроцлавсько-ґданської єпархії з книги Нового За-
віту з листів св. Апостола Павла (Лист до Рим-
лян, 1 Лист до Корінтян, 2 Лист до Корінтян)

Почесний патронат:
Преосвященний Владика кир Володимир 
Ющак
Організатори:
Душпастирський Відділ до справ дітей та мо-
лоді Вроцлавсько–Ґданської Єпархії,
Катехитичний Відділ Вроцлавсько–Ґданської 
Єпархії,
Учасники:
Учні середніх шкіл та учні 2–3 класів гімназії 
з Вроцлавсько–Ґданської єпархії.
Мета конкурсу:
1. Поглибити знання про біблійні події Но-

вого Завіту.
2. Показати вартості Святого Письма в жит-

ті людини.
3. Поглибити віру та формувати християн-

ську поставу на підвалинах Божого Слова.
4. Розбудити до більшого зацікавлення Свя-

тим Письмом і активності на катехизі, 
у школі та вдома.

Етапи Біблійної Олімпіади:

І етап — шкільно-парафіяльний:
1. Кожний парох отримає запитання до 

І етапу біблійного конкусу.
2. У І етапі обов`язує:
Знання з перших розділів (1–5) з Листу до 

Римлян, з 1 Листу до Корінтян, з 2 Листу до 
Корінтян.

3. І етап провести до 30 березня 2018 р.
4. Зголошення учасників:
До 30 квітня 2018 р. просимо зголосити по 

трьох переможців з І етапу. 
Комісія може допуститу більшу кількість 

учасників до ІІ фінального етапу. 
5. Переможці парафіяльного етару візмуть 

участь в ІІ фінальному етапі.
6. У Комісії, яка буде оцінювати праці 

учасників конкурсу можуть бути священи-
кі, катехиткі та вчителі української мови, що-
найменше дві особи.

7. Час призначений для відповідей — 45 
хвилин.

8. Переможців парафіяльного етапу зголо-
сити до о. др Аркадія Трохановського.

9. Конкурс відбудеться на основі Святого 
Письма Старого та Нового Завіту виданого 
видавництвом МІСІОНЕР з 2007 р. та най-
новіші видання видавництва МІСІОНЕР.

ІІ етар — Єпархіяльно-фінальний:
1. ІІ фінальний етап відбудеться 12 травня 

2018 р. у Познані.
2. У ІІ фінальному етапі обов`язує кож-

ного учасника: 
Знання з Листу до Римлян, з 1 Листу до 

Корінтян, з 2 Листу до Корінтян,
загальна інформація про ці три листи.
3. Учасники фінального конкурсу приїж-

джають на кошт власний.
4. Лауреати та учасники фіналу отрима-

ють нагороди.
III. Запитання до Біблійної Олімпіади під-

готовляє о. Митрат Йосиф Улицький.

Душпастирський Відділ до справ дітей та 
молоді Вроцлавсько — Ґданської Єпархії

о. др Аркадій Трохановський

Катехитичний Відділ 
Вроцлавсько — Ґданської Єпархії

о. др Ярослав Роман

Правила конкурсу:

1. Художній конкурс: „Життя святих Укра-
їнської Греко-Като лиць кої Церкви”

2. Мета конкурсу: поглиблення знання про 
життя святих, поглиблення вартостей хрис-
тиянського життя, зацікавлення історією 
святих УГКЦ,

3. Учасники:
• діти дошкільного віку,
• учні початкової школи — клас І,
• учні початкової школи — клас ІІ,
• учні початкової школи — клас ІІІ,
• учні початкової школи — клас IV,
• учні початкової школи — клас V,
• для учнів початкової школи — клас VI,
• для учнів початкової школи — клас VIІ,
• для учнів гімназії.

4. Організатори та правила конкурсу
1. Організатори: Конкурс відбуваються 

за благословенням Вроцлавсько–Ґданського 
Єпископа кир Володимира Ющака. Органі-
затори: Єпархіяльний Катехитичний Відділ 
та Душпастирський Відділ до справ дітей та 
молоді Вроцлавсько–Ґданської Єпархії. 

2. Правила: роботи повинні бути само-
стійні, раніше не публіковані, та не нагоро-
джувані на інших конкурсах; кожна робота 
повинна бути підписана: ім`я та прізвище, 
вік, адреса, ім`я та прізвище катехита, назва 
парафії, назва історії життя святого,праці 
можуть бути виконані у форматі A3 та А4; 
учасники поносять кошти виготовлення та 
переслання робіт; організатори застерігають 
собі право не повертати і публікувати кон-
курсні роботи.

3. Призи: переможці конкурсів отрима-
ють нагороди фундовані організаторами; 
переможці конкурсів отримають нагороди 
на з`їздах дітей у 2018 р. в Білому Борі та 
в Лігниці.

4. Час надсилання праць: виготовлені 
роботи слід надсилати до 1 травня 2018 року 
за адресою: ks. dr Arkadiusz Trochanowski, ul. 
Osiedle Dolne Miasto 26/3, 78–600 Wałcz.

Душпастирський Відділ до справ дітей та мо-
лоді Вроцлавсько–Ґданської Єпархії
о. др Аркадій Трохановський

Катехитичний Відділ 
Вроцлавсько–Ґданської Єпархії

о. др Ярослав Роман

Вроцлавсько–Ґданська Єпархія оголошує 
конкурс біблійного знання

Правила
VIІI біблійноії олімпіади


