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 ГРУДЕНЬ                                 DECEMBER       

«Милосердя хочу!» (Мт. 9, 13) 
ПОСЛАННЯ  

з нагоди проголошення Святого року Божого милосердя в УГКЦ 
 

Дорогі в Христі! 
 

Разом з усією Вселенською Церквою входимо в благодатний час особливого Святого 
року, який, за волею Святішого Отця Франциска, триватиме від 8 грудня 2015 року до 26 
листопада 2016 року. Цей Рік, який називаємо теж Надзвичайним ювілейним роком, 
Папа присвятив Божому милосердю.  Це час особливих Божих благодатей, пов’язаних із 
паломництвами до визначних катедральних соборів у всій нашій помісній і Вселенській 
Церкві, - час зцілення ран душі й тіла, повернення до Бога - віднайдення Джерела 
милосердя. Стоячи на порозі цього Ювілейного року, задумаймося над тим, як нам 
прийняти Боже милосердя, ним жити і про нього свідчити, щоб ми самі, наші ближні та 
весь наш народ могли якнайбільше скористати з духовних плодів цього благодатного 
часу.  

Коли Господь забажав об’явити себе людині, познайомити нас із собою і відкрити 
істину про себе, то Він назвав себе насамперед Богом милосердним. Показуючи 
Мойсеєві свою славу в синайському явленні, наш Господь так сказав про себе: «Бог 
милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, могомилостивий та вірний» (Вих. 34, 6). 
Проте вповні Бог Отець вилив на нас свою милосердну любов у власному Сині, Ісусі 
Христі. Про це наш Спаситель навчав своїх учнів словами: «Бо так Бог полюбив світ, що 
Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям 
вічним» (Ів. 3, 16). Бути християнином означає насамперед повірити в Боже милосердя 
щодо себе, повірити в Божу любов. Євангелист Іван дуже наголошує на цьому, ділиться з 
нами своєю вірою і каже: «Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог має до нас» (І Ів. 4, 
16). 
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Особливим закликом цього Святого року є запрошення прийняти кожному Боже 
милосердя. Воно подається нам у Церкві Духом Святим – Духом Божої любові. Особисто 
прийняти і пережити це милосердя можна у Святому Таїнстві Сповіді, або 
Примирення. На жаль, у багатьох частинах світу це Таїнство майже забуте, про нього 
мало проповідують, а ще менше до нього приступають. Причин такого сумного стану 
речей багато, але на перше місце виходить щоразу менше знання і переживання Божої 
присутності та – як наслідок цього – втрата відчуття гріха. Тому нашим великим 
бажанням є, щоб вірні нашої Церкви в контексті Року Божого милосердя  наново 
пізнали, оцінили і більше користали з Джерела милосердя, яке Господь відкрив нам, 
грішним людям, у Таїнстві Покаяння. Цей заклик скеровую до душпастирів, які мають 
обов’язок уділяти вірним це Таїнство. Із закликом прийняти Божу любов звертаюся 
особливо до тих охрещених осіб, які звуть себе християнами, однак рідко сповідаються 
і тому не мають живого доступу до Божого милосердя.  

Особливим завданням кожного, хто переживатиме цей Святий рік, є ділитися Божим 
милосердям. Нашим гаслом цього Року будуть слова «Милосердні як Отець», що 
перегукуються із закликом Господа Ісуса до своїх учнів: «Будьте милосердні, як і Отець 
ваш милосердний» (Лк. 6, 36). Вони нагадують нам, що в дарі милосердя, яке ми самі 
отримуємо від Господа, водночас вкладений і заклик до милосердя, котрий маємо 
скеровувати до наших ближніх. Бо в такий спосіб ми не тільки виявимо нашу 
вдячність Богові за Його милості щодо нас, а й об’явимо ближнім обличчя і 
присутність милостивого Бога в цьому світі, так часто позначеному людськими 
стражданнями, самотністю, страхом і безнадією. Українська Греко-Католицька 
Церква, незалежно від того, на якому континенті Земної кулі проживають її вірні, 
особливо відчуває в цей святий час болі і страждання мільйонів громадян України, 
спричинені несправедливою війною супроти нас. Тому нагод чинити милосердя 
сьогодні маємо доволі.  

Закликаю всіх наших вірних пригадати собі вчення Церкви про конкретні діла 
милосердя щодо душі і щодо тіла ближнього та, проявивши всю креативність любові 
та вразливість віри, особисто і з громадою втілювати їх у щоденному житті. Милосердя 
змиває наші гріхи, перемінює наші серця і нас самих наближає до Бога через 
уподібнення до Нього. Наше милосердя нехай буде скероване передусім до 
найближчих – членів родини, сусідів, аби двері кожного християнського дому, за 
словами Папи Франциска, стали «дверима милосердя». Звернімо увагу і на 
потребуючих членів парафіяльної спільноти, яка є для нас Божою родиною: у ній не 
повинно бути осіб, які почуваються забутими, покинутими та непоміченими у своїх 
нуждах. Але, оскільки любов не має меж, ділами милосердя маємо виходити назустріч 
усім убогим людям, не зважаючи на їх національність, соціальний статус, релігійну 
приналежність чи політичні вподобання. Нехай усі, зустрівши нас, через наше щире 
зацікавлення, добре слово і дієву допомогу відчують присутність милосердного Отця.  
Окремим нашим обов’язком цього Року є свідчити про Боже милосердя. Свята віра каже нам 
бачити нагоду здійснювати наше євангельське покликання: свідчити про великі діла 
Божого милосердя перед усім світом. Наші брати і сестри на рідних землях завжди 
пам’ятали про це покликання. Згадаймо хоча б те, як вони свідчили Христа перед 
мучителями і неправедними суддями в лихоліття переслідувань. Тому й сьогодні - 
коли українські воїни і ті, що підтримують їх фізично й духовно, складають подиву 
гідне свідчення сили любові перед лицем зовнішньої агресії - усі наші вірні, в Україні і 
на поселеннях, покликані ставати невтомними благовісниками Божого милосердя, яке 
так явно і по-Божому великодушно проявилося в історії нашої Церкви й рідного 
народу.  
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Справді, досвід спасіння в часи переслідувань і сила Божої любові, яка донині 
оживляє і провадить наш народ, дана нам не лише задля нас самих, а і як знак надії для 
розгубленого і сповненого тривоги людства. Цей знак, яким є наша історія, говорить 
більше Божими, ніж людськими словами: «Ті, які звіряються на Господа, - подібні до 
гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно» (Пс. 125, 1) і «Я співатиму про Твою 
силу, і веселитимусь уранці Твоїм милосердям; бо Ти став захистом для мене, 
прибіжищем у скрутну для мене днину. О моя сило! Тобі псалом співатиму, бо Ти, 
Боже, - мій захист. Мій Бог - моє милосердя!» (Пс. 59, 17-18). Тож не замовчуймо 
величних Божих діл, діл Господнього милосердя над нами, щоб усі народи, серед яких 
живемо, пізнали, що Він - наш Бог, наше спасіння, а пізнавши, наблизилися до Нього у 
своєму серці й у своїх ділах.  

У цей Святий рік віддаймо себе і весь світ під Покров Богородиці – Матері 
Милосердя. «Бог серед нього, воно не похитнеться» (Пс. 46, 6) - ці слова псалмоспівця 
знаходимо в соборі Святої Софії Премудрості Божої в місті Києві, де б’ється джерело 
нашої прабатьківської віри. Вони виражають віковічну впевненість нашого народу в 
могутній Божій опіці над містом і країною завдяки неустанним молитвам нашої 
Небесної Заступниці - Нерушимої стіни, Київської Оранти.  

Наш народ у різних куточках України та світу почитає Богородицю та благає її 
допомоги в чудотворних іконах. Цього року з особливою любов’ю скеровуватимемо 
наші думки і паломницькі кроки до княжого міста Ярослав, що неподалік від західного 
кордону України з Польщею, де на теренах Перемишльсько-Варшавської архиєпархії 
перебуває наша стародавня чудотворна ікона Богородиці «Двері милосердя». Господь у 
своєму Провидінні вибрав Пресвяту Діву як «двері», через які Він сам прийшов до 
людства у своєму єдинородному Сині, воплоченому силою і діянням Святого Духа.  

Той же Дух нехай наповнить і наші серця Божою любов’ю і милосердям. Нехай Він 
перемінить наше життя, зробивши нас знаком присутності й діяння у світі 
милосердного Отця. Нехай нас цього Року супроводжують своєю опікою Пречиста Діва 
– Мати милосердя, й усі святі та праведники української землі – вірні свідки Божого 
милосердя і Божої любові! 

Благословення Господнє на вас! 
                                                     † СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у день Святого священномученика Йосафата, 
архиєпископа Полоцького, 25 листопада 2015 року Божого 
 

“I desire mercy" (Matt. 9, 13) 
PASTORAL LETTER 

on the occasion of the proclamation of the Holy Year of Mercy 
                                                                 in the Ukrainian Greek Catholic Church  
                                                                                Dearly Beloved in Christ!   
 Together with the Universal Church we are entering into a time of special grace -The Holy Year, which, 
according to the will of the Holy Father, Pope Francis, will last from 8th. December 2015 to 26th November 
2016. This year, which is also called an Extraordinary Jubilee Year, has been dedicated by the Pope to God's 
mercy. This is a time of God's special blessings, to undertake a pilgrimage to a Cathedral in our Local or Uni-
versal Church. This is a time for healing the wounds of body and soul, a return to God - a rediscovery of Mer-
cy. Standing on the threshold of the Jubilee Year, let us reflect on how we accept God’s Mercy, how we live it 
and how we testify about it to ourselves, our neighbors and all people so that we may take advantage of the 
many spiritual fruits of this fertile time.   
 When God desired to reveal himself to man, to introduce us to Himself and reveal the truth about Him-
self, he described Himself, first of all, as The Merciful God. Revealing His glory to Moses at Sinai, the Lord said 
of himself: "a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness" (Ex. 
34: 6). God, the Father has poured upon us his merciful love in his Son Jesus Christ. This is what our Saviour 
taught when he said to his disciples, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever be-
lieves in him shall not perish but have eternal life" (Jn. 3, 16). Being a Christian is to first of all believe in God's 
mercy for ourselves,- to believe in God's love. The Evangelist John emphasizes this sharing of faith saying, 
"So we know and believed the love that God has for us" (I Jn. 4, 16). 
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An important aspect of this Holy Year is an. invitation to everyone to receive God's mercy. It is given to us, - 
the Church, by the Holy Spirit - the Spirit of God's love. To personally accept and live this mercy we turn to the 
Holy Mystery of Penance or Reconciliation. Unfortunately, in many parts of the world this Sacrament is almost 
forgotten, rarely preached about and even more rarely gone to. The reasons for this sad state of affairs are 
many, but in the first place there is less knowledge and experience of God's presence and as a consequence, 
a loss of a sense of sin. Our great desire is that the faithful of our Church use the Year of God's Mercy to re-
discover, appreciate and experience more frequently the Source of Mercy, which the Lord has revealed to us 
sinners in the Mystery of Penance. This appeal I direct to Pastors who have a duty to administer the Mystery 
to the faithful. I also appeal particularly to those baptized persons who call themselves Christians, but rarely 
confess and therefore have no ability to live God's mercy and to receive God’s love.  
 A particular requirement of anyone who experiences this Holy Year is to share God's mercy. Our motto 
this year will be the words "Merciful like the Father" that resonate from the call of our Lord Jesus to his disci-
ples: "Be merciful, as your Father is merciful" (Lk. 6, 36). These words remind us that the gift of mercy that we 
ourselves receive from Our Lord requires us to be merciful to our neighbours. In this way we not only express 
our gratitude to God for His mercy on us, but reveal to our neighbours the face and gracious presence of God 
in this world, a world that is so frequently scarred by human suffering, loneliness, fear and hopelessness. 
Faithful of the Ukrainian Greek Catholic Church, no matter on which continent of globe they live, feel the suf-
fering and pain of millions of citizens of Ukraine caused by an unjust war against us. Therefore, we must use 
every opportunity that presents itself to be merciful.   
 I call upon all our faithful to remember the Church's teaching on specific works of mercy for the soul and 
the body, for individuals and for the wider community, showing all the love and creativity and drawing on our 
faith to implement them in everyday life. Mercy washes away our sins, transforms our hearts and our lives and 
brings us closer to God through a transformation - to become more like Him. Our mercy should primarily be 
directed to our family members and neighbours, so that in the words of, Pope Francis the door of every home 
becomes "the door of mercy". Let us be attentive to the needy members of the parish community, which for us 
is the Family of God: there must never be people who feel forgotten, abandoned and overlooked in their 
needs. Since love has no boundaries, acts of mercy have to go out and meet poor people, regardless of their 
nationality, social status, religious affiliation or political preferences. Let all who meet us through our sincere 
interest in them, good words and effective help, feel the presence of the Merciful Father.  
 Another of our duties this year is to become witnesses of God's mercy. Our faith teaches us to see the 
opportunity so that we may exercise our Evangelical vocation to witness the wonderful works of God's mercy 
in the world. Our brothers and sisters in our native land have always remembered this vocation. We recall how 
they witnessed Christ before the torturers and unjust judges in difficult times of persecution. So today - when 
Ukrainian soldiers and those who support them physically and spiritually have become remarkable witnesses 
to the strength of love in the face of external aggression. All our faithful in Ukraine and throughout the World 
are called to become tireless evangelists of God's mercy, which has so clearly and generously manifested it-
self in the history of our Church and people. Indeed, the experience of salvation in times of persecution and 
the power of God's love that still animates and leads our people is given to us not only for ourselves, but also 
as a sign of hope for a lost and fearful world. This sign, which is our history, speaks more with God’s than hu-
man words: "Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forev-
er" (Ps. 125: 1) and "But I will sing of your might; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For 
you have been a fortress for me and a refuge in the day of my distress. O my strength, I will sing praises to 
you, for you, O God, are my fortress, the God who shows me steadfast love "(Ps. 59, 17-18). So do not be si-
lent about God's great works, the works of the Lord’s mercy on us, so that all people, among whom we live, 
know that - He is our God, our salvation, and having recognised this, they will come closer to God in their 
hearts and in their works.   
 In this Holy Year let us place ourselves and the world under the Protection of Mary the Mother of Mercy. 
"God is in its midst, it will not be shaken" (Ps. 46, 6) - these words of the psalmist are found in Saint Sophia – 
Holy Wisdom Cathedral in Kyiv, from which flows the spring of our forefather’s faith. They express the abiding 
confidence of our people in God's mighty protection for the city and the country through the unstoppable pray-
ers to our Heavenly Intercessor depicted on the “Indestructible wall”, The Kyiv Oranta.  
 Our people in different parts of Ukraine and the world venerate the Virgin and beg her help through mir-
acle-working icons. This year, with much love let us focus our thoughts and our pilgrim steps to the princely 
city of Yaroslav, a city, near the western border of Ukraine and Poland, where in the territory of the Przemysl - 
Warsaw Archeparchy we find our ancient and miraculous Icon of the Virgin - "Doors of Mercy". God in His 
providence has chosen the Most Holy Virgin as the "door" through which He came to mankind in His Only Be-
gotten Son, incarnate through the power and action of the Holy Spirit.   
 May this same Spirit may fill our hearts with God's love and mercy. May it transform our lives, making us 
a images of the presence and work of our merciful Father in the world. May we be accompanied this year by 
The Most Holy Virgin - Mother of Mercy, and all the saints and righteous of the Ukrainian land - faithful wit-
nesses of God's mercy and God’s love! 

 
                                                   The blessing of the Lord be upon you!                                             +Sviatoslav 

Given in Kyiv 
At the Patriarchal Sobor of the Resurrection of Christ On the feast of the Priest-Martyr Josephat, archbishop of Polotsk 

25 November 2015 
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СИРОТИНЕЦЬ  - “ЗЕРНЯТКО” 
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Collection Zernjatko Orphanage 2015 
‘Protection of Mother of God’ Parish Wayville SA 

 name amount 

P. Keda 20 

W.  Labaz 10 

Mr &Mrs Rostek 100 

L. Makiv 100 

R & S Misaijlo 50 

L. Zubjuk 50 

P. Zubjuk 100 

O. Kosak 50 

W. & G. Stаnko 100 

S. Demchinsky 10 

M. Boleckyj 300 

Y. & L Ochota 50 

B. Lapka 100 

Gorpiniak Family 100 

E. Kolisnyk 50 

O. Pyvovar 10 

N. Holian 100 

Y&R. Nestor 100 

Dr R&L Nowosilskyj 50 

M. Omelczuk 20 

V. & L. Mykyta 50 

T. Andruszko 20 

W. Labaz 20 

I. Milan 50 

O. Hopko 20 

M. Tkachuk 50 

L. Ostapuk 10 

H. Priplotska 20 

A shevchuk 50 

P. S. Farfaniuk 30 

R. Farfaniuk 60 

O.& V. Nedosetko 40 

Я. Соловій 50 

TOTAL $1940 
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                                                        ЗІ СВЯТИМИ УПОКОЙ.  

 Бл. п. Ніна Яворська, літ 87 - відійшла у вічність 7-го серпня 2015 року. Похорон 
відбувся у нашій церкві Покров Пресвятої Богородиці - 13-го серпня ц. р. a відтак покійну 
Анну поховано на цвинтарі Enfield Memorial Park Cemetery. Залишила у смутку сина Богдана з 
родиною, дочку Христину родиною. Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а душу 
покійної Ніни поручаємо святим молитвам. Вічная їй Пам’ять.  
 Бл. п. Данило Фарфанюк, літ 88 - відійшов у вічність 9-го жовтня 2015 року. Похорон 
відбувся у нашій церкві Покров Пресвятої Богородиці - 13-го жовтня ц. р. a відтак покійного 
Данила поховано на цвинтарі Centennial Park Cemetery. Залишив у смутку дружину Софію, 
дітей Зенона, Ірину і Володимира з родинами. Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а 
душу покійного Данила поручаємо святим молитвам. Вічная йому Пам’ять.  
 Бл. п. Теодозій Андрушко, літ 88 - відійшов у вічність 14-го листопада 2015 року. 
Похорон відбувся у нашій церкві Покров Пресвятої Богородиці - 20-го листопада ц. р. a відтак 
покійного Теодозія поховано на цвинтарі Centennial Park Cemetery. Залишив у смутку дружину 
Анну,  дітей Стефана, Александра, Павла, Христину, Анну і Ірену з родинами. Складаємо 
родині наші найщиріші співчуття, а душу покійного Теодозія поручаємо святим молитвам. 
Вічная йому Пам’ять.  

ЗБІРКА НА РЕМОНТ ЦЕРКОВНОЇ КУХНІ 
 
З. і М. Болецькі 
Ґ. і В. Станко 
КУ 1-ої  УД УНА 
Т. і А. Андрушко 
Родина Горпиняк 
К. Кеда 
В. і М. Лабаз 
С. і Р. Місяи ло  
М. Ткачук 
С. Заболоцька 
М. Самои ленко 
М. Шиховська 
М. І М Чепак 
П. Болецькии  
З. і Л. Ростик   
Є. Колісник 
С. І І. Снятинські 
Mr&Mrs L&L Wray 
М. Гузіи чук 
Я. І Л. Охота 
А. Мисько 
О. Косак 
А. Курпіта 
Я. І І. Будас 
Ю. І Р. Нестор 
Б. Матіяшек 
М. Омельчук 
Л. і М. Утріи  

СУМА 
 
$ 3000 
$ 400 
$ 300 
$ 200 
$ 100 
$ 200 
$ 100 
$ 100 
$ 100 
$ 50 
$ 20 
$ 20 
$ 100 
$ 1000 
$ 250 
$ 50 
$ 250 
$ 50 
$ 500 
$ 50 
$ 20 
$ 250 
$ 100 
$ 100 
$ 90 
$ 50 
$ 50 
$ 100 

Mr&Mrs Z&M Boleckyj 
 Mr&Mrs W&E Stanko 
 
Mr&Mrs T&A Andruszko 
Family Gorpynyak 
Mrs K Keda 
Mr&Mrs W&M Labaz 
Mr&Mrs S&R Misiajlo 
Mrs M Tkachuk 
Mrs S Zabolockyj 
Mrs M Samojlenko 
Mrs M Szychowski  
Mr&Mrs M&M Tchepak 
Mr P Boleckyj 
Mr&Mrs Z&L Rostek 
Mr E Kolisnyk 
Mr&Mrs S&I Sniatynskyj  
Mr&Mrs L&L Wray 
Mrs M Huzijchuk 
Mr&Mrs Y&L Ochota 
Mrs A Mysko 
Mrs O Kosak  
Mrs A Kurpita 
Mr&Mrs J&I Budas 
Mr&Mrs J&R Nestor 
Mr B Matijaszek 
Mrs M Omelczuk 
Mr&Mrs Utry  

Кошт ремонту кухні $ 30.000 Разом $7.600 
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ПОЖЕРТВИ ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ НА ПОХОРОНІ БЛ. П. ТЕОДОЗІЯ 

АНДРУШКО ДЛЯ НАШОЇ ЦЕРКВИ.                                                                                                                                         

  Alex & Natalie Andrusko     50.00   

  Steven Andrusko     100.00   

Mr M Antoniw     10.00   

  Maria Boleckyj     50.00   

  I Boujenko     50.00   

Mr & Mrs W & S Demchinsky     20.00   

Mr & Mrs J & I Dnistrianski     10.00   

Mr Boris Fechyshyn     50.00   

Miss Natalia Holian     20.00   

Mrs K Keda     50.00   

  Joan, Halena,           

  Felicia Kiryk     50.00   

Mrs E Kolisnyk     10.00   

Mr & Mrs Brett & Oksana Kosak     20.00   

Mrs A Kurpita     50.00   

Mr & Mrs W & M Labaz     30.00   

  Vera Mykyta     20.00   

Mr & Mrs Yaroslav & Lilla Ochota     20.00   

Mr & Mrs Z & L Rostek     25.00   

Mrs Anna Zacharko     10.00   

Mrs Lesia Zubjuk     50.00   

  R.U.N.       20.00   

  Anonomous       10.00   

  ???       50.00   

 Mrs  M  Huzijczuk                   200.00  975.00 

Щиро дякуємо всім жертводавцям. Покійнoму Теодозію нехай Господь сотворить 

Вічную Пам’ять! 

 
Блаженніший Святослав закликає вірних у Рік Божого милосердя "віддати себе і 
весь світ під Покров Богородиці – Матері Милосердя" 
8 грудня розпочинається Рік Божого милосердя, який триватиме до 26 листопада 2016 року.  

Як ідеться в посланні Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, «разом з усією Вселенською 
Церквою входимо в благодатний час особливого Святого року. Цей Рік, який називаємо теж 
Надзвичайним ювілейним роком, Папа присвятив Божому милосердю». 

Бути християнином, нагадує Блаженніший Святослав, означає насамперед повірити в Боже 
милосердя щодо себе, повірити в Божу любов. 

Особливим закликом цього Святого року є запрошення прийняти кожному Боже милосердя, 
ідеться в посланні. «Особисто прийняти і пережити це милосердя можна у Святому Таїнстві 
Сповіді, або Примирення». Тому, за словами Блаженнішого, «нашим великим бажанням є, щоб 
вірні нашої Церкви в контексті Року Божого милосердя наново пізнали, оцінили і більше 
користали з Джерела милосердя, яке Господь відкрив нам, грішним людям, у Таїнстві 
Покаяння. Із закликом прийняти Божу любов звертаюся особливо до тих охрещених осіб, які 
звуть себе християнами, однак рідко сповідаються і тому не мають живого доступу до Божого 
милосердя». 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hcnRpY2xlcy9wb3NsYW5ueWFfel9uYWdvZGlfcHJvZ29sb3NoZW5ueWFfc3Z5YXRvZ29fcm9rdV9ib3pob2dvX21pbG9zZXJkeWFfdl91Z2t0c183NTQzMC5odG1s
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Особливим завданням кожного, хто переживатиме цей Святий рік, є ділитися Божим милосердям, - 
ідеться в посланні Глави Церкви. – Нашим гаслом цього Року будуть слова «Милосердні як 
Отець», що перегукуються із закликом Господа Ісуса до своїх учнів: «Будьте милосердні, як і 
Отець ваш милосердний» (Лк. 6, 36). Вони нагадують нам, що в дарі милосердя, яке ми самі 
отримуємо від Господа, водночас вкладений і заклик до милосердя, котрий маємо скеровувати до 
наших ближніх». 

«Милосердя змиває наші гріхи, - нагадує Блаженніший, - перемінює наші серця і нас самих 
наближає до Бога через уподібнення до Нього. Наше милосердя нехай буде скероване передусім до 
найближчих – членів родини, сусідів, аби двері кожного християнського дому, за словами Папи 
Франциска, стали «дверима милосердя». Звернімо увагу і на потребуючих членів парафіяльної 
спільноти, яка є для нас Божою родиною: у ній не повинно бути осіб, які почуваються забутими, 
покинутими та непоміченими у своїх нуждах. Але, оскільки любов не має меж, ділами милосердя 
маємо виходити назустріч усім убогим людям, не зважаючи на їх національність, соціальний 
статус, релігійну приналежність чи політичні вподобання». 

«Окремим нашим обов’язком цього Року, - зазначає Глава УГКЦ, - є свідчити про Боже милосердя. 
Тому й сьогодні - коли українські воїни і ті, що підтримують їх фізично й духовно, складають 
подиву гідне свідчення сили любові перед лицем зовнішньої агресії - усі наші вірні, в Україні і на 
поселеннях, покликані ставати невтомними благовісниками Божого милосердя, яке так явно і по-
Божому великодушно проявилося в історії нашої Церкви й рідного народу». 

Блаженніший Святослав закликав вірних у цей Святий рік віддати себе і весь світ під Покров 
Богородиці – Матері Милосердя. «Наш народ, - ідеться в посланні, - у різних куточках України та 
світу почитає Богородицю та благає її допомоги в чудотворних іконах. Цього року з особливою 
любов’ю скеровуватимемо наші думки і паломницькі кроки до княжого міста Ярослав, що 
неподалік від західного кордону України з Польщею, де на теренах Перемишльсько-Варшавської 
архиєпархії перебуває наша стародавня чудотворна ікона Богородиці «Двері милосердя». 

Глава УГКЦ узяв участь у конференції про стосунки митрополита Андрея з 
єврейськими громадами 

 Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 30 листопада взяв 
участь у Міжнародній науковій конференції «Митрополит Андрей Шептицький та Єврейські громади в 
часи Другої світової війни. Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі» в 
приміщення Національного університету «Києво-Могилянська академія».       
 У своєму слові до учасників Конференції Предстоятель Церкви зазначив, що коли держава 
знаходиться в небезпеці, кожна громада, кожна Церква, навіть кожна національна спільнота ставить 
собі запитання, що ми можемо зробити, аби захистити, утвердити нашу з вами державу. «Думаю, наша 
Церква до того спільного коша перемоги має за обов’язок показати сучасному громадянинові України 
праведного митрополита Андрея Шептицького», – вважає Блаженніший Святослав.     
 Говорячи про заслуги праведного митрополита Андрея, відзначив, що «він перевів нашу Церкву 
через дві Світових війни, він був особою, яка зуміла залишитися Людиною з великої букви в 
нелюдських обставинах, навіть більше, він сформував обличчя своєї Церкви на десятиліття вперед». «І 
сьогодні, коли ми шукаємо непорушні вічні правди, на яких можна оперти наше сьогодення, думаю, 
Андрей Шептицький є надзвичайною особистістю, якого наш народ назвав Мойсеєм українського 
народу», – додав Глава Церкви.                               
 Предстоятель Церкви подякував учасникам і організаторам конференції за те, що не лише Греко-
Католицька Церква думає, говорить і вивчає спадщину Андрея Шептицького. «Він з глибиною свого 
серця, широтою свого ума вийшов поза всякі рамки, які можна в який-небудь спосіб на нього накласти. 
Він вийшов поза межі лише однієї християнської конфесії, він вийшов поза межі лише одного народу, 
він вийшов далеко поза межі лише однієї території на мапі Європи. Це постать, яка сьогодні промовляє 
до всіх нас. А найперше він сьогодні, мабуть, визначає і буде визначати, зокрема, для нашої Церкви все 
те, що ми називаємо українсько-єврейські відносини. Гадаю, багато можна сказати про те, як 
митрополит Андрей любив і поважав цей народ. Багато науковців згадують про те, що під час візитації 
Митрополита в якесь містечко завжди виходила зустрічати процесія місцевого пароха, а також 
єврейська громада з Торою», – розповів Блаженніший.          
 Він висловив жаль, що митрополит Андрей для багатьох українців досі залишається «великим 
незнаним», тому так важливо сьогодні сказати сучасникам правду про нього. 



 

10 

 

      

 PODATOCK 2015    

Mr T & A Andrusko     50.00 

Mr & Mrs F & V Bandjak     35.00 

Mr & Mrs Michael & Lucy Black     60.00 

Mr  Paul Boleckyj     60.00 

Mr & Mrs Z & M Boleckyj     60.00 

Mrs Anna Bolenkova     35.00 

Mr & Mrs J & I Budas     60.00 

Mrs  S Farfamoil     35.00 

Miss Natalia Holian     60.00 

Mrs Michael & Lucy Huzijczuk     35.00 

Mr Stefan & Olga Hyrych     60.00 

rs Anna Jelonek     35.00 

Mrs K Keda     35.00 

Mrs E Kolisnyk     40.00 

Mrs Larysa Kostyk     35.00 

Mrs S Kowal     35.00 

Mr M  Kowalyk     35.00 

Mrs A Kurpita     40.00 

Mr & Mrs W & M  Labaz     35.00 

Ms Lydia Makiv     100.00 

Mr Bohdan MaTIJASZEK     35.00 

Mr R Milan     60.00 

Miss I  Milan     60.00 

Mr & Mrs S & R Misiajlo     40.00 

Mr & Mrs L & W Mykyta     60.00 

Mrs A Mysko     35.00 

Mr & Mrs Jurij & Roma Nestor     35.00 

Mrs H Onishko     35.00 

Mr & Mrs P & H Pawson     35.00 

Mr & Mrs E & S Russin     60.00 

Mr & Mrs S & I Sniatynskyj     35.00 

Mrs J Solowij     50.00 

Mr & Mrs W & E Stanko     35.00 

Mrs S Strotski     50.00 

Mrs A Sukacz     35.00 

Mr & Mrs B & A Szewczyk     35.00 

Mrs M Szychowski     35.00 

Mrs M Tkachuk     60.00 

Mrs Lesia Zubjuk     60.00 

Mr & Mrs  V & L Gavriliuk     60.00   

Mrs M Havriliuk     35.00   

Mr R Kajkan     60.00   

Miss Anna Kajkan     60.00  

Mr & Mrs Eugen & Maria Mayboroda     60.00   

Mr & Mrs Roman & Lesia Nowosilskyj     100.00   

Mr & Mrs M & P Schemeszko     35.00   

Mr Eugen & Maria Solowij     35.00   

Mrs Stanislava Zabolockyj     35.00   

Mr & Mrs G & M Smith     100.00   

Mr & Mrs L & M Utry     60.00   

  NO  NAME       35.00   
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Папа про Ювілей Милосердя: Світ потребує революцію лагідності  

Ювілей милосердя буде «роком прощення та примирення». На цьому наголосив Папа 
Франциск в інтерв’ю для щотижневика «Credere» (Вірити), який є офіційним часописом 
надзвичайного Святого Року. «Це не є якась стратегія, я відчув це в нутрі: Святий Дух чогось 
бажає», – відповідає він на запитання про те, чому вирішив проголосити надзвичайний 
Ювілей милосердя. 

Папа зауважив, що тема Божого милосердя була близькою його попередникам, а він сам, вже 
під час першого проказування молитви «Ангел Господній» та відвідин ватиканського парафії 
святої Анни у березні 2013 року, наголошував на цій темі. За його словами, «сучасний світ 
потребує милосердя і співчуття», звикнувши до «поганих і жорстоких» новин, перед 
обличчям повідомлень про величезні звірства, які «ображають Божі ім’я та життя». І саме 
тому світ потребує відкрити, що «жорстокість і засуд – це шлях в нікуди». 

«Іноді сама ж Церква стає займає жорстку лінію», піддаючись спокусі «підкреслювати лише 
моральні норми», полишаючи назовні численних людей. Натоміть, наголошує Папа, 
пригадавши свою улюблену алегорію Церкви, вона повинна бути немовби «польовим 
госпіталем після битви», в якому поранені «отримують лікування та допомогу в одужанні, а 
не здають аналізи на вміст холестерину». Перед обличчям «незаконного обігу та індустрії 
зброї, убивства невинних найжорстокішими можливими способами, визискування людей і 
неповнолітніх», перед обличчям «святотатств проти людності», Бог-Отець каже: «Зупиніться 
і прийдіть до мене». 

Святіший Отець відповів також на питання особистого характеру. «Я грішник і людина, яка 
зазнала прощення», людина, на яку Бог «поглянув, змилосердившись», – зазначив він, 
додаючи, що «також і тепер» допускається помилок, чинить гріхи, та сповідається кожні 15-
20 днів, «щоб відчути Боже милосердя». 

Наступник святого Петра пригадав далеке 21 вересня 1953 року, коли він, маючи 17 років, 
відчув покликання до священтва саме у сповідальниці. І саме з цим днем, літургійним 
спомином святого Матея, пов’язаний його єпископський девіз: «Miserando atque eligen-
do» (Поглянув з милосердям і вибрав), який є згадкою про покликання апостола. Дослівно ці 
слова можна перекласти, як «милосердячись та обираючи», ніби мова йде про «ручну 
працю». «Коли я, через багато років молячи брев’ярій по-латині, відкрив ці слова, то я 
збагнув, що Господь мене зліпив Своїм милосердям», – сказав Папа. 

Відповідаючи на запитання про «материнство Бога», у лоні Якого, згідно з біблійною 
традицією, мешкає милосердя, Святіший Отець підкреслив важливість «Господньої 
лігідності», адже «Бог є батьком і матір’ю». З цього випливає заклик до «революції 
лагідності», яка спонукає мати «толерантніше та терпеливіше наставлення» щодо ближніх. 
Революції, про яку теперішній Папа говорив ще під час Синоду Єпископів 1994 року про 
богопосвячене життя. 

«І я не перестаю повторювати, що сучасна революції – це революція лігідності, тому що з неї 
походить справедливість та все інше», – зауважив Єпископ Риму, пояснюючи це на прикладі 
роботодавця, який так наймає працівника, щоб не надавати йому права на «надбавки, пенсію 
та соціальне страхування». В цьому випадку бачимо, що він ставиться до нього, як до 
предмету, «не виявляє лагідності» до нього. «Революція лагідності – це те, що ми повинні 
розвивати, як плід цього року милосердя», – наголосив Святіший Отець. 

Папа також повідомив, що під час Святого Року «одної п’ятниці кожного місяця» 
здійснюватиме певні жести, покликані засвідчити Боже милосердя, які будуть 
немовби «ласкою», схожою до тієї, з якою батьки пригортають дітей, кажучи: «Я 
тебе люблю». 
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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. 


