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Спільна декларація, підписана Папою Франциском та
Патріархом Вартоломеєм І у Стамбулі 30 листопада 2014 року

Вселенським

Папа Франциск та Вселенський Патріарх Вартоломей І, складаємо свою велику вдячність Богові
за дар цієї чергової зустрічі, яка дає нам змогу, в присутності членів Священного Синоду,
духовенства та вірних Вселенського Патріархату, разом відсвяткувати свято святого Андрія,
первозванного і брата святого апостола Петра. Наше спогадування апостолів, що звіщали світові
добру новину Євангелія через свою проповідь та свідчення мучеництва, скріпляє у нас прагнення
й надалі разом прямувати вперед, до мети подолання з любов’ю та довір’ям перешкод, які нас
розділяють.
З нагоди зустрічі у Єрусалимі минулого травня, під час якої ми спогадували історичні обійми
між нашими високодостойними попередниками, Папою Павлом VI та Вселенським Патріархом
Атенагорасом, ми підписали спільну декларацію. Сьогодні, задля щасливої нагоди чергової
братерської зустрічі, ми прагнемо наново підтвердити наші спільні наміри й турботи.
Висловлюємо свій щирий та рішучий намір у слухняності волі Господа нашого Ісуса Христа,
посилити наші зусилля, спрямовані на сприяння повній єдності між усіма християнами, а
передовсім, між католиками і православними. Крім того, прагнемо підтримувати богословський
діалог, який веде Міжнародна змішана комісія, яка, встановлена якраз 30 років тому
Вселенським Патріархом Дімітросом та Папою Іваном Павлом ІІ тут, на Фанарі, на даний час
обговорює найскладніші питання, якими позначена історія нашого поділу і які вимагають
уважного та поглибленого дослідження. З цією метою, як Пастирі Церкви, запевняємо нашу
братню молитву, закликаючи вірних приєднатися до нас у спільному проханні, «щоб усі були
одно, щоб світ увірував» (Ів 17,21).
Висловлюємо нашу спільну стурбованість ситуацією в Іраку, Сирії та на всьому Близькому
Сході. Єднаємося у прагненні миру й стабільності та в бажанні сприяти розв’язанню конфліктів
шляхом діалогу та примирення. Визнаючи вже докладені зусилля з метою надання допомоги
регіонові, одночасно, звертаємося із закликом до всіх, на кому лежить відповідальність за долі
народів, посилити заанґажування на користь страждаючих спільнот, запевнивши їм, в тому числі
й християнським, можливість залишитися на своїх рідних землях. Не можемо миритися з
Близьким Сходом без християн, які сповідували Ісусове ім’я тут протягом двох тисяч років.
Численні наші брати й сестри переслідувані та насильно змушувані залишити свої домівки.
Навіть здається, що людське життя втратило цінність, а людська особа вже нічого не значить та
може бути принесена в жертву іншим інтересам. І все це, на жаль, зустрічає байдужість з боку
багатьох. Як пригадує нам святий Павло: «Коли страждає один член, страждають усі з ним
члени; і як один член у славі, радіють з ним усі члени» (1 Кор 12,26). Таким є закон
християнського життя і в цьому значенні можемо1 сказати, що існує також екуменізм страждань.

Подібно, як кров мучеників стала засівом сили і плідності Церкви, так і спільність у щоденних
стражданнях може стати дієвим засобом для досягнення єдності. Жахливе становище християн,
та всіх, хто страждає на Близькому Сході, вимагає не лише постійної молитви, але також
належної відповіді з боку міжнародної спільноти.
Великі виклики, що стоять перед світом в актуальній ситуації, вимагають солідарності всіх
людей доброї волі. Тому, визнаємо важливість того, щоб провадити конструктивний діалог з
Ісламом, що ґрунтуватиметься на взаємній пошані та приязні. Надихаючись спільними
цінностями та скріплені справжніми братерськими почуттями, мусульмани й християни
покликані разом співпрацювати на користь любові, справедливості, миру та пошани гідності й
прав кожної людської особи, особливо в тих регіонах, в яких вони, свого часу, протягом століть
жили у мирному співжитті, а сьогодні разом переживають трагічні жахіття війни. Крім того, як
християнські провідники, ми закликаємо всіх релігійних провідників й надалі зміцнювати
міжрелігійний діалог та докладати всі зусилля, необхідні для будування культури миру й
солідарності між людьми та між народами.
Пам’ятаємо також про всі народи, які страждають з причини війни. Особливо, молимося за мир в
Україні, країні з давніми християнськими традиціями, та звертаємося із закликом до всіх сторін,
втягнутих у конфлікт, шукати шлях діалогу й пошани міжнародного права, щоб покласти край
конфліктові, даючи змогу всім українцям жити у згоді.
Наші думки линуть до всіх вірних наших Церков у світі, яких вітаємо, ввіряючи їх Христові,
Спасителеві нашому, щоб вони змогли бути невтомними свідками Божої любові. Підносимо
нашу ревну молитву до Бога, просячи дару миру в любові та єдності для всього людського роду.
«Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди й усяким способом. Господь з усіма
вами!» (2 Сол 3,16).

Revisiting the highlights of Pope Francis’ visit to Turkey
Pope Francis has just concluded a three-day pastoral visit to Turkey which took him to the cities of Ankara
and Istanbul. It was a journey that had a strong emphasis on ecumenical relations and interfaith dialogue
and saw the Pope and the Ecumenical Patriarch Bartholomew I sign a joint declaration pledging to intensify
their search for Christian unity and calling for a constructive dialogue with Islam.
Our correspondent travelling with the Pope to Turkey was Philippa Hitchen and in an interview with Linda
Bordoni, she revisited some of the highlights of this papal trip.
Pope Francis‟ final engagement before he left Istanbul on Sunday was a meeting with a group of young people including many refugees from conflict zones of the Middle East and Africa. Philippa described the event
as a “very poignant” visit and “personal encounter” between the refugees and the Pope that also helps to remind the international community of the huge number of refugees who have flocked to Turkey from neighbouring countries, especially Syria.
Turning to the Pope‟s many other engagements during this “very busy” visit, Philippa said there were many
moving and significant moments. One particularly striking moment for her was the Pope‟s gesture of bowing his head and asking for the blessing of the Orthodox Patriarch during a Divine Liturgy at the Patriarchal
Church of St. George in Istanbul and she said this spoke volumes about the friendship between the two leaders and the ecumenical dialogue between their Churches.
“How could you not be moved by the moment that Pope Francis bowed his head and asked the Orthodox Patriarch to bless him and the patriarch planted a kiss on his head….. a real symbol of the friendship between
these two people and also a real symbol of the direction that their Churches are taking..…a slow but steady
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progress towards reconciliation and Christian unity between East and West.”

Pope to journalists: I prayed for Turkey, for peace, for Christian unity
Half a century on from the first meeting between a Pope and an Orthodox Patriarch, one of the frequently asked
questions at the end of this visit to Turkey is how long will it take before the two Churches are reunited
again? A second question that‟s been on everyone‟s lips in the overwhelmingly Muslim nation is what difference will this trip make to the interreligious tensions that continue to inflame conflicts in countries such as Syria, Iraq and Nigeria, to cite just those places that have been mentioned by name over the past three days. Pope
Francis responded to both these questions during a lengthy press conference on the plane back to Rome. (He
also walked down between the seats shaking all of our hands with a smile, a joke, a word of thanks for the job
that we do).
On the ecumenical front, he noted that not all Catholics and Orthodox are happy with the progress that‟s been
made, but he said the work of convincing the more conservative factions must continue with patience and humility. While remaining sceptical that theologians will announce a breakthrough in the dialogue any time soon,
the Pope also reiterated his firm conviction that Christians must continue with the daily practise of praying,
working and teaching together. No-one is putting a timeframe on the reconciliation of East and Western Christianity, but there is hope that a synod of leaders from around the Orthodox world, planned for 2016 (with Catholic observers possibly in attendance) will help to speed up this urgent ecumenical journey.
On the interfaith front, the Pope spoke warmly of his meeting at the Diyanet in Ankara with Muslim leaders,
saying we need to take a step forward in the quality of conversations between people of different religious beliefs. He said he told Turkish president Erdogan that leaders must clearly condemn all terrorist violence that has
nothing to do with the Koran, which he called “a book of peace”. He also mentioned his visit to Istanbul‟s Blue
Mosque where he said he prayed for peace in Turkey and beyond. Both the encounter with the Grand Mufti in
his place of prayer and his tour of the ancient Hagia Sophia museum, while not novelties in themselves, will
surely encourage trust and open doors to understanding the pain of each other's historical memories.
The Pope also talked about a question that surprisingly hasn‟t been under the spotlight - next year‟s centenary
of the Armenian genocide in which a million and a half people died at the hands of the Ottoman forces. While
Turkey has long denied this historical tragedy, the Pope noted that President Erdogan has recently mentioned
the event, saying any such attempts to reach out are positive, however small they may be.
Finally, as we‟ve so often seen, Pope Francis‟ thoughts at the end of this Turkish trip were with the refugees those who rarely make news headlines, but with whom he had a last brief encounter before leaving Istanbul.
And that‟s what this visit was really all about: not grand political gestures or historical religious agreements, but
rather about personal encounters and small signs of hope through which we witness to the human values at the
heart of our different faiths.

UGCC Head at the commemoration of the victims of the Holodomor:
“If we forget about the Genocide, then it can repeat itself.”
“Today Ukraine is remembering and praying. It remembers the millions of innocent ones who were starved to death

in one of the most fertile lands in the world,” stated the Father and Head of the Ukrainian Greek-Catholic Church,
His Beatitude Sviatoslav, today during the official commemoration attended by President of Ukraine Petro Poroshenko and Prime Minister Arseniy Yatseniuk on Memorial Day for the Victims of the Holodomor-Genocide during 1932-1933, traditionallyfalling on the fourth Saturday of November.
From the Ukrainian Greek-Catholic Church, participating in the commemoration was also Bishop Bohdan
(Dziurakh), UGCC Synod of Bishops Secretary. The Major Archbishop reminded all, that during that time “when
millions appealed to God for justice on this land, there were few who talked.” Perhaps the only one was the voice
of the Servant of God, Andrey Sheptytsky, who together with Ukrainian bishops wrote the famous letter entitaled
'Ukraine in pre-death convulsions.'” “Today we have to remember, contends the Church Head – to preserve our
memory and develop it so that the name of each one who was deprived of a life through such methods, does not disappear from the Book of Memory of our people. We have to remember for the sake of our present, so that also today, this winter, there be none in Ukraine who suffer from hunger. We should remember for the sake of our future,
becaue if we forget this genocide, it may well repeat itself.” According to him, the Church and the faithful pray today. “We pray for all: children, women, elderly, the flower of our Ukrainian nation, who were deprived of the right
to live, that the Lord God welcome them in his Fatherly embrace. We pray that the Lord God free all of us from sin,
hatred, and killing” said His Beatitude Sviatoslav.
After the commemoration of the memory of the victims 3of Holodomor – Genocide, the All-National
Action “Light a Candle” began. May their memory be eternal!

Папа розповів, хто є справжнім християнином

Є багато людей, які живуть у святості, але про їхнє святе життя нікому
невідомо. Це святі чоловіки та дружини, батьки та матері, хворі, священики,
які щоденно втілюють у життя любов Ісуса, що дає надію. Про це у своїй
проповіді говорив Папа Франциск четвер, 4 грудня.
Він прокоментував євангельський уривок, де розповідалось про дім побудований на
скелі і на піску, наголосивши на необхідності втілювати в життя Боже Слово. Адже
справжнім християнином є не той, хто декларує свою віру в Ісуса, хто належить до супер
-побожної родини чи якоїсь церковної організації, або хто є церковним жертводавцем,
але той, хто втілює Господні слова у своєму щоденному житті. Папа закликав не бути
загримованими християнами, бо при першому ж дощі увесь цей грим зійде. Такі вдавані
християни схожі на той дім, що збудований на піску; при перших подувах спокус вони
падають, адже не мають доброго фундаменту.
Проте, серед Божого народу існує багато святих, які не є канонізованими Церквою, але
своїм життям дають тихе свідчення святості, втілюючи у своєму щоденному житті
повчання Ісуса Христа. Вони побудували свій дім на скелі, якою є сам Господь Ісус. У
приклад Папа навів усіх хворих осіб, які жертвують Богові свої терпіння за Церкву та
своїх ближніх, самотніх і людей похилого віку, які своєю молитвою та жертовністю
підтримують Церкву, численних матерів та батьків, які з великими зусиллями
утримують свої сім’ї, виховують дітей, важко працюють та долають багато клопотів
щоденного життя, завжди з довірою та надією на Господа покірно прямують життєвою
дорогою, роблячи усе, що в їхніх силах. Усі вони – це «святі щоденного життя»!
Проповідник також згадав і про численних священиків, які з великою любов’ю
виконують своє душпастирське служіння на парафіях, не трублячи довкола про свої
труди. Вони катехизують дітей, опікуються людьми похилого віку та хворими,
приготовляють молодят до подружнього життя, тощо. Щоденно виконують ті самі
душпастирські обов’язки і їм це не набридає, адже вони побудували свій дім на міцній
основі, на Христі. На переконання Папи Франциска, це Ісус є Тим, Хто дає святість та
надію Церкві.
Проповідник заохотив роздумати над тією «прихованою» святістю у Церкві. Так, вони
також, як, зрештою, і кожен з нас, є грішниками, але вони каються, просять прощення у
Господа і у тих, кого скривдили. Це велика річ – вміти попросити пробачення. Такі люди
йдуть за Христом у щоденному житті. Натомість, горді та чванливі християни, які, так
насправді, є християнами лише назовні, будуть повалені як той дім, що збудований на
піску.
«У цей час приготування до Христового Різдва просімо у Господа, щоб ми твердо стояли
на скелі, якою є Він. Він є нашою надією. Усі ми є грішниками, слабкими, але, якщо
покладемо нашу надію на Нього, зможемо йти вперед. Це є радістю християнина: знати,
що у Ньому – надія, прощення, мир, радість. І не покладаймо нашої надії на речі, які
сьогодні є, а завтра немає», – мовив на закінчення Святіший Отець.
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Donations January 2014 – Collected at Xmas „Church Chooks‟ Function January 2014

debit
Erica Dowd

20

20

Sophia Kowal

20

40

Maria Antushkia

20

60

Lesia Sniatynska

20

80

Luba Ochota

10

90

Louisa Wray

30

120

Olya Muchyar

20

140

Rosie Misaijlo

30

170

Anna Cousins

20

190

Margaret Berketa

20

210

Halya Preplotska

20

230

Natalya Gorpynyak

50

280

Frank Fursenko

10

290

Irene Tyson

20

310

Vira Mykyta

20

330

late donations from 2013 collection

65

395

Total

395

3 packages –clothes / toys – sent to Orphanage 11.4.14
Total weight 51 kilos

330

Balance to be carried over to 2014 collection

65

Pani R Nestor

20

20

Family Novosilskyj

50

70

I.Milan

25

95

19 Oct 2014 total
6

95

Summary of donations to date – 2 / 11 / 2014
Donations collected 2 / 11 / 14

Hanya Krasvaska

20

G & S Kolisnyk

50

Pani M Zubjuk

50

Halia Priplotska

50

Mr & Mrs Budas

50

Mr Kovalchuk

20

A Shevchyk

50

Natalia Holian

50

Smith / Nadolska Family

20

Pawson Family

20

Gorpynyak Family

100

Mary Bojko

20

Pani Kurpita

50

S & R Misaijlo

100

Natalya Fedyk

20

Wasyl Labaz

30

Marika Boletskyj

60

Vira Mykyta

20

Pani Keda

20

Pani Mari Huzijczuk

50

Z & L Rostek

100

Pani Zabolotska

50

W. & G Stanko

50

Lidia Makiv

100

Vira Nedosyko

50

Oksana Kosak

20

Balance form collection January 2014 # details below

65

Balance from collection up to 19 / 10 / 2014

95

total

1380.00

Bazaar held 2nd Nov., 9th Nov., 16th Nov.
223.50
TOTAL

1603.50
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ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ (UPDATE)
Дорогі співвітчизники!
Отримала звіт з фотографіями від нашого доброго знайомого Миколи Кравчука з Києва, через
якого ми безпосередньо посилали кошти для потреб Українських вояків, а також ранених
солдатів. Він, як тисячі волонтерів в Україні збирають кошти , щоб допомогти нашим воякам. Їх
труд неоціненний! Останньо через пана Валентина Шиманюка Микола передав бойовий прапор,
підписаний нашими українськими бійцями – захисниками Батьківщини. Цей прапор був не раз у
боях, відмічений кров»ю та потом наших українських вояків. Прапор був на бронетранспортері в
боях за міста Слов»янськ, Щастя та інші населені пункти Донбасу. Він був свідком геройства
наших солдатів. На першій фотографії хлопці здіймають прапор з бойової машини, на другій –
прапор підписаний нашими бійцями. Ця пам»ятна реліквія буде тепер в нашому Українському
Народному Домі Аделаїди. Українські бійці передали його нам, як знак подяки за нашу з вами
жертовність.
Поміщаю без змін звіт який прислав Микола Кравчук.

ЗВІТ ПРО ПРИДБАНІ ТОВАРИ ТА ОБЛАДНАННЯ НА КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД
ГРОМАДИ УКРАЇНЦІВ В АВСТРАЛІЇ.
Тепловізор «Flir» для 12 батальйону територіальної оборони
Бронежилет 4 класу захисту із системою «Моллі» для Дмитра Яковенка – бійця
розвідроти 95 аеромобільної бригади (його афтограф стоїть на прапорі)
Зарядний пристрій на сонячних батареях, акамулятор до них, а також три пристрої для
заряджання батарейок до тепловізора для розвідроти 95 аеромобільної бригади
10 бронежилетів 4 класу захисту для 51 механізованої бригади
Два тактичних рюкзаки британського виробництва вживані для розвідроти 95
аеромобільної бригади
40 комплектів військової уніформи МТР для Васильківської бригади спецназ (на малюнку
зображено лише партія з десяти останніх комплектів, оскільки інші купувались та
висилались бійцям поступово)
Також було куплено деяке інше обладнання та амуніцію, про що надавалися чеки в процесі
здійснення покупок (їх скановані копії було вислано о. Євгену Кваснюку).
Наша допомога Україні тепер потрібна як ніколи. Користуючись нагодою, ще раз дякую вам,
дорогі співвітчизники, за вашу жертовність. Наші молитви, наші пожертви, наша моральна
підтримка, допомога армії, раненим, сім»ям загинулих- просто необхідні.
Через Валентина Шиманюка ми передали кошти ($1200доларів) на операцію для раненого бійця
батальйону «Айдар» Олега Сухарева. Гроші ми зібрали буквально за один день в нашій церкві
( $320 – Михайло Ковалик, $300 -Євгенія Худоба, по $100-о.Є. і І. Кваснюк, Олександр
Ковальчук, Ю.іЛ.Соболь, О.іБ.Соловій, по $50 – Д.Бурденюк, М.іА.Бондарук, по $20 – Н.Лада,
В.Ерделі-Франке, Є.Мусіюк, Т.Соболь) Валентин мав змогу разом з Миколою Кравчуком
відвідати Олега в шпиталі, передати частину грошей йому, а частину розділити між іншими
тяжко раненими вояками. Валентин зробив чудове відео про роботу українських волонтерів в
Києві та Житомирі, зробив декілька інтерв»ю в шпиталі з бійцями. Відео було показане в нашій
прицерковній залі після Вечірньої. В скорому часі організуємо його перегляд для ширшого кола
людей.
В попередньому номері «Нашої Громади» ми зверталися до нашого громадянства допомогти
нашій українській армії теплими речами на зиму, спальними мішками, коштами для пересилки
та купівлі всього необхідного для бійців в зимовий час. На даний момент кошти пожертвували
О.і Б.Соловій -$100, А.і М.Бондарук -$100. Р. і Ю. Нестор – $50, теплі речі – родини Ковальчук і
Кваснюк. Прошу і тепер прийняти участь, допомогти нашим воякам. Речі чи пожертви можна
передати п.Наталі Маттінсон (редактору «Нашої Громади» , телефон 0423933086), привезти в
народний дім в середу чи в п»ятницю вечером, або в нашу церкву в неділю, звертатися до
о.Євгена Кваснюка (телефон 0404145334), мій телефон
– 0481514070.
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Допоможи нам, Боже. Слава Україні! Героям Слава!

Ірина Кваснюк

Блаженніший Любомир: «Шептицький робив для українського народу стільки ж,
як Мойсей для свого»
1 листопада в УГКЦ та в Україні розпочався Рік митрополита Андрея Шептицького.
Митрополит Андрей, без сумніву, – великий діяч! Страшно уявити, якби Україна не мала його в
ХХ столітті. Адже митрополит Андрей, як свого часу князь Володимир Великий, пізніше
Ярослав Мудрий, потім Богдан Хмельницький і Тарас Шевченко, задав вектор розвитку України.
Не було такої сфери діяльності, якою б не займався Шептицький. Будучи архиєреєм Церкви, він
зумів побудувати ефективне суспільство, в якому людина почувалася захищеною від самого
народження аж до працевлаштування.
Про роль митрополита Андрея для УГКЦ і для України розмовляємо з гідним його наступником
– Архиєпископом-емеритом Блаженнішим Любомиром (Гузаром).
Блаженніший Любомире, митрополит Андрей, допоки став монахом, був молодим, дуже
гарним графом…
Так, і його батько, граф Іван, мав певні плани щодо свого сина. Роман, так митрополит Андрей
називався з хрещення, був дуже талановитий. Батько це бачив. Його родина походить із давнього
шляхетного роду. У певний час вона сполонізувалася, латинізувалася. Граф Іван відшукував свої
корені, їздив по монастирях, інших установах. Часто брав із собою старшого сина Романа. Тож
останній біля батька пізнавав свою родинну традицію.
Не можна забувати, що з роду Шептицьких походили митрополити і єпископи нашої Церкви.
Їхня полонізація не була дуже довгою, але все-таки вони відносили себе до латинського обряду.
Граф Іван вважав себе поляком. Його мати, графиня Софія Фредро, була з польського роду.
Однак у 1911 році, коли одна делегація прийшла привітати графа Івана з днем народження, він
сказав, що свідомий того, що є русином. У ті часи українці так себе називали. Тож граф Іван
наприкінці свого життя немовби відкрив свою традицію.
…Як граф, як шляхтич, Іван Шептицький мав для свого сина певні плани. Гадаю, якби Роман
пішов іншим шляхом, то також досягнув би успіху, бо був дуже талановитим хлопцем.
Мати ж, навпаки, тішилася, що в сина є вияви релігійного покликання.
Їхній приятель, єзуїт отець Яцковський, також дещо впливав на Романа, аби той ішов за своїм
покликанням. Переконаний, що то був не просто вибір, а справжнє покликання.
Знаємо, що коли хлопець офіційно зізнався батькові, що хоче бути монахом, то той був дуже
незадоволений. І загадав йому закінчити правничі студії. І Роман, поважаючи свого батька,
прийняв те завдання. Щойно закінчив вивчати право, знову пришов до нього й сказав: я зробив
те, про що ти просив, але все-таки хочу бути монахом.
Можливо, отець Яцковський надіявся, що матиме гарного кандидата в особі Романа, проте той
вирішив бути василіанином. Монахи нашої Церкви не були в пошанівку в сполонізованої
шляхти. Тому рішення Романа стати монахом-василіанином стало, можна сказати, для батька
подвійним ударом. Та граф Іван, будучи шляхетною і справедливою людиною, дотримав свого
слова.
Батьки самі відвезли його до Добромиля, до василіанського монастиря. Пізніше мати у своїй
автобіографічній книжечці згадувала, що коли вони, залишивши Романа, поверталися додому,
батько сказав зупинити коней біля каплиці. Граф
9 Іван пішов до каплиці й поклонився до землі.
Одне слово, прийняв Божий дар для свого сина.

Знаю, що малим хлопцем ви мали нагоду бачити митрополита Андрея. Чи можете
розповісти про це?
Це було навесні 1939 року. У Львові була площа Сокола-Батька. Це був своєрідний стадіон. Там
відбувалися різні змагання та святкування. Мій батько одного разу взяв був мене із собою.
Коли я був малий, то мене стригли, як то кажуть, під нульку… Ми стояли, дивилися на ті вправи.
В один момент батько сказав: «Обернися подивися». Я обернувся: на площу заїхало авто з
відкидним дахом. У ньому сидів чоловік поважного віку з буйною фрейзурою (зачіскою. – Ред.),
сивою бородою. Я був малим хлопцем і не знав, хто це. Батько пояснив: «Це – митрополит».
Як малий хлопець, я цікавився іншими речами і не мав уявлення, що колись буду його
наступником. Може, митрополит і бачив мене коло батька, та чи уявляв і він собі, що той верткий
хлопець буде його наступником? Непевне, ні.
То лише один раз, коли я бачив Андрея Шептицького. Річ у тому, що ми мешкали в іншому кінці
міста від катедри Святого Юра.
Коли читаємо декрет митрополита Андрея «Як будувати рідну хату», написаний 1941 року,
створюється враження, що в ньому йдеться про сьогодення. Невже за стільки років нічого
не змінилося в підходах до побудови громадянського суспільства, державності?
Можна спокійно сказати, що майже нічого не змінилося. Змінилися обставини. Цей декрет були
конфіскували й не дозволили друкувати. Тому митрополит пізніше видав «Як будувати рідну
хату» як пастирський лист. У будь-якому разі те, що він там каже, – вічно правдиві речі. Як
будувати рідну хату – значить, як будувати свою рідну державу на підставі солідних засад
християнської віри. Отже, хоч би які були обставини, це завжди буде актуальним. Справедливість,
пошана до гідності людини, християнський патріотизм – речі, які є базовими для побудови
нормального демократичного суспільства. Для нас вони зараз особливо актуальні. А в часи
Шептицького вважалися ще мрією.
Митрополит часто порушував тему єдності України. А ми досі ліпимо докупи нашу державу.
Він головно звертав увагу на релігійну єдність. Це була дуже важлива тема в житті митрополита
Андрея. Він цікавився і вболівав за це ще будучи новиком у монастирі. Особливо переймався
релігійним поділом в Україні на католиків і православних, і все своє життя працював над їхнім
об’єднанням.
Митрополит Андрей докладав зусиль, щоб об’єдналися всі спадкоємці Київської Церкви. Те, що
ці зусилля не увінчалися успіхом, не значить, що він нічого не осягнув. На мою думку, він осягнув
далеко більше від будь-якого іншого владики за останні двісті-триста років.
Митрополит Андрей дуже багато зробив. Він залишив певну традицію. Сьогодні ми продовжуємо
прислухатися до його думок, повчань, придивлятися до прикладів його життя тощо.
Бог послав Україні Шептицького, який задав певний вектор розвитку Україні. Це фігура
рівня Шевченка для нашого націєтворення… Якою, на вашу думку, була б Україна, якби не
Шептицький?
Митрополит Шептицький був свідомим українцем. Під державницьким оглядом мав певні
заслуги. Як ми знаємо, дбав про науку, про культуру. Він заступався за Україну на міжнародній
арені. Але, на мою думку, головним досягненням, яке є надзвичайно важливе, – він старався
відродити традицію нашої Церкви.
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Ми є християнами так званої східної традиції. Однак був період у нашій історії, коли ми почали
себе губити… А митрополит Андрей звертав велику увагу, щоб ми плекали питому нам східну
традицію християнства. Однією з причин цього було показати, що католицизм пов’язаний не з
певною культурою, головно римською: латинською мовою, латинськими традиціями. А будьяка культура може бути домом, в якому існуватиме християнство. Вважаю, що це, мабуть,
найважливіше досягнення митрополита.
Багато моїх семінарійних товаришів народилися вже в Америці. Однак ми старалися жити
ідеалами Шептицького, пізнати його позицію. Ми усвідомлювали, що є абсолютно не гіршими
чи меншими католиками, належачи до східної традиції.
Східна традиція формувала і нашу культуру, і нашу ідентичність. Найважливіше в плеканні цієї
традиції – бути собою, а також свідчити, що християнство не пов’язано з якоюсь людською
культурою і що Христова наука однаково може бути присутня всюди.
Не було такої сфери, якою б не займався митрополит Андрей. Навіть організував
виробництво шоколаду… Яка сфера його діяльності вам подобається найбільше?
Митрополит дуже цікавився життям суспільства. На самому початку свого урядування він
написав цікаве послання «Соціальні квестії», в якому йдеться про права робітників.
Подивіться сьогодні: наша Церква не працює на рівні робітників, профспілок. У нас нема
християнської профспілки. А митрополит Андрей займався тими справами.
Шептицький переймався культурою. Музей українського мистецтва, який він заснував, досі діє
у Львові. Він приділяв увагу науці. Одне слово, його зацікавлення були дуже-дуже широкі. Це
свідчить про його особисту культуру. Митрополит походив зі шляхти. А це люди, котрі мають
певні родові традиції і які з покоління в покоління займаються людськими, соціальними
проблемами. Це властиво Шептицькому. Він був шляхтич у найкращому розумінні цього слова.
Сьогодні ми вже не вживаємо таких термінів, бо шляхти як такої нема. Найближчий термін –
«інтелігенція». Це люди, які мають не тільки високу освіту, а й широке зацікавлення.
Нам дуже потрібно, щоб в Україні була така християнська інтелігенція. Потрібна група людей,
яка б займалася всіма проблемами суспільства.
Знаменитий художник Олекса Новаківський часто малював образ Мойсея, насправді
зображаючи митрополита Андрея. Чи можна сказати, що Шептицький – це український
Мойсей?
Можна так сказати. Шептицький – це надзвичайна постать в історії нашого народу, у нашій
Церкві. Тому напрошується порівняння з Мойсеєм. Шептицький робив для українського
народу стільки ж, скільки Мойсей для свого.
Митрополит Шептицький був депутатом Галицького сейму, тобто церковним діячем і
політиком водночас. У сьогоднішньому українському суспільстві не дуже вітається таке
поєднання…
Андрей Шептицький мав місце в сеймі, оскільки був митрополитом. Чим він займався?
Наприклад, ми знаємо, що остання промова Шептицького в сеймі, членом якого він був,
стосувалася створення українського університету. Ще один приклад. Після Першої світової
війни у французькому Версалі вирішували питання поділу Європи, і постала проблема, що буде
з Галичиною, Західною Україною. Митрополит поїхав туди вести перемовини із західними
політиками рівня Клеменсо, щоб вибороти для 11
Західної України якомога ширшу автономію.

На жаль, цього не вдалося зробити і ми стали, практично, частиною Польщі. Для митрополита
Андрея це була невдача. Історія Європи, головно історія України, виглядала б сьогодні поіншому, якби ми отримали тоді ширшу автономію, навіть у рамках Польської держави.
Який би ви виділили месидж митрополита, що сьогодні найбільш актуальний?
Я б виділив два аспекти. Перше – те, що стосується об’єднання Церков, щоб сповнити Божу
волю. У цьому напрямку Андрей Шептицький багато зробив і написав.
Друге – державні чесноти: справедливість, правда. Митрополит звертав велику увагу на те, що
ми сьогодні називаємо загальним добром.
Але основною залишається його релігійна наука. Він залишив нам багато послань, які актуальні
й сьогодні. Коли кудись навідувався, багато говорив про правди віри, що жити треба похристиянськи.
Чого ви особисто очікуєте від Року Шептицького?
Щиро надіюся, що ми не тільки будемо старатися пізнати його думку, історію, досягнення, а й
намагатимемося це здійснювати, - здійснювати ті правди, які були в його житті та навчанні, у
сьогоднішніх обставинах у нашому особистому, сімейному, громадському та державному житті.
Розмовляла Оксана Климончук
Reading of the Holy Scripture

Читання Святого Письма

1/12/2014
2/12/2014
3/12/2014
4/12/2014
5/12/2014
6/12/2014
7/12/2014
8/12/2014
9/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
12/12/2014
13/12/2014
14/12/2014

1 John 2
1 John 2
1 John 2
1 John 2
1 John 2
2 John 2
2 John 2
Jude
Revelation 1
Revelation 2
Revelation 3
Revelation 4
Revelation 5
Revelation 6

1/12/2014
2/12/2014
3/12/2014
4/12/2014
5/12/2014
6/12/2014
7/12/2014
8/12/2014
9/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
12/12/2014
13/12/2014
14/12/2014

1 Йоана 2
1 Йоана 2
1 Йоана 2
1 Йоана 2
1 Йоана 2
2 Йоана 2
2 Йоана 2
Юди
Одкровення 1
Одкровення 2
Одкровення 3
Одкровення 4
Одкровення 5
Одкровення 6

15/12/2014

Revelation 7

15/12/2014

Одкровення 7

16/12/2014

Revelation 8

16/12/2014

Одкровення 8

17/12/2014

Revelation 9

17/12/2014

Одкровення 9

18/12/2014

Revelation 10

18/12/2014

Одкровення 10

19/12/2014

Revelation 11

19/12/2014

Одкровення 11

20/12/2014

Revelation 12

20/12/2014

Одкровення 12

21/12/2014

Revelation 13

21/12/2014

Одкровення 13

22/12/2014

Revelation 14

22/12/2014

Одкровення 14

23/12/2014

Revelation 15

23/12/2014

Одкровення 15

24/12/2014

Revelation 16

24/12/2014

Одкровення 16

25/12/2014

Revelation 17

25/12/2014

Одкровення 17

26/12/2014

Revelation 18

26/12/2014

Одкровення 18

27/12/2014

Revelation 19

27/12/2014

Одкровення 19

28/12/2014

Revelation 20

28/12/2014

Одкровення 20
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Президент України Петро Порошенко прибуде до Австралії
У четвер, 11 грудня, в 11 год Президент України Петро Порошенко та його дружина пані Марина
Порошенко, а також прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт візьмуть участь у спільній молитві у
архикатедральному храмі свв. апп. Петра і Павла Української Католицької Церкви в Мельбурні.
Після молитви глава держави матиме промову до української громади в Австралії. Всі хто
бажатиме бути присутнім на спільній молитві з високопосадовими особами обох держав повинні прибути
заздалегідь до храму й не пізніше 10:30.
Як стало відомо, прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт запросив президента України Петра
Порошенка з офіційним державним візитом до Австралії. Це буде перший офіційний візит президента в
Австралії.
Візит заплановано на 11-12 грудня 2014 року, час якого в основному буде присвячений державним
та урядовим зустрічам, що стосуються співпраці обох держав. Очікуються офіційні зустрічі з прем’єрміністром, генеральний губернатором, міністрами та іншими представниками влади Австралії. Внаслідок
сталого графіку візиту президента зустрічі з української громадою в Австралії будуть доволі
обмеженими.
Окрім цього, як стало відомо, що президент впродовж цього дня матиме офіційні наради з прем’єрміністром, заплановано спільний обід та інші зустрічі. Цього ж дня Петро Порошенко відбуде до столиці
Австралії. Очікується, що в п’ятницю 12 грудня президент перебуватиму у столиці Австралії у м.
Канберра та в м. Сідней. У Канберрі глава української держави зустрінеться також із губернатором та
відбудеться покладення вінків. У Сіднеї Союз українських організацій в Австралії (СУОА) організовує
бізнес-форум за участю українського президента, а також можлива коротка зустріч з українською
громадою в місті.
Як зазначив п. Стефан Романів, голова СУОА, що цей візит дуже важливий для України та
Австралії. Для Австралії приїзд українського президента означає вияв вдячності за підтримку у важкій
політичній ситуації в Україні на світовій арені австралійського уряду та вияв пошани до жертв збиття
літака MH17 над Україною в липні. Україна має нагоду зробити міцніші зв’язки із австралійською
владою, зокрема, отримати кваліфіковану допомогу у здійсненні реформ в Україні з досвідом їх втілення
в Австралії.
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Празник Непорочне зачаття Пречистої Діви Марії - 22 грудня
Поміж святими, яких наша свята Церква вшановує, Мати Божа займає перше місце. Вона єдина
поміж усіма людьми, яка ніколи й ні в чому не образила Господа Бога. Вона є єдиною особою,
яку Господь зберіг від первородного гріха, щоб на ній не було жодної гріховної плями. Святий
Архангел Гавриїл у Благовіщенні каже їй: «Радуйся Благодатна, Господь з тобою!
Благословенна ти між жінками» (Лк 1,29). Це означає, що Вона є найпершою й найсвятішою
між усіма жінками й взагалі між усіма людьми.
Найкраще зрозумів це велике звання Божої Матері й Матері роду людського - наш український
народ. Наш народ називає її Матір'ю: «Пречиста Діво Мати руської землі ...». Це означає, що
Вона наша Мати і безмежно нас любить. Тому, знаючи про її безмежну любов до нас
прибігаймо до Неї передусім у час недолі, в час горя й біди. Не думаймо, що Вона буде
гніватись на нас за те, що їй докучаємо нашими молитвами й нашими постійними просьбами.
Не думаймо про Неї, як про якусь нам далеку царицю, Яка зайнята своїми власними справами й
не має часу для нас земних людей, що так низько стоять у порівнянні з Нею. Думаймо про Неї
краще, як про нашу рідну маму, про Маму, яка нас так любить, що не пожаліла б заради нас
віддати Свого єдиного Сина. Думаймо про Неї також, як про всемогутню Матір, яка, хоч сама
не може зробити, проте все може випросити в Свого Божого — всемогутнього Сина. Він
найперше вибрав собі її за Свою матір. Він прикрасив її всіма можливими чеснотами, захоронив
перед усім, що могло б кинути яку-небудь тінь на той досконалий образ Матері. Ми можемо
бути певними, що Вона нічого нам не відмовить, і на це маємо доказ, коли дивимось на Неї,
котра стоїть на горі Голгофі під хрестом, на якому висить її єдина, улюблена дитина. Вона в тій
дитині бачить не тільки Своє улюблене дитя, але й Свого Бога — Свого Творця й Свою
остаточну Мету. То ж коли Вона не вагалася пожертвувати Його за нас, то що ж може в світі
бути дорожче, чого б Вона нам не дістала, коли проситимемо в Неї про це, коли воно є нам
потрібне?
Тому не шукаймо посередників між Нею і її Божим Сином. Прибігаймо до Неї й просімо про
все, що нам необхідне, передусім про те, що є важливим для спасіння нашої безсмертної душі.
Але, прохаючи в Неї ласки, не забуваймо виявити їй нашу вдячність і нашу любов. Однак, щоб
доказати їй нашу любов, ми повинні любити її Божого Сина. Тому, що кожна людська мати
любить тих, хто любить її дітей, шанує їх і помагає їм. Такою Самою матір'ю є й наша небесна
Мати-Марія. Коли хочемо подобатися їй, любімо її єдинородного Сина. А як Христу виявити
нашу любов, кожний з нас знає, бо Він навчив нас цьому, словами: «Якщо любите ви мене, то
мої заповіді берегтимете... Той у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить» (Йо
14,15.21). Таким чином ми станемо улюбленими дітьми нашої Божої неньки, та й Вона заради
нашої любові до її Божого Сина любитиме нас і не зможе відмовити нам нічого, а головне коли
проситимемо її, щоб допомогла нам зростати в Божій любові, зберігати Божі заповіді й
прямувати до злуки з Ним, нашим Богом і нашою остаточною метою – досягнення Царства
Божого і життя, вічного.
Адміністратор Парафії Покров Пресвятої Богородиці
о.протоєрей Тарас Горпиняк
тел. 8272 6031. Мобільний тел. 0424 405 441.
Fr. Taras Gorpynyak, Parish Priest - tel/fax 8272 6031 mobile: 0424405441
Protection of the Mother of God Parish, 1A Davenport Tce, Wayville 5034 SA
e-mail: uki99@tpg.com.au
Fr. Paul Babie, Assistant Priest, tel. 8303 5521 e-mail: paul.babie@adelaide.edu.au
Web-site: www.catholicukes.org.au
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