Березень
ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ
Блаженнішого Святослава
на Великий піст 2015 року
Високопреосвященні та Преосвященні владики!
Всесвітліші, високопреподобні та всечесні отці!
Дорогі в Христі брати і сестри!

Великий піст – це особливий період літургійного року, час духовного
пробудження і очищення. Сам Господь спонукає нас до особливої уваги та роздумів
над особистим життям, нашим ставленням до Бога і ближнього; запрошує нас
перевірити, наскільки правильно ми переживаємо ті історичні обставини, в яких нам
доводиться проходити цьогорічний шлях Великого посту.
Наше ставлення до Бога ми, християни, називаємо вірою. Живучи в повній довірі
до Бога та досвідчуючи Його діяльну присутність у нашому житті через молитву, ми
знаходимо в Ньому джерело надії – стаємо сильні Його силою та відроджуємося в Його
любові. Жити з вірою в Бога – означає постійно оновлюватися. Зокрема, упродовж
великопісної мандрівки ми повинні пережити «духовну реформу-оновлення» –
навернення до Бога.
Це навернення ми традиційно називаємо покаянням: скеруванням усіх думок,
бажань і сподівань до Бога, відновленням здатності до боротьби зі злом, підсиленням
опору неправді. Справжнє покаяння має не лише глибоко внутрішній характер та
стосується не тільки наших особистих стосунків із Богом. Подібно як гріх поширює
навколо нас смерть і руїну, наше навернення до Творця має здатність благодатно
впливати на все наше суспільство. Ось чому піст – період навернення, покаяння і
молитви – ми називаємо часом відродження, відновлення та зцілення віруючої
людини, а через неї всього суспільства – силою і діянням Святого Духа.
Боротьба зі злом, неправдою та гріхом є справою не лише окремих осіб. Як народ
здатний протистояти агресії нападника тільки об’єднаними, спільними зусиллями, так
само відродження особистого духовного життя християнина не можливе без оновлення
його стосунків із ближнім. Немає справжнього посту й молитви без милостині, як
також не можна любити Бога, не зауважуючи болю ближнього. З цього приводу
Господь каже нам: «Ось піст, який я люблю: кайдани несправедливости розбити, пута
кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з
голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши
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голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись» (Іс. 58, 6–7).

Подібно навчає святий Августин, зауважуючи, що першим кроком у великопісній
мандрівці має бути крок до ближнього: «Полюби ближнього і тоді поглянь у своє
нутро, де зароджується ця любов, і побачиш Бога, наскільки тобі буде це
можливо» (Трактат на Євангеліє від Івана 17, 7–9).
До покаяння кличе нас наше сумління – голос Божий у нашій душі, наше
справжнє «я», що чекає зустрічі зі світлом Божої Правди. Правильно пережитий час
Великого посту підсилює цей голос, дозволяє, щоб ми краще його чули, не
заглушували його, не втрачали сяйва Божої істини в нашому серці та не збилися на
манівці.
Проте не лише поодинокі люди можуть замулювати своє сумління і вдаватися до
самообману. Історія та дійсність нам показують, що в такий стан впадають цілі
суспільства. Тому, як кожна людина, суспільство також потребує оновлення,
навернення і погляду на себе у світлі Правди.
Християнська любов у суспільному вимірі проявляється як соціальна
справедливість. І навпаки: соціальна несправедливість є водночас злом, неправдою та
гріхом. Ось чому першим етапом у всенародному покаянні має стати відродження
справедливості стосовно тих, хто найслабший, найменш захищений і найбільш
потребуючий. «Блажен, хто дбає про нужденного і вбогого, – в лиху годину Господь
його врятує!» (Пс. 41, 2).
Одним із показників суспільного сумління в державі є судова система, а
свідченням морального здоров’я держави є справедливий суд, що має за основу
життєдайний Божий закон. Такий суд є моментом зустрічі між Божою правдою та
особистим і суспільним буттям громадянина. Він перестає бути справедливим тоді,
коли не шукає правди, а суддя – коли діє проти Божої істини та Його закону. Господь
наказує суддям словами Священного Писання: «Дивіться, що ви робите: ви бо чините
суд не для людей, а для Господа, і він при вас, коли ви судите. Нехай, отже, буде на вас
страх Господній: дійте обережно, бо в Господа, Бога нашого, нема неправди ні
сторонничости, ані підкупства» (2 Хр. 19, 5–7). Земні судді не сміють забувати, що
перед лицем Бога і вони підсудні, бо сам Господь називає себе Суддею і останній суд –
«найвищої інстанції» – залишає собі, бо Його «суд є справедливий» (пор. Ів. 5, 30).
Ми всі добре знаємо, що несправедливий суд може бути інструментом насилля та
розправи над людиною, засобом репресій і зневаги гідності цілого народу. Кожна
кривда і несправедливість вражає, але кривда і несправедливість, яких людина зазнає
там, де її мають захистити від несправедливості, вражає і болить набагато сильніше та
позбавляє надії. У нашій державі людина почувається найбільш беззахисною саме
перед судовою системою, тому потреба реформи судочинства є в нас чи не
найгострішою.
І піст, і реформи вимагають самообмеження, праці над собою, яка може бути
навіть болісною. Цього року підготування до Пасхи Господньої буде позначене
лихоліттям війни та економічної скрути. Тож нехай наша витривалість у боротьбі за
свободу і кращу долю рідного народу оновиться через добровільне самозречення задля
оновлення приватного і суспільного життя, особисту жертву задля перемоги любові
над ненавистю.
Ми, християни, знаємо, що результат цієї реформи-оновлення залежить не лише
від нас самих, а передусім від нашої співдії з Богом через дотримання ще двох
передумов справжнього посту - молитви і милостині. Молитва відкриває нас до Бога,
запрошує Його діяти в нас, а милостиня, допомога ближнім, сприяє подоланню
несправедливості, що є в світі, є добровільним
умертвленням наших злих нахилів задля
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паломництва до воскресіння.

Нехай оновлена сила християнської віри, надії й любові дарує нам певність у
неминучості перемоги Божої справедливості над кривдою, – перемоги над усяким
ворогом, зовнішнім і внутрішнім, що повстає проти Бога й гідності людини,
сотвореної на Його образ і подобу. «А втім, брати, радійте, прагніть до досконалости,
підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любови та миру буде з
вами!» (ІІ Кор. 13, 11).
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
в день Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Йоана Золотоустого,
12 лютого 2015 року Божого

Митрополит Андрей Шептицький у світлинах
До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького
у Львові видадуть фотоальбом.
Цього року в Україні та світі вшановують 150-річчя від дня народження митрополита
Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького. До ювілею вперше буде видано
фотоальбом «На скелі віри». Світлини розповідатимуть про історію Церкви, родину
Шептицьких-Фредрів, митрополита Андрея.
Митрополит Андрей Шептицький не любив фотографуватися, і його оточенню, зокрема
братові – блаженному Климентію Шептицькому, доводилося докладати значних зусиль, щоб
зробити постановочну світлину, а навіть і вдаватися до маленьких хитрощів – зненацька
впіймати момент.
Однак попри важкі роки підпілля УГКЦ, нищення документів та архівів, усе ж збереглося
досить багато світлин родини Шептицьких-Фредрів, дитячі фотографії майбутнього глави
УГКЦ, світлини з різних періодів життя Андрея Шептицького.
Митрополит у різні періоди життя
Фотоальбом «На скелі віри» це буде своєрідна історія УГКЦ в ілюстраціях, щоб показати
Церкву, яку очолював Митрополит з 1901 до 1944 років, його епоху і пророчу візію –
переслідування і відродження УГКЦ. У фотоальбом увійдуть фотографії грамот і церковних
декретів, портрети Києво-Галицьких митрополитів, серед яких були і предки Митрополита –
Варлаам, Атаназій, Лев Шептицькі – знані церковні провідники народу. Серед численних
документів, декрет 1777 року, згідно з яким Лев Шептицький запровадив християнське
привітання для вірних на щодень – «Слава Ісусу Христу».
Світлини розповідатимуть біографію Митрополита, починаючи від дитячих літ Романа
Марії Александра Шептицького (світське ім’я Митрополита) у родинному селі Прилбичі, що на
Львівщині, про його велику унікальну сім’ю, про те, як народилось його монаше покликання.
Редактор і упорядник фотоальбому, науковий працівник Державного історичного архіву
України у Львові Оксана Гайова розповіла, що вже у 14 років Роман Шептицький входив в
Апостольське братство почитання Найсвятішого серця Христового і фотографія цього
посвідчення буде в альбомі.
«У цій дитині від самого початку під впливом мами і розмов батька про славетний рід
зріло покликання до особливого служіння Богові, яке вимагало, як уявляв собі дуже
категоричний Митрополит, повне зречення від світського життя. У цьому розділі альбомі
розповімо про Митрополита – архипастира Станіславівського, Львівського. Саме завдяки йому
розвивалась УГКЦ за кордоном, Владика зробив великий внесок у розвитку чернечого життя.
Адже до Митрополита ми мали лише Василіанський чин, а з приходом Андрея
Шептицького, відновився монастир студійського уставу, нові східні гілки західних орденів», –
говорить редактор проекту Оксана Гайова. Численні світлини розповідатимуть про
Митрополита і як суспільного діяча, який не залишався осторонь державотворчих процесів. У
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1941 році Андрей Шептицький написав працю «Наша
державність («Як будувати рідну хату»).

Фотографії, на яких Митрополит з дітьми-сиротами, пластунами, лікарями, митцями,
підприємцями – свідчення його меценатської праці у всіх сферах життя, каже редактор
проекту.
Ярослав Коваль – фотограф Андрея Шептицького
Особистим фотографом Митрополита Андрея упродовж останніх років життя був відомий
майстер Ярослав Коваль. Він приїжджав разом з пластунами у літню резиденцію грекокатолицьких єпископів у село Підлюте, що на Івано-Франківщина. Не так багато знимок
фотомайстра збереглось, але вони дуже вартісні і є у фондах Національного музею у Львові.
За життя у 90-ті роки минулого століття Ярослав Коваль, якого не оминули радянські
репресії і заслання, писав: «О, як цікаво було б побачити розкішний фотоальбом, присвячений
такій незвичайній людині, як граф Андрей Шептицький». Мрія митця здійсниться, а також і
його світлини увійдуть в альбом.
Власне Ярослав Коваль пригадує у споминах, щодо 1939 року митрополита Андрея
Шептицького знимкували фотограф Юліан Дорош, Левко Якушевич, Михайло
Шалабавко,також художник Роман Сельський. Водночас львівські митці малювали Владику,
творили його скульптури.
Фотоальбом, присвячений Андрею Шептицького, це йілюстрація зразківфотомистецтва
кінця ХІХ-ХХ століть.
«Це були дорогі фотографії кінця ХІХ-початку ХХ століть, там неймовірно висока якість.
Але ті, які робили світлини, їх не підписували і інколи важко ідентифікувати, хто на них.
Митрополит, що цікаво, ніби відчуваючи, підписував майже всі фотографії з його колекції, хто
де зображений. Якщо говорити про фотографії у роки підпілля, то вони дуже неякісні і це
зрозуміло – час був дуже непростий і кожна знимка могла бути претекстом до арешту», –
наголошує автор проекту Оксана Гайова.
Фотоальбом «На скелі віри» буде презентований 1 листопада – у день відходу у вічність
митрополита Андрея Шептицького.
У проекті задіяні Центральний Державний історичний Архів України у Львові, львівський
музей історії та релігії, Національний музей імені Шептицького, бібліотека імені Стефаника та
Вернадського, а також використовуються світлини з приватних збірок.
Прохання від авторів проекту: хто має у приватній колекції світлини з зображенням
Митрополита Андрея Шептицького, надіслати для фотоальбому – oksanahajova@ukr.net.
«Не будьте байдужими, бо байдужість вбиває», - Глава УГКЦ до світової громадськості
«Ми прибули до Апостольської Столиці, щоб з найвищого Престолу Католицької Церкви
промовити до всього світу: не будьте байдужими, бо байдужість вбиває», - такими
словами звернувся Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, до чисельних вірних,
які прибули з різних частин Італії до Рима на молитву за Україну.
Архиєрейська Божественна Літургія відбулася в папському соборі Санта Марія Маджоре в
рамках паломництва єпископів Синоду УГКЦ до гробів Верховних Апостолів. У своїй
проповіді Глава УГКЦ також наголосив, що «якщо світова спільнота буде байдужою до подій в
Україні, завтра це може трапитися у будь-якій іншій країні». «Біль України є початком болю
всього людства. Якщо людство сьогодні не зуміє зупинити вбивчу руку агресора, завтра вона
може посягнути на будь-яку іншу державу», - зазначив Предстоятель УГКЦ. На завершення
своєї проповіді Блаженніший Святослав висловив переконання, що «Україна є і Україна буде» і
від імені УГКЦ закликав усіх «не бути байдужими до страждання українського народу». На
Богослужінні також був кардинал Леонардо Сандрі, префект Конгрегації для Східних Церков.
У своєму зверненні до української спільноти він запевнив про підтримку з боку Апостольської
Столиці у «ці важкі часи випробування для українського народу» і додав, що «жоден камінь
людського гробу, який несе в собі гнів, ненависть
і розколи, не повинен закривати наші серця
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для надії».

Патріарх Йосиф Сліпий став живим голосом Церкви, яка була приречена
на мовчання у Радянському Союзі», – Олег Турій
«

12 січня 1963 року сталася справді історична подія для усієї Української Греко-Католицької
Церкви - Президія Верховної Ради СРСР звільнила нашого Йосифа Сліпого й вислала його за
межі «радянського пекла». 9 лютого 1963 року Йосиф Сліпий прибув до Риму, а наступного
дня мав аудієнцію у Папи Івана ХХІІІ, якого 2014 року оголосили Святим. 11 жовтня 1963 року
Український Львівський Архиєпископ Його Ексцелєнція Монсеньйор Йосиф Сліпий виступив з
доповіддю на зібранні ІІ Ватиканського собору. Перед очами усіх присутніх з’явився не
мученик, а кремезний старший чоловік, вірний пастир власного народу, який усім своїм
зовнішнім виглядом, усією силою духу уособлював Українську Греку-Католицьку Церкву –
закатовану, змудовану ворогами, але ніким нескорену, воскреслу… Не просто про людину, а про
живий символ незламності, чиї беззастережна довіра Господові, батьківська любов та щира
опіка до свого народу і Церкви зруйнували усі підступні плани ворогів, поспілкувались із Олегом
Турієм, кандидатом історичних наук, завідувачем кафедри церковної історії та проректором
із програмного розвитку УКУ.
Пане Олеже, як відомо, девізом патріарха Йосифа Сліпого були слова «Per aspera ad
astra» («Крізь терни до зірок»). На Вашу думку, чи можна сказати, що цей девіз став
пророчим у його житті?
Обираючи девіз, Йосиф Сліпий, напевно, висловлював певні очікування, сподівання щодо
свого служіння як єпископа і майбутнього предстоятеля Церкви. Ми знаємо, що йому довелося
приймати архиєрейську хіротонію за надзвичайно складних обставин. Він був рукоположений
на єпископа із правами наступництва наприкінці 1939 року, коли уже важко хворий
митрополит Андрей Шептицький шукав особу, яка могла би взяти на себе відповідальність
за Церкву в умовах смертельної небезпеки. Адже це були часи окупації Західної України
радянською владою, серед ідеологічних підвалин якої були атеїзм та боротьба з релігією.
Особливо підозріливо, із ненавистю, ця влада ставилася до Української Греко-Католицької
Церкви, яка була дуже тісно пов’язана як з українським національним рухом, так і зі світовою
католицькою спільнотою. Тобто, з усіх цих перспектив вона вважалася небезпечною для
тоталітарного сталінського режиму. А стати єпископом, взяти на себе тягар архипастирського
служіння в таких обставинах було дуже сміливим кроком.
Йосиф Сліпий розумів, що його чекають оці терни терпіння й ісповідництва, але глибока віра в
Бога, віра в те, що Провидіння Господнє повинно зберегти Церкву, що Церкву, засновану
самим Спасителем, не зможе знищити ніхто, дозволили йому вибрати такий, на мою думку,
оптимістичний лозунг. Адже він не втрачав надії, тому що своїм духовним зором бачив оте
світло, оті зорі, які стали для нього орієнтирами, щоб не згубитися серед колючого терня
жахливих випробувань. Його життєва доля й справді стала втіленням цього девізу. Йому
довелося буквально через кілька місяців після інтронізації на митрополичий престол пережити
приниження арешту, несправедливого суду, де його звинувачували у зраді «совєтской родіни»,
якій він ніколи не присягав. А, натомість, вимагали від нього відмовитися від присяги своїй
Церкві, якій він обіцяв служити до кінця своїх днів.
Митрополит Йосиф провів вісімнадцять років поневірянь по тюрмах, засланнях, був важко
хворий, над ним збиткувалися усілякі кримінальні злочинці та опричники режиму – це й були
оті терни, що випробовували його віру. Після того – несподіване звільнення, виїзд до Риму,
участь у Другому Ватиканському соборі, але й не менш складні обставини боротьби за свою
Церкву, знекровлену та переслідувану радянським режимом, приречену на мовчання у цілому
світі. Життєва доля Йосифа Сліпого переконує нас у тому, що з глибокою вірою та Божою
допомогою людина незламної волі, яка не зраджує
своєму покликанню та своєму служінню, за
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будь-яких обставин переможе у двобої зі злом.

Сьогодні, з перспективи нашого часу, наочно пересвідчуємося, що страждання ПатріархаІсповідника не були даремними, що саме він заклав ті фундаменти, на яких невдовзі після його
смерті відбулося славне Воскресіння Церкви-мучениці, її вихід із катакомб до сучасного
динамічного розвитку та сповнення своєї місії. Головні ідеї, думки, інституції, які своїм
подвижництвом покликав до життя Йосиф Сліпий, продовжують служити українському
народові й Церкві в сучасних обставинах.
Як Ви вважаєте, в чому проявлялися найбільш сильні моральні риси Йосифа Сліпого як
людини, і як духовного лідера, а в чому слабкі сторони його особистості?
Характеризуючи особистість патріарха Йосифа, мушу насамперед зазначити, що деякі риси
його вдачі можна водночас назвати як сильними, так і слабкими сторонами. І тут йдеться навіть
не так про сам характер, як радше про його сприйняття іншими. Сліпий, без сумніву, належав до
людей із надзвичайно сильним, твердим характером. До речі, митрополит Андрей Шептицький
перед призначенням свого наступника, роздумував над тим, хто мав би стати його помічником і
перебрати на себе провід Церкви. В своїй номінаційній грамоті для кир Йосифа він так і писав,
що в обставинах, коли ми очікуємо від ворога переслідувань, а навіть і знищення Церкви,
потрібна особа, яку б не зламали жодні випробування. Безкомпромісність і незламність були
тими рисами, які визначали поставу майбутнього патріарха і за які його високо цінував
митрополит Андрей та інші люди.
Але, водночас, ця безкомпромісність його характеру, непоступливість чи навіть впертість,
часто заважала йому в обставинах, коли треба було не просто обороняти якісь позиції, а шукати
співпраці, злагоди, порозуміння – тоді вона ставала незручною, обтяжливою. З такою людиною
було важко контактувати тим, які звикли до іншого стилю спілкування. Найближчі
співробітники поважали і любили патріарха, але також знали і не рідко досвідчували, що коли
йому щось не подобалося, то він міг про це сказати досить гостро.
Щодо таких суто людських слабкостей, то можна згадати, що Йосиф Сліпий дуже любив
природу. І коли Ви переглянете його спогади про дитинство (ці «Спомини» нещодавно вийшли
друком у Видавництві УКУ за редакцією о. Івана Дацька та Марії Горячої), то просто будете
здивовані, як колоритно він описує околиці рідного села, деталі ландшафту, розмаїття фауни і
флори. Навіть перебуваючи на засланні, митрополит у своїх листах дуже часто і дуже
зворушливо розповідав про сибірську природу, багатства тієї землі. Після приїзду до Риму, як
розповідають, він створив у своїй резиденції цілий природничий музей, а чи не найкращим
подарунком для нього було, коли хтось приносив засушеного метелика або й опудало якогось
більшого звіра чи плазуна... Це цікаво, що навіть людина із таким твердим характером та
незламною силою волі мала певні сентименти.
Чи могла радянська влада передбачити, що, звільнивши хворого і немічного, на їхню
думку, митрополита, вони випустили на волю, духовного лідера, патріота, який буде
робити все, щоб відродити українську Церкву, і що ця людина може становити для них
справжню загрозу?
На мою думку, визволення предстоятеля УГКЦ – ще один доказ того, що Боже провидіння діє
попри людські калькуляції та розрахунки. Очевидно, що ми не маємо доступу до таємних
архівів комуністичної партії чи радянських спецслужб того часу, щоб достеменно довідатися
про справжні наміри влади. До речі, Йосиф Сліпий і сам дуже мало говорив про своє
ув’язнення, тому що однією з умов його звільнення було якраз те, що він не буде публічно
виступати із критикою радянського ладу та не розголошуватиме деталей свого перебування в
неволі. Зрештою, він взагалі не любив розповідати про свої поневіряння. А якщо й говорив – то
радше з жалем і прикрістю, адже вважав ці вісімнадцять років втраченим часом. Але після
звільнення Господь дарував йому більш як двадцять
років, щоб гуртувати у Церкві «в розсіянні
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сущих» та домагатися визволення тих, що опинилися «в домі неволі».

Це справжнє диво, що людина, яку безбожний режим випускав, небезпідставно сподіваючись
на його обмежену дієздатність чи навіть швидку смерть, зміг ще так довго прожити і
присвятити ці роки служінню своєму народові та Церкві. Адже перебування в ув’язненні, всі оті
«таємні судилища, нескінченні допити і підглядання, моральні і фізичні знущання й
упокорення, катування, морення голодом», про які він згадував у своєму «Заповіті», не могли не
позначитись на його здоров’ї: митрополит мав обморожені ноги, переламані кості, хронічне
запалення легенів та інші хвороби. Якщо почитати його листи із заслання до сестер милосердя
зі Згромадженння св. Вікентія, то там більшу частину займають прохання надіслати якісь ліки.
Більше того, з розповідей осіб, які були свідками приїзду Йосифа Сліпого до Риму, він прибув
туди важко хворим. Італійські лікарі навіть не могли встановити діагноз, що це за хвороба.
Існують навіть припущення, що ієрарха офіційно забороненої в СРСР греко-католицької
Церкви навмисно отруїли чи інфікували, щоб він довго не прожив. Але все-таки його міцна
статура, воля до життя та Божа опіка, на яку він найбільше покладався, дозволили йому не лише
одужати, але й продовжити своє архипастирське служіння. Радянська влада вважала, що
звільнення митрополита Йосифа буде своєрідним хабарем Заходові для того, щоб здобути якісь
політичні дивіденди, натомість, воно стало новим початком у його безнастанній діяльності,
спрямованій на захист прав та відродження «мовчазної Церкви» і, зрештою, на розвал усієї
тоталітарної безбожної системи.
Як Ви вважаєте, чому для Йосифа Сліпого настільки важливим було створення
університету, видавництво книг, розвиток науки й освіти?
Щоб дати відповідь на це питання, треба звернути увагу і на біографію самого патріарха, і на
ширший історичний контекст його діяльності. Якщо говорити про особисту долю цієї людини,
то перед Йосифом Сліпим ще в дитинстві поставали дві альтернативи: священиче служіння і
наукова кар’єра. Є свідчення що на вибір життєвого шляху свого майбутнього наступника на
престолі вплинув сам митрополит Шептицький. Коли той перебував з візитацією у рідних краях
Сліпого, то звернув на нього увагу, оскільки юний школяр успішно відповів на досить складне
богословське запитання про «сопричастя святих». Це напевно приємно здивувало і надовго
запам’яталося кир Андреєві, бо при співбесіді зі Сліпим під час вступу до семінарії він,
посміхаючись, задав йому те ж саме питання та ще й порозпитував про знайомих священиків з
малої батьківщини здібного кандидата. Очевидно, що молодий Йосиф без проблем вступив до
семінарії, обрав душпастирський шлях, а згодом отримав ієрейські свячення з рук митрополита
Шептицького. А вже під час навчання його викладачі і сам Шептицький ще більше
пересвідчилися в його особливій старанності та прихильності до науки, а тому рекомендували
на подальші студії за кордоном (в Інсбруку та Римі), де він успішно захистив дві дисертації.
Уся подальша доля Йосифа Сліпого так складається, що він працював на цих двох нивах,
усюди мав певні досягнення, але нігде йому так і не вдалося вповні насолодитися тією чи
іншою діяльністю. Що я маю на увазі? Наприклад, Сліпого і досі вважають одним із
найавторитетніших дослідників дуже гострої у православно-католицьких суперечках
проблематики «філіокве», оскільки він написав на цю тему дуже ґрунтовну габілітаційну
працю та низку статей. Однак після повернення в Галичину (1921 р.) він вже не зміг
продовжити свої фундаментальні богословські дослідження, бо митрополит Андрей попросив
його взятися за реформування семінарії, яку він з 1926 року очолив як ректор. У тому ж часі о.
Йосиф Сліпий зорганізував українське Богословське Наукове Товариство, першим і незмінним
(аж до самої смерті) головою якого його було обрано. У 1928-1929 роках він реорганізовує
семінарію у Львівську Богословську Академію з наміром перетворити її в майбутньому в
Український Католицький Університет. Тобто, майже впродовж усього міжвоєнного періоду
Сліпий був радше адміністратором, аніж науковцем, мусів займатися не так дослідницькими й
творчими, як виховними та господарськими 7справами. Тобто, не маючи особисто нагоди
працювати науково, творив такі нагоди для навчання і наукової діяльності інших.

Подібно, займаючись адміністративними справами, о. Йосиф Сліпий не мав надто багато часу
для душпастирського служіння, але саме завдяки його зусиллям, було виховане ціле покоління
священиків, які своєї працею здобули беззаперечне визнання і авторитет для Української ГрекоКатолицької Церкви серед населення краю. А коли він став єпископом і невдовзі
митрополитом, то, знову ж таки, дуже коротко міг виявляти і практикувати свій архиєрейський
статус. Спершу – через війну та окупації (радянську й нацистську), а невдовзі після війни –
через арешт та офіційну ліквідацію УГКЦ сталінським режимом. Тож значну частину свого
архипастирського служіння він провів в ув’язненні та на засланні. Тобто, знову бачимо оцей
парадокс, що історичні обставини не дозволяли кир Йосифові вповні виконувати те, до чого він
був покликаний і що готовий був робити.
Напевно саме тому, перебравшись на Захід, до Риму, Йосиф Сліпий вже у 1963 році свої перші
декрети видає про заснування і розбудову двох інституції: Українського Католицького
Університету й Собору Святої Софії. І в цьому факті маємо найпереконливіший доказ його
великої любові та пошани як до Церкви, так і до науки. Опинившись у вільному світі, як і
багато інших повоєнних скитальців, Патріарх-Ісповідник розумів, що без солідних духовних та
інтелектуальних основ народ буде приречений на забуття своїх коренів, на розгубленість, на
асиміляцію тощо. Тому його лозунг: «Будьмо собою» віддзеркалився і в церковній, і в освітній
площині через творення цих інституцій.
Ідея Українського Католицького Університету, яку висунув ще Митрополит Андрей
Шептицький під кінець австрійського панування, не мала шансів на реалізацію під польською
владою та в умовах нацистського терору і сталінських репресій. Тому заснований у Римі УКУ
був насамперед спробою втілити в життя цю давню мрію. Водночас, мусимо розуміти, що ця
інституція довший час сама залишалася такою мрією, прототипом майбутнього університету.
Адже УКУ в Римі не мав ні стаціонарних студентів, ні діючих кафедр чи інститутів, ні
офіційного визнання Італійської держави або Ватикану. Тому найбільш активними і плідними в
діяльності університету були літні богословські курси, видавнича справа та функціонування
бібліотеки й архіву. І вся ця діяльність була насамперед спрямована на те, щоб всіма
можливими способами допомагати Церкві та одновірцям на Батьківщині з надією повернутися
туди, як тільки з’явиться така можливість. Розповідають, що патріарх Йосиф навіть частину
накладу опублікованих видань відкладав для того, щоб згодом передати їх до України.
Подібним чином і храм Святої Софії у Вічному Місті мав стати символом невмирущості
української духовно-релігійної традиції, майже знищеної та переслідуваної атеїстичним
радянським режимом на рідних землях. Водночас він покликаний був згуртувати тих людей, які
опинилися після війни за межами України, на різних континентах, зневажені, розпорошені, без
майна, без громадянства, а іноді навіть без надій на краще. Величний Собор Премудрості Божої
у самому серці Вселенської Церкви мав також продемонструвати історичний зв’язок
українських греко-католиків і з Києвом, і з Церквою-матір’ю в Константинополі, засвідчуючи
їхню готовністю сповняти свою місію – служити єднанню усіх християн.
Пане Олеже, чи можна назвати постать Йосифа Сліпого екуменічною?
Звісно, але з певними поясненнями. Адже уявлення Патріарха Йосифа про природу розколів
Церкви та його ідеї щодо відновлення християнської єдності пережили певну еволюцію, вони
змінювалися в різних обставинах. Якщо ми візьмемо початковий період його наукової
діяльності, а згодом і праці в Богословському Науковому Товаристві та Богословській
Академії, то побачимо, що він представляв консервативну течію богословської думки, яка
була радше закрита до проявів тогочасного екуменізму, який тоді переважно розвивався у
протестантському середовищі. З іншого боку, о. Сліпий вже в тих часах був відкритий до
глибшого пізнання догматичних засад Православних
Церков, досліджував їх, намагався
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Тобто, можна сказати, що на богословському рівні він шукав цих спільних коренів, але тодішні
обставини не дозволяли йому практикувати ту форму екуменізму, яка стала поширеною в
Католицькій Церкві після Другого Ватиканського собору.
Коли ж сам митрополит Йосиф, репресований радянською владою, опинився в ув’язненні, де
поруч із ним страждали представники різних християнських конфесій, а також інших релігій,
то досвідчив «екуменізм ҐУЛАҐу» – солідарність людей, які терплять за віру і яких
переслідують за вірність своїм переконанням. Тому, коли він прибуває до Риму, а згодом
починає відвідувати українські громади у різних куточках світу, ми вже бачимо його як
великого ентузіаста і промотора екуменічних ідей Другого Ватиканського собору. Захищаючи
права своїх вірних, він стає голосом усіх переслідуваних комуністичними режимами віруючих.
Домагаючись патріаршого статусу своєї Церкви, він вимагає належного пошанування традиції
усього християнського Сходу. Піклуючись про майбутнє свого народу, він твердить що між
українськими католиками і православними немає різниці у вірі. У цьому сенсі його погляди
декому навіть сьогодні можуть видаватися «занадто екуменічними».
Ще один важливий висновок – Йосиф Сліпий, попри згадану вже твердість характеру, не боявся
переглядати і коригувати свої власні погляди. До кінця життя він продовжував працювати над
собою і готовий був вчитися від інших.
- На яких основних принципах базувався християнський патріотизм у розумінні Йосифа
Сліпого?
Корені концепції «християнського патріотизму» в УГКЦ ми знайдемо ще в працях митрополита
Андрея Шептицького, який чітко обстоював ідею любові до свого народу, базованої на Божих
заповідях. І суть цієї концепції полягає в тому, що кожна людина, яка належить до певної
спільноти, вже самим фактом цієї приналежності покликана до того, щоб бути її патріотом. Це
означає, що вона любить та шанує своє більше, аніж чуже. Але така любов у жодному випадку
не повинна перетворюватися у ненависть до іншого. Тобто, християнський патріотизм
ґрунтується на євангельській заповіді любові до ближнього, бо наш ближній за визначенням є
іншим і має право таким бути. А ми не маємо жодних підстав не любити його за те, що він є
іншим. Можемо провести аналогію із материнською любов’ю: кожна мама любить своїх дітей
не тому, що ненавидить інших, а просто тому що це її власні діти, якими б вони не були. Така
сама ситуація і з патріотизмом: ми повинні любити своє не тому що воно краще, не тому що
інше є гіршим, а тому що воно наше. Навіть якщо воно має якісь недоліки, якщо з ним є якісь
проблеми, ми маємо його любити, бо ми належимо до нього і несемо відповідальність за те,
яким воно є і яким може бути.
Чи є зараз УГКЦ такою, якою її хотів би бачити Йосиф Сліпий, і чи не вистачає нам такої
людини, як він, сьогодні?
Очевидно, що Патріарх Йосиф вболівав за майбутнє своєї Церкви і народу. Це особливо
відчутно, коли перечитуєш його знамените «Завіщання». Звісно, що він бажав, аби вона була
сильною і процвітаючою, щоб могла відповідати на виклики часу й потреби людей. І ми
напевно погодимось, що його мрії значною мірою справдились. Більше того, до їх реалізації
спричинилися люди, яких він виховав, та інституції, які він заснував. Водночас, сьогоднішня
УГКЦ є не лише трохи іншою, аніж в часи Йосифа Сліпого, але й дещо іншою, ніж він міг тоді
собі уявляти. І це – нормально, життя завжди коригує наші бажання: практично нічого не
стається точно так, як ми цього хочемо... Це не означає, що не маємо будувати планів чи чогось
остерігатися. Просто мусимо бути готовими до того, що реальність перевершить наші
сподівання: чи в позитивний, чи в негативний спосіб.
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Я також не вважаю, що нашій Церква бракує лідерів. Господь без сумніву любить її та тримає в
своїй опіці, бо дарував їй прекрасних предстоятелів, кожен із яких по-своєму, у різний спосіб,
відповідав тим вимогам і викликам, які перед ними і цілою Церквою поставали. Це і МирославІван Любачівський, якого багато-хто вважав дуже тихим, непоказним предстоятелем, але не
забувайте, що саме він зумів повернути осідок предстоятеля в Україну та розбудувати
структури УГКЦ після радянських переслідувань і виходу з підпілля. А його наступники – і
Любомир Гузар, і теперішній Отець і Глава Церкви Святослав Шевчук – є дуже потужними
постатями, кожен з яких по-своєму вплинув і продовжує визначати сучасне обличчя нашої
Церкви. Отож фундаменти, закладені Андреєм Шептицьким і Йосипом Сліпим, настільки
міцні, що на них УГКЦ ще довго може спиратися у своєму розвитку. Завжди можна
поскаржитися, що нам чогось бракує. Напевно, що в якомусь сенсі нам тепер також не вистачає
такої людини, якою був патріарх Йосиф Сліпий. Але якщо нам його справді бракує, то це наш
виклик і наше завдання – пізнавати його ідей та вчинки, вивчати той досвід, який мала Церква у
його час і думати, як його застосувати сьогодні. Я переконаний, що ми не маємо підстав
нарікати, а повинні бути вдячними і маємо робити все, щоб ті дари, якими Господь обдарував
наш народ у минулому через служіння наших церковних достойників, допомагали нам краще
жити тепер і сміливо рухатися вперед.
Суспільство, в якому діти не шанують своїх батьків – це суспільство без честі, – Папа
Таке ствердження прозвучало з уст Святішого Отця під час загальної аудієнції у середу, 11
лютого 2015 р., яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.
За словами Папи, між надією народу та гармонією між поколіннями існує тісний зв’язок, і
над цим слід добре замислитися. «Радість дітей викликає трепет сердець батьків та відкриває
майбутнє. Діти – це радість сім’ї та суспільства», – сказав він, додаючи, що діти не є виключно
питанням репродуктивної біології, ні способом самоздійснення, ні власністю батьків, але даром,
подарунком «унікальним і неповторним», одночасно, «безпомилково пов’язаним із своїм
корінням». «Бути сином чи донькою, – пояснив Наступник святого Петра, – згідно із Божим
задумом, означає носити в собі пам’ять і надію тієї любові, яка самоздійснилася саме через те,
що запалила життя іншої живої істоти, нової та оригінальної».
Посилаючись на слова своєї
мами, Святіший Отець зазначив, що кожна дитина є іншою, але мама всіх любить однаково,
адже всі вони різні, однак, всі вони – її діти. «Дитину, – сказав він, – слід любити, тому що це
дитина, а не тому, що вона гарна, чи така або інша, лише тому що – дитина. Не тому, що вона
думає як я, втілює мої прагнення. Дитина є дитиною: життям, породженим нами, але
призначеним для неї, для її добра, для добра сім’ї, суспільства, цілого людства». У
цьому
контексті Папа вказав на важливість «досвіду синівства чи буття донькою», що дає змогу
«відкривати найбезкорисливіший вимір любові», яким є «бути любленим заздалегідь».
«Сьогодні, здається, дітям дедалі важче уявляти своє майбутнє. Батьки, як я наголошував у
попередніх катехизах, зробили, можливо, крок назад, через що діти стали невпевненішими у
своєму прямуванні вперед, – вів далі Святіший Отець. – Ми ж можемо вчитися добрих взаємин
між поколіннями у нашого Небесного Отця, Який вчиняє кожного з нас вільними, але ніколи не
залишає самими. Якщо помиляємося, Він терпеливо слідує за нами, не зменшуючи Своєї
любові». Діти натомість, «не повинні боятися заанґажування в будування нового світу», але це
слід чинити «без нахабності та самовпевненості». Отож, слід вміти «визнавати цінність дітей, а
батькам слід віддавати шану». «Суспільство дітей, які не шанують батьків, є суспільством без
честі, коли не шанується батьків, то втрачається особисту честь! Це суспільство, приречене
наповнитися черствою та жадібною молоддю», – сказав Папа, додаючи, що й навпаки,
суспільства, «які не люблять бути оточені дітьми, вважаючи їх турботою, тягарем, небезпекою,
стають депресивними». У цьому контексті Глава Католицької Церкви заохотив вірних
замислитися над тим, що якщо «на багатодітну сім’ю дивляться, як на тягар, то щось тут не так,
як має бути». Адже «відповідальне батьківство», до якого закликає навчання Церкви, не
означає, що рішення мати більше дітей автоматично слід сприймати, як брак відповідальності.
«Більше того, – додав він, – не мати дітей – це егоїстичне рішення».
Папа закликав учасників аудієнції згадати10про своїх дітей та про своїх батьків, дякуючи
Богові за дар життя.

`

Слово Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ,
з нагоди зустрічі зі Святішим Отцем

Взиваю від стогону серця мого. О Господи, перед тобою все моє бажання (Пс 37, 9-10)
Святіший Отче!

Ці слова псалмопівця виражають найглибші почуття пастирів нашої Церкви, які, із
синівською пошаною та вдячністю, прийняли запрошення Вашої Святості прибути до
Риму в паломництві до гробів святих Апостолів, і щоб зблизька пережити спасенне
сопричастя нашої Церкви з Наступником святого Петра.
Коментуючи слова псалма про прагнення серця, Святий Августин стверджує: «Якщо
твоє бажання перед Ним, Отець, Який бачить в тайні, вислухає його». (Св. Августин про
37 Псалом, 37,13-14). Нашим бажанням під час цієї прощі є представити Вам, Святіший
Отче, стогони, болі та сподівання, які Святий Дух перемінює у серцях нашого народу в
безперервну молитву за мир і за припинення насильства у нашій улюбленій батьківщині.
Україна є жертвою прямої агресії сусідньої країни. Вона переживає жахіття війни, яка
була їй накинена ззовні, а не з причини внутрішнього громадянського конфлікту.
Мільйони невинних жертв цієї несправедливої війни взивають у своїх серцях до Бога,
благаючи справедливості та солідарності. І цей стогін їхнього болю вдень і вночі
підноситься до Господа!
Згідно із статистиками ООН, в Україні сьогодні маємо понад мільйон переселенців та
біженців, але справжня кількість є подвійною. Майже 600 тисяч біженців перебувають
на території інших країн. Між тими, хто був змушений залишити свої домівки, понад 140
тисяч – це діти. Згідно з підтвердженими даними, загинуло майже 6 тисяч цивільних,
між якими 60 дітей. Поранених – 12500, між якими – 160 дітей. В кліматичних умовах
української зими цей стан перетворився у гуманітарну катастрофу, яку у Європі не
бачили після часів Другої світової війни.
Але пораненим є ціле українське суспільство, адже навіть якщо тіло не зазнає ран від
збройного конфлікту, він важко ранить людський дух, спричиняючись до явища, яке
психологи називають синдромом «посттравматичного розладу», – бич, який став
щоденною душпастирською дійсністю в наших громадах, і якщо цьому не зарадити, він
спричиняється до більших жертв, ніж ракети російського виробництва.
В цій важкій надзвичайній ситуації, яка дедалі погіршується, наша Церква буквально
стала «польовим госпіталем». Щодня понад 40 тисяч людей отримують необхідну
допомогу у наших осередках «Карітасу України», маючи можливість отримати служіння
з боку Церкви та відчути, що Бог любить їх та про них пам’ятає. Наші парафії,
монастирі, єпархіальні спільноти стали осередками безперервної молитви, осередками
прийняття та служіння ближнім, осередками волонтерства, в якому, згідно з державними
статистиками, вже взяли участь майже 80 % населення.
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Всі наші структури, які з Вашою підтримкою, Святіший Отче, розвиваються в Україні,
дають змогу нашим єпископам у їхньому душпастирському, але також й екуменічному
служінні, з оновленим запалом, відважно та часто серед страждань, звіщати Євангеліє,
дбати про душі всіх потребуючих.
Українське суспільство «відчинило свої двері для Церкви», воно бажає слухати її голос,
оскільки відчуває, що лише Церкви, в цій ситуації замішання та дезорієнтації,
випромінює світло надії та є надійною точкою опори у світі, який, здається, розпадається
на частини. Кожне слово Глав християнських Церков уважно та серйозно вислуховуване
та супроводжується глибокими роздумами, перемінюючись у суспільну дію. Відчуваємо,
що Господь відкриває нам, у цих трагічних обставинах, таємничі шляхи євангелізації,
об’являючи сучасній людині, що саме Христова Церква є справжньою Матір’ю та
Вчителькою.
Ваша Святосте!
Від імені Української Греко-Католицької Церкви, представленої тут своїми пастирями, та
від імені всього нашого народу, який з великою увагою слідкує на нашим візитом, ми
хочемо скласти якнайщирішу вдячність Вам, Святіший Отче, за батьківську турботу про
нашу Церкву і про всю країну. Від щирого серця дякуємо за те, що Ви стали голосом
тих, які страждають в Україні, голосом, який пробуджує християнські сумління в усьому
світі. Дякуємо за Вашу постійну молитву, якою нас супроводжуєте, пригадуючи, що
Господь завжди на боці смиренних та страждаючих, а не – могутніх.
Ваша Святосте! Ми принесли до Вас глибоке бажання нашого серця, яке перемінилося в
молитву. Представляємо Вам запрошення з боку християн католиків і православних та
всіх людей доброї волі відвідати Україну, коли випаде слушна нагода! «Які ж гарні ноги
того, хто несе добру новину, хто звістує мир» (пор. Іс, 52,7), – говорить пророк. Ми
впевнені, що Ваш візит принесе мир в цю частину Східної Європи, позначену кров’ю
численних мучеників за єдність Церкви: це був би пророчий жест, щоб засвідчити силу
молитви та християнської солідарності, це додало би нам відваги та надії, щоб будувати
краще майбутнє для всіх.
Святіший Отче, благослови!
You cannot make peace with someone who does not want peace
Reconciliation - a mutual forgiveness. It happens in a very simple manner. We forgive and ask forgiveness. In short, it is an act of mutual forgiveness. This does not happen instantly. Certain steps are
required. The first step is to realize that we hurt each other. It is not aI unilateral action to apologize
because we have wronged someone else, and they are a victim of our wronging. Both sides must realize that they bear some fault that they suffered, but also caused suffering to the other. There can be no
one-sided reconciliation, noted His Beatitude Cardinal Lubomyr Husar during the round table in
Ukrainian parliament "Blessed are the peacemakers: the potential for reconciliation". The precondition for reconciliation is to prepare for it. Reconciliation is not peace. It is a step towards peace. Peace
comes between two persons, two communities, two nations, when they want it, on the grounds that
they are spiritually prepared for it through an act of reconciliation "
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"Can you come to terms with a terrorist? No, because he does not want it. It is impossible to reconcile
with those who do not want peace, but we must pray for him .... We can pray that they do not blaspheme the
Lord God, but not that things are easier for me."
"Today we are in a military confrontation with Russia, but we must take care to be reconciled with all
our neighbors. Today we have a very difficult neighbor who is attacking us. But we must think beyond the present and politicians should consider the steps forward. We must consider and take care that such an act of reconciliation does not divide but unites us . This is a long-term program ... We must work where it is currently
possible to do so, and where it is currently impossible, we should think what we must do so than in 10, 20,30
years, there can be a real reconciliation between us and the Russian people, and therefore true peace "
One example of a successful reconciliation process is the reconciliation between the Ukrainian Greek
Catholic Church and the Roman Catholic Church in Poland. However, he expressed regret that a reconciliation
between the Ukrainian Greek Catholic Church and the Russian Orthodox Church had not occured:
"In 1987 Patriarch Myroslav-Ivan Lubachivsky appealed to the leadership of the ROC and held-out a
hand of reconciliation. There was no reply and his hand was left hanging in the air."
"I myself started a correspondence with a prominent figure in the Russian Orthodox Church. We exchanged letters and at a certain point I said, "Would not it be good if the ROC and the Ukrainian GreekCatholic Church reconciled in some way and asked for forgiveness and forgive each other? The answer was:
"We never did any harm to you, for which we need to ask for forgiveness." This ended our correspondence.
I think today there are very fews chance of any formal reconciliation. So, should we do nothing? No, we
must avoid any gesture that aggravates relations, in order not to create obstacles but to eliminate them. We can
not ignore the truth, but, at the same time that we speak the truth we must not encourage hatred.

Cardinal Husar
Ukraine

Facing

a

Triple

Crisis,

–

Bishop

Gudziak

Ukraine is facing a “triple crisis: an economic chasm, the political challenge of reforming entirely the
elite, the administration, the political culture at a time of the third critical factor – war – is really an incredible
challenge,” said Bishop Borys Gudziak. “For society, for the population one very important thing is to try and
remember well its successful methodology, the methodology of a year ago, when great solidarity was expressed and the people of Ukraine really began believing that they can affect change. It becomes very difficult
when we don’t believe, if we loose spirit and it’s not surprising with all of these crises if people of Ukraine are
getting tired, are getting a bit anxious about the future. When will this end? How can it end? So I think the
moral question and the question of moral is very important for Ukraine today,” the bishop told Hromadske International’s Nataliya Gumenyuk.
Ukrainian lawmakers and oridinary citizens alike need to start thinking about how to reconcile the wartorn country, Bishop Gudziak said. While reconciliation might seem an impossible task right now, it is not.
Bishop Gudziak spoke about reconciliation between French and Germans after World War II, as well as
the Ukrainians and the Poles as examples of how enemies can mend relations. Both reconciliations once
seemed impossible, but occurred in the bishop’s lifetime. The same type of reconciliation is possible in
Ukraine, the bishop said.
As part of the reconcilation process, Russia and Ukraine will also have to mend their relationship. “The
first step to make is to realise that Donbas will not move to Texas, Russia will not split off with Antarctica and
become a separate continent from Ukraine. We are, so to speak, condemned to seek reconciliation. It will require soul-searching, it will require an examination of conscious… . I know for a fact that Russians will have
to face up to the question of this aggression, and why they supported their leader in this aggression, otherwise
the reconciliation will be impossible. We need to look and find those people who can speak the truth, who can
recognise the truth and find ways of communicating it to others,” the bishop said.
Bishop Guzdiak said it was frustrating to see how slowly reforms were taking place in Ukraine and mentioned that one year after the shootings on Maidan, it was saddening to think that the shooters had not been
brought to justice, or even identified.
Gumenyuk asked the bishop about the international community’s role in the conflict in Ukraine. Bishop
Gudziak said the West is slowly realizing the crisis in Ukraine and war on the country’s eastern border is a
thread to European security as well Ukrainian sovereignty.
Bishop Borys Gudziak, Eparch of the Ukrainian Greek Catholic Eparchy of Paris and the President of the
Ukrainian Catholic University in Lviv, Ukraine spoke with Gumenyuk in Kyiv on February 12, 2015
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ЗІ СВЯТИМИ УПОКОЙ.

Бл. п. Ярослав(Jerry) Ковальчук, літ 67 - відійшов у вічність 10-го грудня 2014 року.
Похорон відбувся у нашій церкві Покров Пресвятої Богородиці - 16-го грудня ц. р. a
відтак покійного Ярослава поховано на цвинтарі Centennial Park Cemetery. Залишив у
смутку дружину Марійку, дітей Данила, Таню і Андрія, сестру Марію з родиною,
тесцьових батьків Ярослава і Іванку Будас. Складаємо родині наші найщиріші співчуття,
а душу покійного Ярослава поручаємо святим молитвам. Вічная йому Пам’ять.
Бл. п. Стефан Колісник, літ 80 - відійшов у вічність 30-го грудня 2014 року. Похорон
відбувся у нашій церкві Покров Пресвятої Богородиці 5-го січня 2015р. a відтак
покійного Стефана поховано на цвинтарі Centennial Park Cemetery. Залишив у смутку
дружину Євгенію, дочок з родинами, брата Івана з родиною, сестру Євгенію з родиною.
Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а душу покійного Стефана поручаємо
святим молитвам. Вічная йому Пам’ять.
Бл. п. Ярослав-Петро Курко, літ 65 - відійшов у вічність 13-го січня 2015 року.
Похорон відбувся у каплиці на цвинтарі Centennial Park Cemetery. Залишив у смутку
дружину Євгенію, синів Марка, Матвія і Дем’яна, брата з родиною. Складаємо родині
наші найщиріші співчуття, а душу покійного Ярослава-Петра поручаємо святим
молитвам. Вічная йому Пам’ять.
Бл. п. Матвій Дацків, літ 94 - відійшов у вічність 16-го січня 2015 року. Похорон
відбувся у нашій церкві Покров Пресвятої Богородиці 22-го січня ц. р. a відтак
покійного Матвія поховано на цвинтарі Dudley Park Cemetery. Залишив у смутку сина
Петра з родиною, сина Василя і невістку Люду з родиною, сестру Маґдалину з родиною,
сватів Михайла і Марію Чепак, ближчу і дальшу родину в Аделаїді і в Україні.
Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а душу покійного Матвія поручаємо
святим молитвам. Вічная йому Пам’ять.
ПОЖЕРТВИ ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ НА ПОХОРОНІ БЛ. П. АННИ
НАДОЛЬСЬКОЇ ДЛЯ НАШОЇ ЦЕРКВИ.
$ 25 - Л. Зубюк, П. Зубюк. $ 20 - D Symons. $ 10 - C. Cocci.
Щиро дякуємо всім жертводавцям. Покійній Анні нехай Господь сотворить Вічную Пам’ять!

ПОЖЕРТВИ ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ НА ПОХОРОНІ БЛ. П. ВІРИ МАКОВІЙЧУК
ДЛЯ НАШОЇ ЦЕРКВИ.

$ 100 - М. і О. Іванів. $ 50 - В. Слободян. $ 30 - Є. і О. Гопко, M. Savas. $25 - Л. Зуб’юк.
$ 20 - Анонім(2) Н. Голіян, М. Гансман, Н. Горпиняк, A. Курпіта, П. Яровий, Х. Ярова. $
15 - Р. Нестор.
$ 10 - B. Treskrall. $ 5 - A&G Schipani.
Щиро дякуємо всім жертводавцям. Покійній Вірі нехай Господь сотворить Вічную Пам’ять!

ПОЖЕРТВИ ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ НА ПОХОРОНІ БЛ. П. МАТВІЯ ДАЦКІВ
ДЛЯ НАШОЇ ЦЕРКВИ.

$100 - Анонім, родина Курпіта, родина Дацків.
$50 - Р. Ґралюк(Geelong), М. і О. Іванів. В. і М. Лабаз, З. і Л. Ростик, Х. і І. Решітник,
М. Сабадаш, S&M Koba&B Kurpita, родина Федик, М. Рибак,
$ 20 - О. Косак, Т. і А. Андрушко, M&R Gleesen, I. i O. Koлісник, С. Строцька, Д. і С.
Фарфанюк. $10 - Р. і Ю. Нестор, Є. Колісник.
Щиро дякуємо всім жертводавцям. Покійному Матвію нехай Господь сотворить Вічную
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ПОЖЕРТВИ-DONATION.
Церковний податок

$300 - М. і О. Іванів.
$100 - З. і М. Болецькі, L Boleckyj, Л. Маковійчук, Р. Помажак, М. Ткачук, A.
i M. Шепетюк,
$90 - М. і Г. Новосільські.
$70 - L&M Utry(Ковтун).
$60 - В. Бандяк, Л. і О. Беккер, Я. і М. Бойко, C&R Beal(Бак), L&L Wray, Д.
Войцечко, В. і Л. Гаврилюк, С. і О. Гирич, Н. Голіян, І. і І. Дністрянські, Л.
Зуб’юк, A. Кайкан, Р. Кайкан, Я. і М. Ковальчук,
M&A Cousins, Є. і М.
Майборода, Р. і Я. Малиняк, др. М. Муляр, др. Р. і Л. Новосільські, О. і В.
Недошитко,
Я. і Л. Охота, Б. Потюх, P&H Pawson(Надольська), З. і Л.
Ростек, Е. Русін, T&T Salvatore, А. Надольська, G&M Smith(Надольська), др.
Л. і В. Микита,
$50 - Т. і А. Андрушко, М. Гузійчук, С. і Є. Колісник, С. Шинкар, Д. і С.
Фарфанюк.
$40 - А. Курпіта, І. Мілан, Л. Тарнавська, М. і М. Чепак.
$35 - М. Антонів, Ф. і В. Бандяк, М. Гаврилюк, М. Дацків, С. Заболоцька, А.
Захарко, К. Кеда, С. Коваль, Л. Костик, В. і М. Лабаз, В. Маковійчук, А.
Мисько, Р. Мілан, С. і Р. Місяйло, Ю. і Р. Нестор, Г. Онішко, І. і С. Пшибило,
М. Сабадаш, М. Самойленко, С. і І. Снятинські, I. Smiljanic, Я. Соловій, В. і Є.
Станко, С. Строцька, А. Сукач, В. і Є. Чулак, Б. і А. Шевчик, М. Шиховська,
$20 - П. Добриденко, J Keregdjarto.

Катедратик-Алюмнатик
$50
$30
$20
$10

-

З. i М. Болецькі, А. Курпіта.
В. і М. Лабаз.
Н. Голіян, К. Кеда.
Т. і А. Андрушко, Ю. і Р. Нестор, Д. і С. Фарфанюк.

Патріарший фонд
$50
$40
$30
$25
$20
$10

-

З. i М. Болецькі, А. Курпіта, др. В. Сикала, М. і М. Чепак.
В. і М. Лабаз.
Я. і І. Будас.
Ю. і Р. Нестор.
Н. Голіян, К. Кеда, родина Місяйло, Д. і С. Фарфанюк.
Т. і А. Андрушко.
Пожертви на квіти для нашої церкви.

$100 - Я. i І. Будас.
$20 - Д. і С. Фарфанюк.
Пожертви для нашої церкви.

$20 - Анонім, Симон Місяйло.
Пожертви на свічки для нашої церкви.

$10 - Симон Місяйло.
За всі пожертви щиро дякуємо. Нехай
15 Господь Бог винагородить сторицею.

Pope Francis greeted Ukrainian Bishops and piligrims in Rome
At St. Peter's Square, during general audience, Pope Francis welcomed Ukrainian bishops of the
UGCC and RCC, who came to the Vatican for «ad limina» visit, as well as pilgrims from Ukraine,
with a traditional Ukrainian Christian greeting "Glory to Jesus Christ!" and wished peace to this
country.
I sincerely congratulate bishops from Ukraine:" Glory to Jesus Christ! "(Slava Isusu Khrystu!) . I also
direct this greeting to pilgrims accompanying them. Brothers and sisters, I know that among many
wishes you pray for these days, there is a request for peace in Ukraine. In my heart I also have the
same aspirations and I join your prayers for lasting peace in your homeland. May God bless you! "Francis Pope said.

The Head of the UGCC is holding a press-conference in Vatican
On 23rd of February, at 12 o’clock by the Italian local time at the press-centre of Radio Vatican (sala
Marconi), His Beatitude Sviatoslav, the Head of the UGCC is holding a press-conference, speaking
on topic “The pastoral challenges of the Ukrainian Greek Catholic Church in war conditions”.
The meeting with journalists, accredited by the Apostolic Capital will be conducted on occasion of
ending of the pilgrimage of UGCC Synod of Bishops to the tombs of the supreme apostles and an audience with Holy Father. Furthermore, “Ad Limina” has been lasting since 16-21 of February. This
program presupposes visiting different edifices of Vatican and a prayer program, aiming at peace in
Ukraine. The participation in the press-conference is limited by preliminary accreditation in the press
-service of Vatican.

ПОВІДОМЛЕННЯ.
В часі Великого Посту буде третя таца , на збірку “Церква в Потребі”. Ця збірка є на
адміністративні потреби Помісного Синоду Єпископів нашої церкви.
During Lent, every Sunday, there will be a third collection, going towards the ‘Church
in Need’ collection.

Також візьміть скарбонки від “Карітас”, і на протязі ВеликогоПосту
складайте у них пожертви. Цього року всі пожертви з скарбонок підуть до
“Карітас” в Україні.

Also, please take a Caritas box, and throughout Lent, try and make donations. All collected
donations will be sent to Caritas in Ukraine.
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 5521paul.babie@adelaide.edu.au
Web-site: www.catholicukes.org.au
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