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Люсий                                    February         
                      Папа: Бог не бажає нашого засуду, але – нашого спасіння                                           
Бог має батьківське серце, яке виходить за межі нашого обмеженого розуміння справедливості, 
щоби відкривати нам безмежні горизонти Свого милосердя. На це звернув увагу Папа 
Франциск, ділячись думками про милосердя і справедливість під час загальної аудієнції у 
середу, 3 лютого 2016 року. 

«Святе Письмо представляє нам Бога, як безмежне милосердя, але також як досконалу 
справедливість. Як поєднати ці дві речі? Як дійсність милосердя поєднується з вимогами 
справедливості? Може здаватися, шо це дві дійсності, які суперечать одна одній, але, 
насправді, це не так, тому що саме Боже милосердя веде до сповнення справжньої 
справедливості», – розпочав своє повчання Святіший Отець. Але ж про яку справедливість 
йдеться? У сфері законності бачимо, що скривджений звертається до суду, щоб «відновити 
справедливість», щоб покарати винного, віддати кожному те, що йому належить. «Але цей 
шлях ще не веде до справжньої справедливості, – зауважив Наступник святого Петра, – адже, у 
дійсності, не перемагає зло, а лише його стримує. І лише відповідаючи на нього добром, можна 
по-справжньому перемогти зло». 

У Біблії також бачимо «інший спосіб звершення справедливості». Це коли жертва звертається 
до кривдника, заохочуючи його до навернення, апелюючи до його сумління. Таким чином, 
визнавши свою помилку, «він може відкритися на прощення, яке скривджена сторона йому 
пропонує». Саме таким, за словами Папи, є спосіб «полагодження суперечок в родині, у 
взаєминах між чоловіком і дружиною чи між батьками й дітьми». «Без сумніву, – вів далі 
Єпископ Риму, – це нелегкий шлях. Він вимагає, аби той, хто зазнав кривду, був готовий 
простити і прагнув спасіння і добра того, хто його скривдив. Але лише тоді тріумфуватиме 
справедливість, адже коли винуватець усвідомить скоєне зло і перестане його чинити, то зло 
пропаде, а несправедливий стане праведним, по отримав прощення і допомогу, щоб віднайти 
дорогу добра». 

Саме так, за словами Святішого Отця, чинить Бог з нами грішниками. Він безустанно пропонує 
нам Своє прощення і допомагає його прийняти, усвідомити зло, щоб від нього звільнитися. 
«Тому що Бог не бажає нашого засуду, але – нашого спасіння», – наголосив Глава Католицької 
Церкви, підкреслюючи, що Бог є Богом милосердя і прагне спасіння кожного, «проблема лише 
в тому, щоби впустити Його до свого серця». 

Папа зауважив, що всі слова пророків є закликом до навернення та пригадкою про те, що Бог 
не має уподобання у смерті лиходія, але прагне радше того, щоби він змінив свою поведінку і 
жив. «Таким є серце Бога, серце Батька, Який любить і прагне, щоб Його діти жили в добрі та 
справедливості, і як наслідок – в повноті та щасті. Серце Батька, Який виходить за межі нашого 
обмеженого поняття справедливості, щоби відкривати нас на безмежні горизонти Своєї 
справедливості», – наголосив Наступник святого Петра. Саме таке батьківське серце, як 
зауважив Святіший Отець, ми шукаємо, коли йдемо до сповіді, а тому «бути сповідниками – це 
величезна відповідальність», бо священик, який сидить у сповідальниці, представляє 
Небесного Отця, «Який чинить справедливість Своїм милосердям». 
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                                  Icons for ATO soldiers painted in Zarvanytsia                        
The first Ukrainian plein-air of icon-painters ―Window to Heaven. Zarvanytsya 2016‖ continues now in the 
Marian spiritual center in Zarvanytsya. 

The Plein Air began on January 20 and will end on February 12 - the Feast of the Three Saints, as FrMykola 
Mediukh told RISU reporter  Volodymyr Moroz. 

―Taking part are 10 artists from all over Ukraine: Kharkiv, Luhansk and Volyn, Ternopil, Chortkov. These are 
professional artists, and four of them are honored artist of Ukraine. Unfortunately, the artists of Rivne and Kyiv 
failed to come due to illness,‖ says theproject initiator and manager MykolaShevchuk. ―The results will be seen 
during work, but we can already say something.‖ 

Therefore, the aim of the plein air was to paint the icons that correspond to the canons of the Church and used in 
worship, said the man. 

"In addition to the icons of the Mother of God, we are painting  icons of St Michaelthe Archangel, St Andrew 
the First-Called, Resurrection,‖ M. Shevchukthe Archangel. ―All of them, and these are icon painted on a 50x70 
cm lime boardwill be placed in churches of Ternopil-Zboriv archdiocese. 

I am also painting a twice as large icon of the Mother of God of Zarvanytsya for Khmelnitskyy diocese of the 
UGCC. 

The participants of the plein air in Zarvanytsya paint guardian icons. 

―We paint icons for our soldiers in the east. These icons are small–the fit well into a soldier's pocket,‖ the pro-
ject manager says. ―They depict guardian angels, St Michael the Archangel. One cannot say exactly how much 
of these icons will be painted - but each of us is painting a few.‖ 

These little icons will be brought to the front by the UGCC chaplains. The churches that will receive the larger 
icons painted during the plein air ―Window to the Sky. Zarvanytsya 2016‖will be determined by the archdiocese 
leadership. 

             Pope to World Economic Forum: 'Do not forget the poor!'             
Pope Francis has appealed to the economic leaders of the world not to forget the poor, Vatican Radio informs. 

The Pope’s cry for justice and integral development came in a message to the participants of the annual World 
Economic Forum taking place in Davos, Switzerland. 

Present among the over 2,500 participants for the 3-day event are over 1,000 chief executives or company 
chairs and more than 40 world leaders.   

The refugee crisis, climate change and rising interest rates are foreseen to be among the main themes. 

Your primary challenge – the Pope said to the movers and shakers of global economy today -  is to ―seek to help 
those poorer than yourselves to attain dignified living conditions, particularly through the development of their 
human, cultural, economic and social potential.‖ 

Emphasizing the fact that ―we must never allow the culture of prosperity to deaden us, make us incapable of 
―feeling compassion at the outcry of the poor‖, he pointed out that ―weeping for other people’s pain does not 
only mean sharing in their sufferings, but also and above all realizing that our own actions are a cause of injus-
tice and inequality‖. 

In no uncertain terms Pope Francis tells business leaders to open their eyes, see the misery of the world, the 
wounds of our brothers and sisters who are denied their dignity, and recognize that we are compelled to heed 
their cry for help!‖ 

And quoting from the Bull of Indiction of the Jubilee Year of Mercy he said: ―May their cry become our own 
and together may we break down the barriers of indifference that too often reign supreme and mask our hypoc-
risy and egoism!‖ 

http://en.radiovaticana.va/news/2016/01/21/pope_francis_gods_mercy_and_christian_unity/1202338
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In his message dotted with quotations from encylicals and other church teachings, Pope Francis also mentions 
the profound and epochal changes we are challenged to face today and he urged leaders to make sure the com-
ing ―fourth industrial revolution‖ which - he said - is ―the result of robotics and scientific and technological 
innovations, does not lead to the destruction of the human person – to be replaced by a soulless machine – or 
to the transformation of our planet into an empty garden for the enjoyment of a chosen few‖. 

―On the contrary, he said,  the present moment offers a precious opportunity to guide and govern the process-
es now under way, and to build inclusive societies based on respect for human dignity, tolerance, compassion 
and mercy‖. 

The Pope concluded with the appeal to pursue a sustainable and integral development that safeguards the 
planet and to use the tools of business to help overcome the complex crisis of society and the environment, 
and to fight poverty. 

Please find below the full text of Pope Francis’ message to the 2016 World Economic Forum Annual Meeting 
in Davos:  

To Professor Klaus Schwab  
Executive President of the World Economic Forum 

Before all else, I would like to thank you for your gracious invitation to address the annual gathering of the 
World Economic Forum in Davos-Klosters at the end of January on the theme: ―Mastering the Fourth Indus-
trial Revolution‖.  I offer you my cordial good wishes for the fruitfulness of this meeting, which seeks to en-
courage continuing social and environmental responsibility through a constructive dialogue on the part of 
government, business and civic leaders, as well as distinguished representatives of the political, financial and 
cultural sectors. 

The dawn of the so-called ―fourth industrial revolution‖ has been accompanied by a growing sense of the in-
evitability of a drastic reduction in the number of jobs.  The latest studies conducted by the International La-
bour Organization indicate that unemployment presently affects hundreds of millions of people.  The finan-
cialization and technologization of national and global economies have produced far-reaching changes in the 
field of labour.  Diminished opportunities for useful and dignified employment, combined with a reduction in 
social security, are causing a disturbing rise in inequality and poverty in different countries.  Clearly there is a 
need to create new models of doing business which, while promoting the development of advanced technolo-
gies, are also capable of using them to create dignified work for all, to uphold and consolidate social rights, 
and to protect the environment.  Man must guide technological development, without letting himself be domi-
nated by it! 

To all of you I appeal once more: ―Do not forget the poor!‖  This is the primary challenge before you as lead-
ers in the business world.  ―Those who have the means to enjoy a decent life, rather than being concerned 
with privileges, must seek to help those poorer than themselves to attain dignified living conditions, particu-
larly through the development of their human, cultural, economic and social potential‖ (Address to Civic and 
Business Leaders and the Diplomatic Corps, Bangui, 29 November 2015). 

We must never allow the culture of prosperity to deaden us, to make us incapable of ―feeling compassion at 
the outcry of the poor, weeping for other people’s pain, and sensing the need to help them, as though all this 
were someone else’s responsibility and not our own‖ (Evangelii Gaudium, 54). 

Weeping for other people’s pain does not only mean sharing in their sufferings, but also and above all realiz-
ing that our own actions are a cause of injustice and inequality.  ―Let us open our eyes, then, and see the mis-
ery of the world, the wounds of our brothers and sisters who are denied their dignity, and let us recognize that 
we are compelled to heed their cry for help!  May we reach out to them and support them so they can feel the 
warmth of our presence, our friendship, and our fraternity!  May their cry become our own, and together may 
we break down the barriers of indifference that too often reign supreme and mask our hypocrisy and ego-
ism!‖ (Bull of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy, Misericordiae Vultus, 15). 

Once we realize this, we become more fully human, since responsibility for our brothers and sisters is an es-
sential part of our common humanity.  Do not be afraid to open your minds and hearts to the poor.  In this 
way, you will give free rein to your economic and technical talents, and discover the happiness of a full life, 
which consumerism of itself cannot provide. 
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In the face of profound and epochal changes, world leaders are challenged to ensure that the coming ―fourth 
industrial revolution‖, the result of robotics and scientific and technological innovations, does not lead to the 
destruction of the human person – to be replaced by a soulless machine – or to the transformation of our plan-
et into an empty garden for the enjoyment of a chosen few. 

On the contrary, the present moment offers a precious opportunity to guide and govern the processes now un-
der way, and to build inclusive societies based on respect for human dignity, tolerance, compassion and mer-
cy.  I urge you, then, to take up anew your conversation on how to build the future of the planet, ―our com-
mon home‖, and I ask you to make a united effort to pursue a sustainable and integral development. 

As I have often said, and now willingly reiterate, business is ―a noble vocation, directed to producing wealth 
and improving our world‖, especially ―if it sees the creation of jobs as an essential part of its service to the 
common good‖ (Laudato Si’, 129).  As such, it has a responsibility to help overcome the complex crisis of 
society and the environment, and to fight poverty.  This will make it possible to improve the precarious living 
conditions of millions of people and bridge the social gap which gives rise to numerous injustices and erodes 
fundamental values of society, including equality, justice and solidarity. 

In this way, through the preferred means of dialogue, the World Economic Forum can become a platform for 
the defence and protection of creation and for the achievement of a progress which is ―healthier, more human, 
more social, more integral‖ (Laudato Si’, 112), with due regard also for environmental goals and the need to 
maximize efforts to eradicate poverty as set forth in the 2030 Agenda for Sustainable Development and in the 
Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

Mr President, with renewed good wishes for the success of the forthcoming meeting in Davos, I invoke upon 
you and upon all taking part in the Forum, together with your families, God’s abundant blessings.  

               Папа: Віра – це найкраща спадщина, яку можемо залишити іншим                  
Найкращою спадщиною, яку можемо залишити іншим, є віра. На цьому наголосив Папа 
Франциск, коментуючи під час ранкової Святої Меси в каплиці «Домі святої Марти» у четвер, 
4 лютого 2016 р., біблійну розповідь про смерть царя Давида. «Кожне життя має свій кінець», 
– зауважив він, додаючи, що ця істина хоч і є «щоденною дійсністю», не дуже нам 
подобається і ми намагаємося її обминати, в той час, як «думка про останній крок» є «світлом, 
яке освітлює життя». 

«Під час однієї із аудієнцій в середу, – розповів Святіший Отець, – серед хворих була одна 
старенька монахиня, але з умиротвореним обличчям та ясніючим поглядом. Я запитав її: 
―Скільки вам років?‖, – а вона, посміхаючись: ―Вісімдесят три, але я вже закінчую свій шлях 
цим життям, щоб розпочати інший з Богом, бо в мене рак‖. Саме так, у мирі, ця жінка прожила 
своє богопосвячене життя». 

Давид царював над Ізраїлем сорок років. «Але й 40 років проминають», – зауважив 
проповідник. Перед смертю Давид закликав свого сина Соломона дотримуватися Господнього 
закону. Він протягом життя чимало нагрішив, але також навчився просити прощення, а тепер, 
в останніх хвилинах життя, ввіряє синові «найкращу і найбільшу спадщину, яку людина може 
залишити дітям: віру». 

«Давид пам’ятав про Божі обітниці, про свою віру в ці обітниці, а тому пригадує їх синові. 
Залишити у спадщину віру. Коли ми, – зауважив Папа, – даємо під час Хрищення батькам 
запалену свічку, світло віри, то кажемо: Збережи її, дбай про те, щоб вона зростала в твоїй 
дитині й залиш її у спадщину. Залишити у спадщину віру – цього нас вчить Давид, вмираючи, 
як кожна людина. Але він добре знає, що порадити синові, яка найкраща спадщина, яку йому 
залишає: віра, а не царство!». 

У цьому контексті Святіший Отець заохотив замислитися над тим, яку спадщину кожен з нас 
залишить після себе. «Просімо у Господа, – підсумував він, – двох речей: не боятися того 
останнього кроку» та «щоб кожен із нас своїм життям мов найкращу спадщину зміг залишити 
віру, віру в того вірного Бога, Який завжди поруч з нами, Який є Отцем, що ніколи не 
розчарує».   
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    Глава УГКЦ: «Світ перетворюється на поганську Галилею»            
Про воплоченого Бога, який був присутній між людьми, до часу хрещення в ріці Йордан майже 
ніхто не знав. Саме в Йордані вперше Він був об’явлений усім людям, які чекали на прихід 
Спасителя. Після того Христос сорок днів перебував у молитві та пості в пустелі. А сьогодні 
Він виходить з проповіддю, звертаючись до свого народу. 

Такими словами Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав розпочав проповідь в Неділю 

після Просвіщення, 24 січня, на Архиєрейській Божественній Літургії в Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового УГКЦ в Києві. З Предстоятелем Церкви співслужив владика Йосиф, 

Єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ. 

Тож де і за яких обставин розпочалася учительська місія Христа? «Сьогоднішнє Євангеліє чітко 
подає географію Святої землі, зокрема її північ. Воно описує Галилею. Свята земля була 
обмежена сиро-фінікійською культурою – на півночі, а на її заході проходив морський шлях, 
який сполучав Месопотамію з Єгиптом (тут проходили тисячі людей зі своїми клопотами, 
товарами, культурою), на півдні розташувалася Самарія (відвічний супротивник в релігійному 
житті ізраїльського народу). То була, як описує пророк Ісая, «поганська Галилея», що дослівно 
означає Галилея багатьох народів. Бо саме на цьому клаптикові землі на початку проповіді 
Христа відбувалася тогочасна глобалізація суспільства, змішування мов, культур, релігій», - 
пояснив проповідник. За його словами, в розмаїття такого суспільного, економічного, 
громадського життя прийшов Ісус зі своєю проповіддю. «Зауважмо, Він не йшов проповідувати 
на самоту чи в маленьку еліту, а в нібито саме серце тогочасного суспільства», – додав Глава 
УГКЦ, зазначаючи, що Ісус обирає для цього місто Капернаум на північно-західному узбережжі 
Галилейського моря. Який зміст його проповіді? Усю науку на початку привселюдної 
діяльності Христа можна звести до однієї фрази, яку знаходимо в сьогоднішньому Євангелії: 
«Покайтеся, бо наблизилося до вас Царство Небесне». Що означає покаятися? Виставити на 
світло Слова Божого своє життя, спосіб поведінки, особисті життєві пріоритети. «Царство 
Небесне – сам Бог Ісус Христос, який наблизився, бо Його не потрібно було вже шукати далеко 
на небесах. Він особисто почав просвіщати свій народ світлом Божого Євангелія. А тим світлом 
є істина, правда про єдиного вічного Бога, який в постаті свого Сина скеровує своє Слово до 
людини», – зазначив він. 

На думку Блаженнішого Святослава, якщо ми сьогодні подивимося на своє життя, заглянемо у 
своє серце, розум, то побачимо, що думаємо, які маємо пріоритети: «Ми побачимо, що наша 
особа, наше серце дуже подібне до цієї поганської Галилеї. Скільки всього в нашому нутрі 
перемішалося: світла й темряви, скільки різної інформації ми отримуємо! У такому спектрі 
цінностей, які нам пропонує сучасна культура, ми часто почуваємося розгубленими і не знаємо, 
як правильно діяти. Ми подібні до народу, який потребує світла.  Наше серце занурюється в 
темряву ідолопоклонства, бо кожен має власного ідола (гроші, кар’єра, успіх). І ось сьогодні 
Христос хоче ввійти в нашу особисту Галилею і стати в її центрі». Тому, якщо Бога поставити 
на першому місці, тоді все інше стає на своє місце. Тоді людина бачить світло, знає, як 
правильно поводитися, розуміє, який їй шлях обрати, і провадить справді нове, сповнене Божим 
світлом, життя. 

«Сьогодні відкривається велике завдання перед кожним християнином – бути в гущавині подій 
суспільного життя свого народу і країни. Кожен із нас повинен відчути, що місцем, де повинно 
лунати свідчення особистої віри, де ми, охрещені люди, повинні світитися Божим світлом, є 
серцевина життя нашого народу», – закликав проповідник. Бо сьогодні світ перетворюється на 
поганську Галилею, де релігійні цінності намагаються усунути із суспільного дискурсу. Світ 
попадає в нову темряву і безвихідь. 

Звідки світло прийде у цю глобальну вселенську Галилею? «З осердя центру життя Христової 

Церкви, бо Він є між нами і кличе вийти з темряви смерті і просвітитися Словом Його істини, 

прийняти все, що Він приніс. Просімо Господа, щоби завітав із світлом проповіді до України, 

яка сьогодні подібна до Галилеї, де перемішалося все: думки, цінності, течії, моделі 

поведінки», – сказав Блаженніший Святослав. 



 

6 

         Silver Coloured Coin "Traditional Ukrainian Pysanka" to be issued in Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Royal Canadian Mint is planning to issue on February 2, 2016 a 1 oz. Fine Silver Coloured Coin 
"Traditional Ukrainian Pysanka" with a low mintage of 4,000. This is the first-ever egg-shaped coin issued by 
the Royal Canadian Mint. 

With its handcrafted beauty and intricate patterns, a pysanka is one of the most beloved forms of traditional 
Ukrainian folk art! This carefully decorated Easter egg is a veritable treasure trove of symbolism, where each 
motif and colour carries a deeper meaning that bestows a special blessing upon its recipient. The creative pro-
cess itself is a time-honoured ritual, a tradition that predates Christianity and has been lovingly passed down 
from one generation to another. The pysanka egg, in all of its colourful splendour, remains an artistic celebra-
tion of life and rebirth, a blessed token of esteem, and a powerful protective emblem—for it is said that as long 
as pysanky are made, good will continue to prevail over evil. 

Designed by Canadian artist Ann Morash, this coin captures the intricate beauty of a pysanka. Every element on 

this Ukrainian Easter egg is rich with symbolic meaning, including the individual colours: yellow stands for 

youth and purity; red represents the joy and passion in life; green is the colour of spring, which brings hope and 

renewal; and black suggests the darkest time before dawn, and the idea of eternity. 
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   Посол Австралії відвідав БФ «Карітас» в Дрогобичі    

                     2 лютого вперше з робочим візитом в Дрогобич завітав Надзвичайний та 

Повноважений Посол Австралії в Україні Даглас Роберт Траппетт.  

Пан Траппет урочисто вручив  сертифікат  БФ ―Карітас‖ про співпрацю в реалізації проекту 
«Покращення засобів для існування та почуття власної гідності внутрішньо переміщених 
жінок ». Цей проект  спрямований  допомогти 50 жінкам - переселенкам з Донбасу та 
Криму  оволодіти новими професіями такими, як: манікюр, масаж, мейк-ап, водіння, 
комп’ютерні технології.  Учасниці проекту матимуть змогу відвідувати безкоштовні курси у 
цих галузях та тренінги, які в подальшому допоможуть у  пошуку відповідного місця праці. 

Директор ―Карітасу‖ о.Ігор Козанкевич познайомив  пана Посла з жінками переселенками, 

провів екскурсію благодійним фондом, завітавши у центри ―Разом  Сильніші‖ 

та  ―Дивовижні  Долоні‖. 

Глава УГКЦ: «Внутрішнє прагнення до церковної єдності охоплює вже все тіло 

Греко-Католицької Церкви»                                                                                                                

Ми сьогодні бачимо, що внутрішнє бажання нашого народу церковної єдності лише з 

бажання перетворюється на молитву і охоплює вже все тіло, усю спільноту Греко-

Католицької Церкви, яка ось уже протягом століть є мученицею-Церквою за єдність 

християн. Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 

Блаженніший Святослав під час щорічної екуменічної Молитви за єдність християн.  

Участь у Молитві взяли представники всіх традиційних християнських Церков в Україні. 
Звучала молитва українською, старослов’янською, італійською, німецькою, вірменською, але, 
як сказав Блаженніший Святослав, молився один і той самий Дух Святий у наших серцях, 
який є Духом єдності. Традиційно слово має хтось з представників певної Церкви. Цього разу 
промовляв владика Володимир, Архиєпископ Житомирський і Поліський УАПЦ. У своєму 
слові владика Володимир відзначив актуальність Євангелія сьогодні. «Адже прекрасні слова 
про єднання, сказані Господом, нас ще більше єднають. Бо ми справді хочемо бути людьми 
Божими і називатися Божими дітьми і любити Бога, як Господь полюбив цей світ. Сам 
Господь у Святому Євангелії показує, як він переживає за все людство, за суспільство, яке 
живе у гріху… Але Спаситель прийшов у цей світ, щоб він полюбив Отця Небесного. І саме 
цим Євангелієм ми повинні насититися духовно, щоб у нас пробудилися такі чесноти, як віра, 
надія і любов», – сказав він. 

«Спаситель хоче всіх нас привести до Отця Небесного… Цим уривком Святого Євангелія 
почнемо єднатися, одне одного любити і терпеливо нести ноші. Адже сам Господь говорить 
нам священні слова: Я є Дорога, Правда і Життя. Це життя поєднане в тому, щоб ми любили 
один одного, щоб єдналися, як сьогодні Господь єднається з Отцем своїм Небесним. Тому і ми 
поєднаймося своєю терпеливістю, своєю совістю, бо совість – це голос Божий, який плекає на 
те, щоб ми йшли до Бога. Ми сьогодні дійсно йдемо до Бога. Ми маємо свої недоліки, але 
сьогоднішній храм поєднав нас. Бо Бог говорить: Де двоє-троє в ім’я моє, там я посеред них. 
Тож єднання цим уривком – це і є та любов, яка може всіх нас привести до прикладу. Щоб це 
Євангеліє надихнуло нас, аби ми полюбили одне одного, полюбили нашу Українську державу 
і молилися один за одного», – вважає Архиєпископ Володимир. Попросив прийняти вітання 
від Глави УАПЦ Макарія, який через певні обставини не зміг прибути на Молитву. 

Глава УГКЦ подякував усім представникам християнських Церков в Україні, присутнім на 
Молитві воїнам, усім представникам молодіжних спільнот та усім вірним, які прийшли. 

«Молімося, працюймо, прощаймо одні одним, єднаймося в ім’я Боже», – побажав 

Предстоятель УГКЦ. 
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          Блаженніший Святослав зустрівся з родичами Героїв Небесної сотні                             

                                                                                                                                                          

В українській історії нашого часу сьогоднішній день позначений глибоким змістом… 

Два роки тому цього дня протистояння між добром і злом в столиці нашої держави 

увійшло в свою кінцеву фазу. У той час, коли силою Духа Святого ми виганяємо усяке 

зло і окропляємо усе Йорданською водою, ця земля і це місце окропилося першою 

кров’ю Героїв Небесної сотні.  

Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 20 січня під час проповіді на 

Божественній Літургії в капличці Непорочного Серця Матері Божої і Новомучеників 

українського народу, що на вул. Інститутській в Києві. На Богослужіння приїхали родичі 

загиблих на Майдані не тільки з Києва, а й з інших міст України.  

Проповідник також зауважив, що другого дня після Богоявлення Христова Церква 
святкує Собор Іван Хрестителя: «Іван Хреститель, як його сам назвав Христос, був 
найбільшим із народжених від жінок, останнім із старозавітних пророків. Він отримав 
дуже особливу місію – бути будителем сумління свого народу». 

Пригадуючи подію кровопролиття на Майдані цього дня, Глава Церкви зазначив, що 

пролита кров у книгах Святого Письма має свій голос. «Пригадаймо праведного Авеля. 

Його кров кликала до Бога. Ця кров сьогодні кличе до сумління кожного українця. Кров 

Сергія Нігояна ще є на єпитрахилі священика, який відпускав гріхи тому, хто відав своє 

життя за наш народ», – додав він. 

«Як ми сьогодні, стоячи на цьому місці можемо не чути голосу крові Героїв Небесної 
сотні, який взиває до нашого сумління і кличе до Бога? Саме цей голос сьогодні нас усіх 
тут зібрав. Важливо, щоб цей голос почули усі – від малого до великого. Щоби він 
продовжував свою пророче покликання – будити сумління тих, хто буде жити, як 
майбутнє покоління на цій землі; щоби на таких священних місцях українського народу 
лунала безперервна молитва», – сказав Блаженніший Святослав. Він також підкреслив, 
що сьогодні вже існують різні проекти облагородження цього місця. Однак, на його 
думку, важливо, щоб у цьому місці не забракло храму, де би «ми слухали голос тих, хто 
з Небесної сотні з небес звертається до нас». 

З історії ізраїльського народу ріка Йордан була своєрідним рубіконом, точкою 
неповернення. Бо, коли ізраїльтяни перейшли Йордан і увійшли в обітовану землю, вони 
вже ніколи назад не поверталися до єгипетської неволі і рабства. «Можна сказати, що 
подвиг Героїв Небесної сотні і їхня кров є точкою неповернення в історії нашого народу. 
Назад вороття немає. Рабство – ніколи вже не буде життєвою перспективою українців. 
Голос крові Героїв Небесної сотні – голос, що кличе до свободи», – зазначив він. 

«Давайте будемо продовжувати справу очищення, яку розпочали ті, кого ми сьогодні 
шануємо! Ця дорога очищення ще не закінчилася. Нам ще всім багато потрібно пройти і 
подолати. Дорога до свободи щойно почалася. Будьмо певні, що ті, які сьогодні стоять 
перед Божим престолом, як Герої Небесної сотні, є разом із нами  і моляться за нас», – 
сказав Блаженніший Святослав. 

Після Літургії та Панахиди члени сімей Героїв Майдану могли поспілкуватися із 

Блаженнішим Святославом, розповісти про проблеми, які є в їхньому теперішньому 

житті, поділитись болем, що є в їхніх серцях. 
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Прокуратура реабілітувала п’ятьох репресованих радянською владою ієрархів УГКЦ 
Двох із них нині вже визнано священномучениками.                       

Лише через 24 роки незалежності України прокуратура Києва нарешті реабілітувала двох 
єпископів і трьох священиків Греко-Католицької Церкви, яких радянська влада репресували за 
«зраду Батьківщині» та «контрреволюцію». 

Єпископів Йосафата Коциловського і Григорія Лакоту, священиків Миколу Грицеляка, Івана 
Кузича і Романа Решетила військовий трибунал військ МВД Українського округу засудив на 
строки від 4 до 10 років виправно-трудових таборів. Усім, окрім Лакоти, інкримінували статті 
54-1а («зрада Батьківщини») і 54-11 («участь у контрреволюційній організації») КК УРСР. 
Григорія Лакоту засудили за ст. ст. 54-4 («надання допомоги міжнародній буржуазії») і 54-11. 

За версією радянських слідчих, святі отці начебто «на завдання Ватикану… створювали 
різноманітні організації і навчальні заклади, де готували кадри для боротьби із радянською 
владою. Після окупації Перемишля німецькими військами закликали духовенство і вірян до 
надання всебічної допомоги німецьких загарбникам». 

Як повідомляє прес-центр Центру досліджень визвольного руху, вперше прохання про 
реабілітацію священиків надійшло до прокуратури в 1995 році. Однак тоді воно залишилося 
без відповіді лиш тому, що керівник відділу реабілітації Генеральної прокуратури України Є. 
А. Нальотов рекомендував тимчасово не ухвалювати рішення у справі «у зв'язку з викладеними 
обставинами і до звернення засуджених, їх родичів чи представників церкви про перегляд 
справи». 

«Затягування реабілітації отців на 20 років зумовлене небажанням тодішніх працівників 
прокуратури приймати відповідне рішення, хоча у справі не сказано жодного об'єктивного 
складу злочину, — пояснює  заступник директора Галузевого державного архіву СБУ 
Володимир Бірчак. — Такі справи в Архіві СБУ не поодинокі. Лише можливість вільного 
доступу громадськості до архівних документів, в чому допомогло прийняття 
«декомунізаційних» законів, дало можливість відстежити такі справи і нехай із запізненням, 
але все ж реабілітувати цих людей. Я думаю, що реабілітація людей, які боролися за незалежну 
Україну і в силу певних причин і досі не реабілітовані, буде тривати і надалі». 

Нове подання на реабілітацію на початку вересня 2015 року було результатом спільної 
ініціативи керівництва Галузевого державного архіву СБУ (директор Ігор Кулик і його 
заступник Володимир Бірчак), ректора Українського католицького університету о. д-р Богдан 
Прах, колективу Інституту історії Церкви УКУ і голови Місії Постуляції святих УГКЦ єрм. 
Полікарпа Марцелюка, Чину Святого Василія Великого. 

Прокуратура м. Києва зробила висновок, що, відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (від 17 квітня 1991 року), священиків 
реабілітовано. 

«Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» був прийнятий в 
1991 році ще Верховною Радою УРСР. Він не вбачає повних підстав для реабілітації тих, хто 
воював за незалежну Україну. Тому нині нам вкрай необхідно прийняти новий Закон, в якому 
розширити переліки осіб, які можуть бути реабілітовані. і нарешті дати можливість всім 
борцям за волю України хоча би моральну оцінку і підтримку їхній діяльності проти 
тоталітарної радянської системи», — зазначив ініціатор подання прохання про реабілітацію 
священиків, учасник робочої групи науковців та представників громадськості, які розробляють 
зміни до цього закону, екс-директор ГДА СБУ (2014-2015 рр.) Ігор Кулик. 

Довідка. Єпископів Йосафата Коциловського (на фото) і Григорія Лакоту, які померли в 
таборах ГУЛАГу, нині визнано священномучениками. 
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Священномученик Йосафат Коциловський (1876 – 1947) народився 3 березня 1876 року у 
лемківському селі Пакошівка біля м. Сянок. Богословські студії закінчив у Римі в 1907 р. і 
згодом, 9 жовтня того ж року, отримав єрейські свячення. Швидко по тому був призначений 
віце-ректором і професором богослов’я Духовної семінарії в Станіславові. У 1911 р. вступає до 
новіціату отців василіан. Його архиєрейські свячення відбулися 23 вересня 1917 р. у 
Перемишлі відразу ж після повернення Митрополита Андрея Шептицького з російського 
полону. У вересні 1945 р. польська комуністична влада заарештувала його, а 26 червня 1946 р., 
після повторного арешту, його силоміць вивезли до СРСР й ув’язнили в київській тюрмі. 
Упродовж всього свого життя владика був непохитний у служінні та утвердженні Христової 
віри, у її зростанні в людських душах. Помер як мученик за віру 17 листопада 1947 р. у 
концтаборі Чапаєва біля Києва. 

Священномученик Григорій Лакота (1883 – 1950) народився 31 січня 1883 р. у с. Голодівка 
на Львівщині. Закінчив Львівську духовну семінарію. 30 серпня 1908 р. єпископ Костянтин 
Чехович висвятив його на священика. Вищу освіту здобував у Відні. Потім отримав 
призначення на професора Перемишльської духовної семінарії, згодом став її ректором. 6 
травня 1926 р. відбулися його архиєрейські свячення на єпископа-помічника у Перемишлі. 9 
червня 1946 р. заарештований і засуджений на 10 років ув’язнення. Всі, хто пам’ятав владику 
на засланні у Воркуті, відзначали його велику людяність, смирення, бажання самому виконати 
найважчу працю й полегшити нестерпні умови життя інших. Помер як мученик за віру 12 
листопада 1950 р. у с. Абезь біля Воркути. 

Отець Микола Грицеляк (1891 – 1976) народився 1891 р. в с. Барич Перемишльського 
повіту. Закінчив Львівську духовну семінарію. 1917 р. отримав єрейські свячення з рук 
єпископа Й. Коциловського. Душпастирював у Перемишлі та околицях. 1946 р. депортований 
до УРСР. Зупинився у Львові. За відмову «возз’єднатися» з РПЦ того ж року арештований. 
1947 р. – засуджений до 6 років ВТТ та 3 років позбавлення громадянських прав з 
конфіскацією майна. Покарання відбував у таборах разом з кримінальними злочинцями в 
Хабаровському краю, опісля – спецпоселення в Красноярському краю. У 1955 р. повернувся до 
Львова. Після звільнення був генеральним вікарієм Перемиської єпархії. Був під постійним 
наглядом органів держбезпеки. Помер у Львові 1976 р. Похований на Яновському кладовищі. 

Отець Іван Кузич (1901-1979) народився 1901 р. у с. Наконечне Яворівського повіту в родині 
заможних селян. Закінчив Духовну семінарію у Перемишлі та Папський університет св. Томи. 
Захистив докторат з філософії та богослов’я. Єрейські свячення отримав 1931 р. У 1932-1935 
рр. – віце-ректор Перемиської духовної семінарії, а з 1945-го – ректор.В 1946 р. депортований 
в УРСР. Проживав у Львові, де і був затриманий 1946 р. і звинувачений за ст.80-1 КК УРСР – 
«проживання без прописки». Перебував під слідством в тюрмі на Лонцького, згодом – у 
Лук’янівській слідчій тюрмі в Києві. Висунуто звинувачення в тому, що «як уніатський 
священик і член Перемишльської єпископської капітули протягом багатьох років активно 
реалізував антирадянську політику Ватикану, а також проводив націоналістичну роботу». 1947 
р. засуджений. Покарання відбував у таборах Красноярського краю. З 1952 р. – на 
спецпоселенні у м. Норильськ. Звільнений у 1956 р., повернувся до Львова, де проживав без 
прописки. Згодом переїхав до м. Полонне Хмельницької області. Підпільно служив Служби 
Божі та уділяв Св. Тайни. Помер 1979 р. в м. Полонне, де й похований підпільним греко-
католицьким священиком. 

Отець Роман Решетило (1880 – 1952) народився 1880 р. в м. Угнів Рава-Руського повіту. 
Навчався у Львівській і Перемишльській семінарії. У 1907 р. – отримав єрейські свячення з рук 
єп. Констянтина Чеховича. У 1907-1911 рр. продовжив богословські студії у Відні. Працював 
духівником, а згодом віце-ректором і викладачем у Перемишльській духовній семінарії. Окрім 
цього душпастирював у с. Потелич Равського деканату. З 1946 р. – генеральний вікарій 
Перемишльської єпархії. В 1946 р. – депортований в УРСР. Жив у с. Котельники біля Львова. 
Цього ж року затриманий, перебував у тюрмі на Лонцького та Лук’янівській тюрмі в Києві. 
1947 р. засуджений до 4 років ВТТ та 3 років позбавлення громадянських прав без конфіскації 
майна (через відсутність такого). Помер 1952 р. у м. Казачинськ Красноярського краю, де 
відбував покарання. 
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Дослідження спадщини митрополита Андрея Шептицького не завершується роком 
його пам’яті  

                                 
2015 рік був проголошений роком Андрея Шептицького і за цей час вдалося популяризувати 
ім’я митрополита УГКЦ 

2015 рік був проголошений роком митрополита Української греко-католицької церкви 
Андрея Шептицького. Вперше вшанування пам’яті митрополита, 150-річчя від дня його 
народження, не обмежилось Західною Україною, а було загальнодержавним. Митрополит 
Львівський УГКЦ Ігор Возьняк наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода, що за рік вдалося 
популяризувати ім’я Андрея Шептицького, чимало людей зацікавились його життям і 
діяльністю. 

Вітрини книжкових крамниць були оформлені виданнями про митрополита Шептицького, з 
його працями, світлинами. Переважна більшість книг побачила світ саме у рік вшанування 
владики, рівень написаного дуже різний. Наукові конференції, присвячені Андрею 
Шептицькому відбулись не лише у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, але й у 
Дніпропетровську, Запоріжжі, про Андрея Шептицького як підприємця лекції слухали у 
різних містах. Переважна більшість заходів проводилась за ініціативи окремих осіб. 

Митрополит Львівський Ігор Возьняк вважає, що вдалося вивести ім’я Андрея Шептицького 
поза межі Галичини, вдалося популяризувати цю видатну постать. 

«Рік був дуже успішний і я навіть не сподівався на це, зізнаюсь чесно. Ми планували різні 
заходи і важливо, що вони стали масовими, що дуже тішить. Були залучені молоді люди, 
школярі, приїжджали у Львів і учні з Харкова. Дуже було багато публікацій. Відбувалась 
популяризація імені митрополита. Тішимось з того, що стоїть пам’ятник митрополиту у 
Львові, який планувався з початку 90-х, були різні відтягування у цій справі і навіть і сам 
ювілейний рік. Постала площа перед Святоюрським собором, її ще мають завершити і 
привести до ладу сквер», – наголосив архієпископ Ігор Возьняк. 

Встановлення пам’ятника митрополитові Андрею Шептицькому перед Святоюрським 
собором супроводжувалось скандалом, ініційованим групою осіб, що зводився до того, що 
важливіше: зрізати кілька дерев у сквері чи встановити пам’ятник митрополиту 
Шептицькому. Цей конфлікт підхопили різні зацікавлені середовища, у церкві це розцінили, 
як провокацію, намагання не допустити у Львові встановлення пам’ятника Шептицькому. 
Участь у відкритті постаменту взяв президент України. 

«Протестувальники у свою чергу причинились до популяризації імені Андрея Шептицького, 
люди більше цікавились його життям, діяльністю, працями, ми зауважили, що купують 
більше книжок про нього, приходять у крипту, де похований Слуга Божий Андрей. Для нас 
було принципово, щоб пам’ятник постав, бо десятиліттями про це мовилось», – каже 
митрополит Ігор. 

Віряни очікують на завершення справи беатифікації 

Проголошений рік митрополита завершився, але праця над його спадщиною має 
продовжуватись. Митрополит Ігор Возьняк сподівається, що буде завершено справу 
беатифікації, тобто проголошення блаженним Андрея Шептицького, яка була розпочата ще 
у 1958 році. Але двічі призупинялась на вимогу польського кардинала Станіслава 
Вишинського. Однак у 1959 році в Рим приїхав старший син львівського рабина Курт Левін, 
який свідчив про митрополита, який переховував його з братом, багатьох інших євреїв від 
нацистів у роки Другової світової війни. Саме завдяки Курту Левіну справу було поновлено. 
А через два роки знову кардинал Вишинський домігся її призупинення на 2 роки. У 1963 
році у Рим із заслання повернувся кардинал Йосип Сліпий і процес був поновлений вдруге. 
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Цього року папа Римський Франциск оголосив спеціальний декрет про героїчність діянь 
митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. «Для нас дуже важливо, щоб завершити процес 
беатифікації. Відомий випадок, коли у США оздоровилась дівчинка, чия родина молилась до 
митрополита Андрея. Це все описано і матеріали передано у Рим. Якщо це оздоровлення 
приймуть за чудо, цього достатньо, щоб митрополита проголосили блаженним. Це буде великий 
здобуток для церкви і нас усіх», зауважив митрополит Ігор Возьняк. 

У Львові сподіваються, що у 2016 році понтифік відвідає Україну, що у новому році Андрей 
Шептицький буде проголошений блаженним. Однак для цього не лише потрібно засвідчити чудо 
оздоровлення, яке трапилось з дитиною у США, але передусім українське суспільство має 
шанувати постать Андрея Шепицького. 

Вже роками мовиться про створення Інституту митрополита Андрея Шептицького, щоб 
науковці, богослови працювали над вивченням його спадщини, необхідно зібрати і видати повну 
біографію митрополита Андрея. Архіви глави УГКЦ Андрея Шептицького зберігаються у 
Львові, у Римі, Києві, у Польщі, Росії, зокрема у Санкт-Петербурзі та Москві. «Добре було б, 
якби був створений Інститут пам’яті праведному митрополитові Шептицькому, щоб 
популяризувати його життя, діяльність, бо від нього є чому вчитись», каже владика Ігор 
Возьняк. 

Протягом року можна було чути від різних духовних і світських осіб, що праці Андрея 
Шептицького донині актуальні. Він вчив українців, як жити у своїй державі, як її цінувати, 
працювати задля її добра і процвітання, як важливо шанувати рідну мову, культуру, традиції. 

Протягом 44 років, із 1901-го до 1944-го, Андрей Шептицький був главою УГКЦ. За цей час сім 
разів змінювалась влада – австрійська, російська, українська, польська, радянська, німецька і 
вдруге радянська. 
 

President Poroshenko issued the address to to the Council of Bishops of the Ukrainian           
Orthodox Church 

 Poroshenko reminds UOC (MP) hierarchs they unanimously sought canonical autocephaly in 1992. On           
January 29 President of Ukraine Petro Poroshenko issued an appeal to the Council of Bishops of the UOC (MP) 
and its Primate Metropolitan Onufriy (Berezovskyy). The head of state greeted the high assembly and stressed 
that the war in Donbas is not the choice of Ukraine but the bloodshed imposed by Russia. Poroshenko also              
reminded the bishops that in 1992 they unanimously supported the striving of the faithful to full canonical auto-
cephaly.   
 ―For two years at a run Ukrainian people have opposed Russian aggression, due to which Crimea and 
some territories of Donetsk and Luhansk regions were temporarily occupied, thousands of people were killed 
and hundreds of thousands were forced to flee from violence and hunger to other regions of Ukraine.   
 The war is not our choice, we want to end the bloodshed forced upon us. Ukraine seeks ways to peace, 
worthy life of her people, strives to eliminate violations of international law, threatening war and disaster 
throughout the European continent,‖ goes the document.   
 He expresses hope that the UOC (MP) hierarchs respond to the aspirations of the people, and intensify in-
terchurch dialogue and consolidation of the Ukrainian Orthodox Church, strengthening of state-church                
partnership in the assistance to soldiers, rehabilitation of those who returned from the frontline, social protection 
of the aggression victims.   
 ―The patriotism of an Orthodox Christian should be effective,‖ he said. Poroshenko also said that the 
Ukrainian Orthodox Church since its establishment in the legal field of independent Ukraine has declared its 
commitment to dialogue, church unity and canonical status: ―Thus, on May 27, 1992, members of the Kharkiv 
Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church wrote in their appeal to then President of Ukraine Leonid 
Kravchuk:  ―Not only do we unanimously endorse and support the aspirations of the Ukrainian Orthodox flock 
to full independence, i.e. the canonical autocephaly, but take all steps to get this vital issue of our Church legally 
resolved.‖ Similar ideas were outlined in other appeals that testified a hope that the Ukrainian Orthodox Church 
―in the near future will occupy its rightful place among the oldest autocephalous local Orthodox Churches in the 
world.‖ 
 ―I take this opportunity to express the hope that the hierarchs of the Ukrainian Orthodox Church will wor-
thily represent Ukraine at the Pan-Orthodox council, which will be convened in 2016. I am confident that the 
work of this authoritative Orthodox Forum will not only help consolidate and strengthen the position of               
Universal Orthodoxy, but also contribute to the process of unification of Ukrainian Orthodoxy and the Ukrainian 
society,‖ the President of Ukraine said. 
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                              Папа Франциск зустрінеться з Патріархом Кирилом                 
У п’ятницю, 5 лютого 2016 року, оприлюднено спільне комюніке Апостольської Столиці та 
Московського Патріархату, в якому читаємо: «Святий Престол та Московський Патріархат з 
радістю повідомляють, що завдяки Божій благодаті Його Святість Папа Франциск та Його 
Святість Кирило, Патріарх Московський та всієї Русі, зустрінуться 12 лютого цього року.   
 
Зустріч відбудеться на Кубі, де Папа зупиниться на шляху до Мексики і де Патріарх 
перебуватиме зі своїм офіційним візитом. Зустріч включатиме особисту розмову в 
міжнародному аеропорту Хосе Марті в Гавані та завершиться підписанням спільної 
декларації. 

Ця зустріч Глав Католицької та Російської Православної Церков, яка готувалася протягом 
тривалого часу, буде першою в історії та позначить важливий етап у стосунках між двома 
Церквами. Святий Престол та Московський Патріархат висловлюють побажання, що вона 
також стане знаком надії для всіх людей доброї волі та запрошують всіх християн палко 
молитися за те, щоб Бог поблагословив цю зустріч і вона принесла добрі плоди».  
 

«Не очікую великої зміни», – Блаженніший Святослав про зустріч Папи 
Франциска з Патріархом Кирилом   
 
Не очікую, що зустріч Папи Франциска з Патріархом Кирилом, яка запланована на 12 
лютого, принесе якісь особливі зміни. Хоча добре, що зустріч відбудеться і радію, що 
нарешті є розуміння з боку РПЦ, що потрібно зустрічатися.  
Так прокоментував Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, повідомлення про заплановану 
на 12 лютого цього року зустріч Папи Франциска з Патріархом Кирилом, яка відбудеться 
на Кубі. 

Глава УГКЦ зазначив, що упродовж багатьох років РПЦ відмовлялася від такої зустрічі і 
називала УГКЦ перешкодою для діалогу. «Зустріч не може бути самоціллю, але радше 
інструментом, необхідним засобом для чесного і відкритого діалогу. Тож радію, що нас 
уже не вважають перешкодою і нами не оправдовують своє небажання вести такий діалог», 
– сказав Предстоятель УГКЦ. 

Він підкреслив, що зустріч двох предстоятелів відбудеться фактично на передодні 
відзначення 70-річчя Львівського псевдособору, на якому було насильно ліквідовано 
УГКЦ. «Російська Православна Церква, нажаль, ще до сьогодні не засудила проведення 
цього насильного акту, який здійснила радянська влада. Сподіваємося, що зустріч Папи і 
Патріарха створить новий контекст для руху в напрямку до історичної справедливості», – 
сказав Блаженніший Святослав. 

Також Глава УГКЦ надіється, що сам факт зустрічі змінить риторику деяких радикальних 
осіб з боку РПЦ, які не визнають Католицьку Церкву за дійсну, перехрещують католиків та 
перетягують їх на православ’я, не беруть участі у спільних молитвах і взагалі називають 
весь процес пошуку єдності Церков «єрессю екуменізму». Приклад такої нетерпимості до 
УГКЦ ми бачили минулого тижня в Донецьку, де під час мітингу під стінами греко-
католицького храму нас було названо «сектою». 

«Вірогідно, що під час зустрічі Папи і Патріарха будуть говорити і про сучасну ситуацію в 
Україні. Сподіваюся, що Святіший Отець Франциск, який завжди піднімає свій голос на 
захист покривджених, стане голосом українців, які ведуть свою боротьбу за єдність і 
соборність своєї країни. Дай Боже, щоб Патріарх Кирил у підсумку дав необхідні посили 
для вірних РПЦ та російської влади, щоб якнайшвидше припинилася агресія Росії проти 
України і настав справедливий мир», – зазначив на завершення Блаженніший Святослав, 
Глава УГКЦ.  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL3BhcGFfZnJhbnRzaXNrX3p1c3RyJUQxJTk2bmV0c3lhX3pfcGF0ciVEMSU5NmFyaG9tX2tpcmlsb21fNzU4OTUuaHRtbA==
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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. 8313 5521paul.babie@adelaide.edu.au   
                        
                                                Web-site: www.catholicukes.org.au  

РІЗДВЯНІ ПОЖЕРТВИ-CHRISTMAS DONATION.  

Н. Андрушко, М. Антонів, І. і М. Арменорес(Oмельчук).  
M. &  L. Black,  Ф. і В. Бандяк, Mr&Mrs C&R Beal(Бак), М. Барбер,                      
М. Беркита, І. Бойко, Я. і М. Бойко, Ф. і Г. Бовіс, А. Боленкова,                        
З.і М. Болецькі, Lee-Anne Boleckyj&Greg, П. Болецький, Я. і І. Будас. 
Д. Войцечко, А. Вульф, А. Williams(Шепетюк). 
М. Гаврилюк, В. і Л. Гаврилюк, Р.  Гарасим, Н. Голіян, С. і О. Гирич,              
Ю. і А. Гирич, Ф. Голубович, М. Гузійчук, Mr & Mrs T & I Healey & Pomazak. 
Б. і Т. Ґралюк.   
В. і Л. Дацків, І. і І. Дністрянські, Б. Дорняк, М. Дорняк, Р. і М. Дяків,             
Е. і Н. Дяків. 
С. Заболоцькa, А. Захарко, К. Захарчук, Л. Зуб’юк.   
М. і О.   Іванів.      
A. Кайкан, Р. Кайкан, Л. Катрук, П. Карабін, К. Кеда, J. Keregdjarto,           
М. Ковалик, С. Коваль, М. Ковальчук, Є. Колісник, О. Косак, Л. Костик,           

А. Курпіта, Є. Курко, M&A Cousins.  
В. і М. Лабаз, Б. Лапка, І. і Л. Ліпкевич, М. Левицький.   
Є. і М. Майборода, Л. Маковійчук, Б. Матіяшек, І. Мілан, Р. Мілан,                   
A. Мисько, др. Л. і В. Микита, Т. Місяйло, С. і Р. Місяйло, П. Москвяк,                          
др Т. і О. Муляр, др М. Муляр.   
М.&G Smith (Надольська), H. & P. Pawson(Надольська), О. і В. Недошитко, 
Ю. і  Р. Нестор, П. і О. Низькогуз, М. і Г. Новосільськi,                                   
др. Р. і Л. Новосільські. 
А. Олесницький, Г. Онішко, Н. Оленич, Я. і Л. Охота, Ю. Охота, М. Охрін. 
О. Пивовар, І. Петрис, Б. Потюх, С. Пшибило, J&M Przybylo.   
З. і Л. Ростик, Т. Рибінський, Е. і С. Русін. 
Б. і Р. Сабадаш, М. Сабадаш, М. Самойленко, А. і Л. Семчишин,  Е. Сикала, 
др. В. Сикала, С. і І Снятинські,  Е. i I.Соловій, Я. Соловій, М. Смаґала,             
В. і Є. Станко,  І. Сторощук, С. Строцька, А. Сукач, М. Сас(Бордетаун), 
Mr&Mrs Stawiarski, S&C Suban(Федик).   
L.&M Utry(Ковтун).    
М. Чепак, А. Чепіль, М. Чорній, В. і Є.  Чулак.  
М. Шиховська, Б. і А. Шевчик, А. i M. Шепетюк, Я. Шинкар. 

Ольга Тарасюк, Орест Тарасюк, Л. Тарнавська, М. Ткачук.  
С.  Фарфанюк, Ю. і  Н.  Федик, В. і М. Федчишин.   

 

З подячною молисвою за вріх Вар - осець Тарар. 


