SEPTEMBER

ВЕРЕСЕНЬ
Патріарх

Patriarch

Святослав Шевчук

Sviatoslav Shevchuk

в Аделаїді

in Adelaide

В Аделаїді від 23-го
до 24-го вересня буде
перебувати Отець і
Глава
нашої
Української
ГрекоКатолицької Церкви Патріарх Святослав
Шевчук.
Ласкаво просимо всіх
парафіян на зустріч з
нашим
Патріархом
Святославом
і
складіть для нього
п о ж е р т в у
-Дар любові.

23-го вересня о год. 5.00 вечора
у
нашій
церкві
буде
Архиєрейська Служба Божа
для двох парафій Вудвіл і
Вайвіл, а о год. 7.00 вечора святкова ве черя у нашій
церковній залі. Квитки можна у
придбати у п. Оксани Косак,
oksana@kern.com.au, тел.0451 099
361 або у п. Анни Єлонек, тел.
0418 817 956, ціна 40 дол.

His Beatitude
Sviatoslav (Shevchuk), Head
and Father of the
Ukrainian Greek Catholic Church will visit
Adelaide, from the
23rd to the 24th of
September.
Inviting all parishioners for a meeting with
our Patriarch Sviatoslav repare a donation
for him - Gift of life.

He will visit our church on the
23rd of September and therefore
we will have a Episcopal Liturgy
at 5pm, for both the Woodville
and the Wayville Parish, followed
by dinner in our hall at 7pm.
Tickets can be purchased from
Oksana
Kosak:
e-mail
oksana@kern.com.au,- 0451099361,
or our treasurer, Anna Jelonek 1 0418 817 956, for $40.

Візит Патріарха Святослава до
Аделаїди 23-24 вересня 2014 р. Б.

23-го вересня
11.00 – Патріарх Святослав
прилітає з Мелборну до
Аделаїди.
12.30 – обід у резиденції
Архиєпископа Філіпа Вілсона.

Patriarch Sviatoslavs Visit to Adelaide
– 23rd-24th of September 2014
23rd September

11:00am: Patriarch Sviatoslav
lands at Adelaide airport.
12:30pm: Lunch with Archbishop
Phillip Wilson

5.00 вечора - Архиєрейська
Літургія у церкві Покров Пр.
Богородиці(Вайвіл) для двох
парафій і гостей.

5:00pm: Episcopal Liturgy at The
Protection of The Mother of God
(Wayville) for both Parishes
(Woodville and Wayville)
and
guests.

7.00 вечора – Святкова Вечеря у
церковній залі парафії Покров
Пр. Богородиці(Вайвіл) для двох
парафій і гостей.

7:00pm: Celebratory banquet in the
Church Hall of The Protection of
the Mother of God (Wayville) for
both Parishes and guests.

Нічліг у резиденції
Архиєпископа Філіпа Вілсона.

Stay at
house

Archbishop

Wilson’s

24th September
24-го вересня
7.30 ранку – Служба Божа у
церкві св. Володимира і Ольги на 7:30am: Liturgy at St Wolodymyr
and Olga (Woodville)
Вудвіл.
8.30 – Зустріч з парафіянами і
сніданок у залі на Вудвіл.

8:30am: Breakfast with Parishioners

9.15 – Виїзд до Аеропорту.

9:15am: Leaving for the airport.

10.30 – Відліт з Аделаїди до
Канбери.

10:30am: Flight from Adelaide to
Canberra
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Глава УГКЦ у День Незалежності:
«Закликаю кожного з вас повірити в Бога і Україну»
Ми повинні повірити в Україну, у могутність нашого народу й багатство нашої землі. Але ми
зможемо вільно жити на цій землі лише тоді, коли не будемо егоїстами. Коли заради власних
вигод не будемо саджати своїх ближніх до темниці. Коли навчимося ділитися дарами,
перейматися біллю ближнього, прощати й бути прощеними.
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під
час проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння Христового сьогодні, 24 серпня, у
свято 23-ї річниці Незалежності України.
Цього дня в храмах Української Греко-Католицької Церкви вірні моляться за нашу вільну й
незалежну Батьківщину і просять в Господа Бога благословення для неї.
«Це свято, з одного боку, є громадським, народним, з іншого – глибоко духовним. Бо сьогодні,
стоячи перед Божим обличчям, ми повинні запитати себе, що нам слід зробити для того, аби
втримати цей Господній дар», – просить застановитися Предстоятель.
На думку Блаженнішого Святослава, у цей день ми починаємо розуміти, що для нас означає дар
незалежності, дар свободи, дар гідності, дар життя.
Він просить, щоб кожен із нас задав собі запитання: «Боже, що віддам Господеві за те, що Він
воздав мені?» «І сьогодні Господь каже кожному з нас: для того щоб втримати дар незалежності,
зростати в ньому, поділімося з нашим ближнім усім тим, що маємо», – каже проповідник.
«Сьогодні хочу закликати кожного з нас, кожного мешканця України, кожну добру людину –
повірити в Бога і Україну», – наголосив Верховний Архиєпископ.
Говорячи про національний прапор, Блаженніший Святослав зазначив, що коли споглядаємо на
цей символ, бачимо на ньому поєднання неба і землі. «Неба як того Бога, який чуває над нами, на
небесній блакиті. І землі, яка щедро родить врожай лише тоді, коли Боже благословення спочиває
на ній», – сказав він.
«Дякуймо сьогодні Господу Богу за дар свободи, за дар гідного життя. Але просімо, щоб ми були
здатними цей дар втримати і ним поділитися», – звернувся Глава Церкви до кожного з нас.

У День Незалежності Папа Франциск молився за Україну
У неділю, 24 серпня 2014 року, після проказування молитви «Ангел Господній» з тисячами
паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск привітав Україну з
Днем Незалежності. Як тільки він згадав про Україну, його слова були перервані довгими
оплесками всіх присутніх.
Святіший Отець сказав: «Дорогі брати й сестри, моя думка сьогодні особливим чином лине до
улюбленої землі України, яка сьогодні відзначає національне свято, до всіх її синів і дочок, до
їхніх прагнень миру та спокою, яким загрожує ситуація напруження й конфлікту, що не подає
ознак зменшення, викликаючи багато страждань серед цивільного населення. Ввіряємо Господу
Ісусу та Пресвятій Богородиці всю країну і спільно молімося насамперед за жертви, за їхні родини
й за всіх, що страждають. Я отримав листа від одного єпископа, який розповідає про все це горе.
Помолімося разом до Пресвятої Богородиці за цю улюблену землю України в день її
національного свята!»
Папа разом із тисячами паломників, присутніми
на площі Святого Петра, проказав молитву
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«Богородице Діво», закінчивши словами: «Маріє, Царице миру, молися за нас!»

Блаженніший Святослав на Успіння Пресвятої Богородиці:
«Запорукою
нашої
перемоги
є
Діва

Марія»

Багато хто питає себе: а куди ж ми зайдемо? Якою ця дорога буде? Скільки жертв ми
мусимо скласти, щоб достойно її завершити? На ці питання ми сьогодні не маємо відповіді і,
можливо, ніхто не має. Але відповіді на ці питання дає нам сьогодні Пречиста Діва Марія.
Вона, як мати, каже нам: не бійтеся, ідіть. Я іду з вами, я не пускаю вас самих.
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший
Святослав (Шевчук) на празник Успіння Пречистої Діви Марії під час прощі в Унівській лаврі
(Львівщина).
На прощу до Унева прибули тисячі паломників.
Блаженніший Святослав, проводячи аналогію, зазначив, що наш народ від Сходу до
Заходу, від Півночі до Півдня є в прощі. «Ми з вами подорожуємо. Ідемо вперед. Подібно як
колись Божий люд під проводом Мойсея подорожував пустелею. Ішов від рабства до свободи.
Від смерті до життя. З дому неволі до обітованої землі», - сказав проповідник.
Пригадав, що коли Мойсей наважився повести людей цією мандрівкою, йому Господь
сказав: не бійся, бо Я буду з тобою.
Коли приходить архангел Гавриїл до Пречистої Діви Марії, він каже їй ті самі слова:
радуйся Благодатна, бо Господь з Тобою. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку в Бога.
«Сьогодні у своєму Успінні вона показує нам дорогу до воскресіння, до нового життя, бо
переходить сьогодні від життя до життя, від землі до небес», - переконує Предстоятель.
За його словами, християни споконвіку мають Діву Марію як непереможний знак і силу
на ворогів.
Сьогодні Божий люд в Україні є у великій тривозі і непевності. Ми вийшли, ми
довірилися поклику Бога і пішли в тій паломницькій ході гідності і свободи. Сьогодні ми
просимо в Пречистої Діви Марії, щоб вона паломничала разом із нами в нашій мандрівці до
свободи як ковчег Нового завіту. Вона є запорукою нашої перемоги», - просить замислитися
Верховний Архиєпископ.
Він пригадав, що під її покров ще князь Ярослав Мудрий посвятив нашу землю. І цю
посвяту наша Церква відновила цього року. І цій посвяті ми твердо крокуємо вперед.

У Львові презентуватимуть книгу «Йосиф Сліпий. Спомини»
Під час Форуму видавців у м. Львові 11 вересня 2014 року відбудеться презентація книги
«Йосиф Сліпий. Спомини». Це особисті спогади Патріарха Йосифа Сліпого, яким уже 50 років
від дати написання.
Серед головних доповідачів - Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ,
Блаженніший кардинал Любомир (Гузар), Владика Борис (Ґудзяк), Президент УКУ. Книгу
особисто презентуватимуть її редактори о. д-р Іван Дацько та д-р Марія Горяча.
Як зазначають редактори, після свого звільнення Патріарх надиктовував ці спомини
своєму секретарю Іванові Хомі протягом року. Усього було записано сім рукописних зошитів.
Іван Хома надрукував цей текст на друкарській машинці, і цей машинопис пролежав в архіві
півстоліття. Сприяв виходу книги о. Іван Дацько, який був особистим секретарем Патріарха
Йосифа. Спільна робота о. Івана Дацька та д-ра Марії Горячої над книгою тривала два роки. І
лише тепер «Спомини» видає Інститут святого Климента Папи в Римі Українського
католицького університету спільно з Інститутом екуменічних студій УКУ.
«Ці спогади будуть надихати, точніше служити Богові та Україні. Особисте свідчення
незламності, з якою Йосиф Сліпий пережив увесь цей період випробувань, напевно, запалить
серце не одного читача. Також ці “Спомини” стануть цінним історичним джерелом для
науковців, які досліджують його діяльність та історичний контекст, у якому він діяв, як,
зрештою, і життя всієї Церкви в цей період», - додає д-р Марія Горяча.
Це видання - дар Українського католицького університету для вшанування Патріарха
Йосифа Сліпого за все, що він зробив для УГКЦ і для самого Українського католицького
університету зокрема. Презентація розпочнеться
4 о 12:00 за адресою: м. Львів, вул. Коперника,
15, Палац Потоцьких, Дзеркальна зала в рамках Форуму видавців.

Блаженніший Святослав у Києві освятив пам’ятник Героям Небесної сотні
У 23-тю річницю Незалежності України Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав біля міжконфесійного храму Святого Миколи Чудотворця
при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»
освятив пам’ятний Хрест Героям Небесної сотні.
Чому хрест? «Для нас християн, − звернувся Предстоятель до учасників події, − Хрест є
знаком перемоги, бо на ньому Син Божий Ісус Христос своєю смертю смерть переміг і дав нам
життя. Цей знак Він залишив нам, щоб ми перемагали наших ворогів. Сьогодні цей знак
перемоги Господь вкладає в наші руки, у руки наших студентів, нашої молоді».
Крім того, за словами Глави Церкви, Хрест є знаком примирення. «Апостол Павло
навчає, що коли Ісус Христос помер на Хресті, людина і Бог примирилися. На Хресті наш
Спаситель з'явився нам як наш мир. Хрест є знаком свободи від гріха і смерті, знаком надії на
краще майбутнє, ключем, який відкриває небо», − розповів Предстоятель УГКЦ.
«Цей Хрест, − каже Блаженніший Святослав, − ми посвятили на честь Небесної сотні. Бо
Небесна сотня своєю смертю перемогла. І така сотня сьогодні вже не одна. Наші молоді люди,
студенти, які зуміли віддати своє життя, цим актом самопожертви перемогли ворога».
«Нехай їхня жертва в День Незалежності буде закликом до примирення, щоб ми вміли
обняти один одного, переступити всі перешкоди і поділи, які заважають нам будувати єдине
консолідоване суспільство. Бо в Небесній сотні є представники різних народів. Першими
жертвами були сини вірменського і білоруського народів. Нехай сьогодні заклик Небесної
сотні буде закликом нашого внутрішнього українського єднання. І нехай цей заклик буде
також закликом до свободи, адже щоб віддати своє життя за Батьківщину, треба бути
свобідним», − наголосив Верховний Архиєпископ.
Він попросив закликати нашого Спасителя, щоб «Він дарував нам мир у нашій країні,
перемогу над нашими ворогами, силу братерського єднання». «А Пречиста Діва Марія, яка
стояла під Хрестом, жертвуючи свого Сина, нехай буде прикладом для кожної матері, яка
сьогодні тримає життя своїх синів у своїх руках і молиться за їхнє життя та кращу долю», −
сказав Блаженніший Святослав.
Глава Церкви привітав усіх присутніх з Днем Незалежності. А також подякував усім, хто
долучився до спорудження міжконфесійного храму Святого Миколи Чудотворця і відзначив
його важливість.
В освяченні пам’ятного Хреста Героям Небесної сотні взяли участь представники різних
конфесій та Церков, відомі українські письменники, поети, керівництво КПІ, студенти та
викладачі, громадські активісти та представники влади.
Перед освяченням Глава УГКЦ відслужив Молебень до Пресвятої Богородиці, просячи
нашу Небесну заступницю про мир в Україні.
В Мельбурні в українській катедрі святих апостолів Петра і Павла перезнтували дві
ікони з святими українського народу. В один ряд з святими іконописець поставив Главу
УГКЦ Блаженнішого Святослава. Ікони благословить Блаженніший Святослав 21 вересня під
час свого патсирського візиту до Мельбурна.
Іконописець Роман Васили зі Львова написав дві ікони святих українського народу в
розмірі 1,5 м. на 2м. На іконі “Покров Пресвятої Богородиці” автор серед святих помістив
також сучасників. Глава Української ГРеко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав теж
зображений на іконі.
Це вже вдруге Блаженнішого Святослава зображають на іконі. Вперше його поставили
серед святих на одній з ікон в Україні.
Як зазначив іконописець, такий крок цілком допустимий, оскільки “живі люди для нас є
прикладом до наслідування та дорогою до Бога”, цитує слова іконописця прес-служба єпархії
УГКЦ в Австралії.
Кошти на писання ікон збирали серед українців в цілій Австралії. Загалом вдалось
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отримати $25 000. Дизайном ікон займалась
Маруся Яроцька. Автор через художню
композицію передала архітектурну структуру мельбурнської катедри.

Християнський погляд на війну, мир і самозахист.
Ідеалом християнського життя у спільноті та світі є мир – особлива душевна настанова, яка
полягає в гармонійному й належному стосунку особи до Бога, до самої себе, до інших людей
та до всього творіння. Мир є одним з ключових понять Христової Благовісті: «Мир
вам!» (Лк. 24,36); «Мир залишаю вам, мій мир даю вам» (Ів. 14,27, див. також: Мт. 10,13; Мр.
5,34; 9,50; Лк. 1,79; 2,14). Мир між людьми невіддільно пов’язаний з любов’ю до ближніх:
«Бо заповіді: “Не чини перелюбу”, “Не вбивай”, “Не кради”, “Не пожадай”, і всякі інші
заповіді містяться у цьому слові: “Люби твого ближнього як себе самого”» (Рим. 13,9) (Див.:
1 Ів. 2,9-11; 3,10-24; 4,7-21). Християни покликані плекати цей мир і любов на всіх рівнях
спільнотного життя: міжособистісному, родинному, громадському, внутрішньополітичному
і міжнародному: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мт. 5,9).
Щоби бути миротворцем, потрібно сильного та сформованого характеру, здатного панувати
над собою.
Мир як настанова серця і спосіб людського співжиття є Божим задумом від початку. Миром
втішалися наші прародичі в раю. Однак з гріхопадінням, яке стало плодом невдячності Богові за
дар існування, люди втрачають мир як непорушну та очевидну дійсність. Наслідком гріхопадіння
стає егоїзм, егоцентризм та пов’язана з цим схильність трактувати іншу людину вже не як рівну
за гідністю особу, а як засіб для самореалізації (Виникнення сорому і першого одягу яскраво
засвідчує цю схильність (див. Бут. 3,7).), що потягло за собою виникнення всіх інших пороків.
Каїн вбиває із заздрощів (див. Бут. 4,3-16), а Ламех – з помсти (див. Бут. 4,23). Напад, насильство
і вбивство входять в людську історію (пор. Бут. 6,11), природне розуміння гідності людини і
недоторканності людського життя затьмарюється настільки, що Бог змушений дати людині
виразну заповідь: «Не вбивай!» (Вих. 20,13).
Через те, що гріх Каїна увійшов у світ, виникла потреба від нього захищатися. Потреба захисту
себе чи іншої людини від нападу та насильства випливає з цінності людського життя та людської
гідності. Захищаючи себе чи інших, ми не дозволяємо гріхові насильства чи вбивства здійснитися
у світі, а нападникові – порушити заповідь: «Не вбивай!». Особливий обов’язок захисту маємо по
відношенню до слабких і беззахисних, а також до осіб, пов’язаних з нами кровною спорідненістю.
Геройська самопожертва у значенні відмови від захисту і віддання власного життя за
християнську віру, за інших людей чи за благородні принципи і переконання має сенс там, де для
цього є вагома ситуація. Тоді вона стає свідченням. Таке свідчення завжди є лише моральним
запрошенням, а не вимогою (тобто, до такого кроку ніхто не зобов’язаний, а лише може його
великодушно здійснити). Коли ситуація не є такою вагомою, відмова від самозахисту чи захисту
інших (за винятком власної слабкості чи страху, що паралізує) може набрати рис «допомоги»
нападникові в порушенні заповіді: «Не вбивай!» (може набрати рис т. зв. «чужого гріха»).
«Непротивлення злу насильством» ґрафа Лева Толстого не є християнським ідеалом.
Християн часто звинувачують у слабкості та пацифізмі, цитуючи при цьому слова Ісуса Христа:
«Не противтеся злому. Хто вдарить тебе у праву щоку, оберни до нього й другу» (Мт. 5, 39 і
далі; Лк. 6,29). Можемо припускати, що Ісус Христос має тут на увазі життя в родинній та
сусідській спільноті, де всі знають одні одних і до конфлікту жили в мирі та злагоді. В такій
ситуації «підставляння другої щоки» є способом уникнення нарощування конфлікту та шляхом до
примирення. Однак Ісус Христос не мав на увазі, що ми повинні «підставляти другу щоку» у
випадку нападу кримінальних чи політичних злочинців. Наприклад, розповідаючи притчу про
чоловіка, який ішов з Єрусалиму в Єрихон і по дорозі потрапив розбійникам до рук (див. Лк.
10,30-37), Ісус не каже, що той чоловік повинен був «підставити другу щоку» розбійникам, і сам
Він, коли Його вдарили в обличчя на суді в первосвященика Каяфи (див. Ів. 18,22), не підставляє
другу щоку, а словесно захищається: «Якщо Я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре,
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то за віщо б’єш Мене?» (Ів. 18,23).

Від деяких християн часто можна почути таку позицію: «Я не буду сам(а) захищати себе чи
інших, тому що я уповаю на Бога, і Він нас захистить». У цьому твердженні слід відрізнити
істину від помилки. Істина полягає в тому, що ми повинні уповати на Бога завжди, і в молитві
просити у Нього допомоги для наших справедливих дій. Незалежно від того, яких зусиль ми
докладаємо, остаточний захист і перемога походять не від нас, а від Бога. «Коли Господь не
зберігає міста, – дарма пильнує сторож» (Пс. 127,1). Помилковість же цього твердження в
тому, що людина, яка так думає, хоче переадресувати Богові виконання покладеного на неї
Богом обов’язку захисту себе і інших. Вона хоче, щоби Бог зробив замість неї те, що Бог бажає,
аби вона зробила це сама, і дав їй для цього розум, свобідну волю та відповідні сили; окрім
цього, така людина вимагає від Бога суперечливого чуда в значенні позбавлення нападника
свободи волі і/або можливості діяти – здатностей, що їх йому Бог сам дарував. Однак якщо така
особа через власну слабкість чи хворобу, або через зовнішні обставини (штучне позбавлення
свободи дій, напр., кайдани на руках і т.п.) не може захищати себе чи інших, тоді вона повинна з
вірою просити в Бога такого чуда.
Захист повинен бути співмірний з загрозою: його метою повинно бути відвернення нападу та
достатнє знешкодження нападника, а не нанесення йому тілесних ушкоджень, і тим більше – не
вбивство. Нанесення нападникові тілесних ушкоджень повинно розглядатися як неминучий,
однак не бажаний прямо наслідок захисту, воно повинно бути мінімальним. Якщо можливо
захиститись, не вбиваючи нападника, християнин повинен виявити милосердя і залишити йому
життя (смертельне добивання вже знешкоджденого нападника не дозволяється!), однак якщо
існує серйозна загроза власному життю чи життю особи, супроти якої вчинено напад (а також
загроза гідності особи, наприклад, у випадку сексуального насильства), а інший захист
неможливий, то допускається вбивство нападника як крайній спосіб оборони. Особа, яка
захищається, не порушує в такому випадку Божої заповіді: «Не вбивай!».
В наш час великого поширення набули далекосхідні, а також відроджені давньоукраїнські бойові
мистецтва. Будучи первісно сформовані як техніки ведення бою, а отже – передовсім нападу,
вони можуть бути використовувані як ефективні способи захисту. Вивчення бойових мистецтв
допомагає набути вправності, витримки, володіння собою, загартувати волю і дух, готуючи їх до
боротьби і долання перешкод, що має позитивні наслідки і для ситуацій суто духовного рівня,
коли потрібно «боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти
правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах» (Еф. 6,12). Однак
потрібно пам’ятати, що більшість бойових мистецтв формувалося в контексті язичеських релігій,
що були поширені в ті часи. Деякі з них стали складовими частинами цих релігій, і окремі
(особливо т.зв. «внутрішні») техніки мають пряме містично-окультне значення. Через те заняття
бойовими мистецтвами таїть у собі небезпеку стати шляхом до формування язичеського
світогляду і втягування адепта у сповідування тої чи іншої язичеської релігії. Тому християнин
(ка), який бажає вивчати бойові мистецтва, повинен(а) мати сформоване християнське
світобачення, повинен(а) чітко усвідомлювати, яка техніка чи практика сумісна з християнством,
а яка – ні, повинен(а) намагатися християнізувати дане бойове мистецтво, вміщаючи його в
контекст християнських чеснот відваги, благородства і милосердя. Зокрема, слід уникати духу
агресії, жорстокості та розглядання всіх людей як потенційних противників, що його плекають
деякі бойові мистецтва. Любов до ближнього повинна бути базовою моральною настановою –
навіть по відношенню до потенційних чи актуальних нападників.
Як засіб для захисту може використовуватися зброя. Володіння зброєю та її використання
накладає на християнина(ку) підвищену відповідальність і вимагає особливого володіння собою,
оскільки таїть в собі небезпеку легкого перевищення меж необхідної оборони і переходу від
захисту до агресії. Особиста зброя є неморальною тоді, коли за своїм задумом чи конструкцією
передбачає спричинення тілесних ушкоджень чи страждань більших, ніж це потрібно для
знешкодження нападника.
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Все сказане досі про індивідуальний захист, чинне також і стосовно суспільного захисту.
Обов’язок захисту своїх рідних і близьких, який в кінцевому результаті виводиться із заповіді:
«Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь, Бог твій,
дасть тобі» (Вих. 20,12), а в ширшому засягу – співгромадян, поєднаних з нами спільною мовою,
культурою та територією проживання, що її Бог дає кожному народові, виражається в понятті
справедливої війни, тобто війни для захисту батьківщини чи виправданого збройного опору проти
гніту несправедливої державної влади (Див.: Катехизм Католицької Церкви, # 2243.).
Справедливою може бути й війна, спрямована на захист іншого народу, що зазнав агресії чи
страждає від тиранії. Збройна чи інша участь в такій війні є чеснотою і геройством: «Ніхто
неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає» (Ів. 15,13).
Слова Ісуса Христа: «Всі бо, що за меч беруться, від меча загинуть» (Мт. 26,52) стосуються, в
першу чергу, агресорів і тиранів, і «меч», від якого вони загинуть, в руках захисників – воїнівучасників справедливої війни (Пор.: Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви, VIII, 3). Вимога Спасителя: «Любіть ворогів ваших» (Мт. 5,44) не виключає потреби і
можливості збройного захисту від них, однак, як і у випадку індивідуального захисту, вимагає не
перевищувати меж необхідної оборони і гуманно ставитися до військовополонених, поранених та
цивільного населення ворожої країни.
Сучасні армії володіють різними видами озброєнь, використання яких предбачає спеціальну
підготовку та узгоджену колективну діяльність військових. Звичайно це озброєння сильної
руйнівної дії, здатні при одиничному використанні знищувати великі кількості ворожого війська.
Їх моральна оцінка та моральна відповідальність за їхнє застосування залежить від того, наскільки
вибірково вони можуть діяти, тобто, якщо їх застосовують проти віськових формувань, то
наскільки безпечним при цьому може бути цивільне населення, яке не бере участі у військових
діях. Основну моральну відповідальність за наслідки дії таких озброєнь несуть ті, хто віддає наказ
про їх застосування, однак морально відповідальними є також і рядові військові, які обслуговують
ці озброєння: відмова виконати злочинний наказ є формою християнського героїзму.
Зброя масового знищення (ядерна, хімічна, бактеріологічна, новітні наступальні космічні
озброєння...) є завжди неморальною, тому що вона діє неперебірливо, нищачи всіх – і військових,
які беруть участь у війні, і цивільне населення – винуватих і невинних. Окрім того, вона не дає
противникові жодних шансів вижити – від неї неможливо сховатися. Тому її використання завжди
є злом: навіть якщо сторона, яка зазнала агресії, використовує для її захисту, то вона обтяжує себе
важким злочином, і війна зі справедливої перетворюється в агресивну. Той, хто віддав наказ про
застосування зброї масового знищення, стає злочинцем проти людства. В наш час арсенали зброї
масового знищення здатні знищити все людство і все життя на землі (а можливо і саму планету).
Це добре розуміють ті, хто нею володіє, і тому її виробляють не для застосування, а радше як
фактор стримування. Доки існують країни-агресори, які володіють такою зброєю, інші країни
мають право також її мати як фактор стримування агресорів. Однак фактор стримування лише тоді
має сенс, коли він може бути реально застосованим, тому завжди існує небезпека незворотнього
військового конфлікту. Через те християни повинні домагатися остаточної та повсюдної ліквідації
такої зброї й підносити до Бога свої молитви в цьому намірі.
Виробництво зброї (індивідуальної чи загальновійськової) зумовлене її потребою для захисту,
використанням як фактору стримування, а також постачанням її тим націям і державам, які
потребують її для згаданих цілей. Однак перетворювати виробництво зброї в державний бізнес і
постачати її воюючим сторонам, розпалюючи таким чином конфлікт, є важкою моральною
провиною. Часто постачання зброї само стає причиною вибуху військового конфлікту, або
перетворює конфлікт у більш масовий та кривавий. Тому міжнародна спільнота повинна тримати
виробництво й торгівлю зброєю під суворим контролем та обмежувати її. Слід пам’ятати, що
виробництво зброї як фактора стримування вимагає величезних коштів: ці види зброї є
надзвичайно дорогими, що стає великою бідою для розвитку народів і перешкоджає надавати
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допомогу бідному населенню (Пор. Павло VI, Енцикліка
«Прогрес народів», 53.), особливо в тих
регіонах світу, які страждають від голоду.

Найбільша й найкривавіша війна всіх часів і народів ведеться не зброєю, а квазі-медичним
причандаллям і хімічними засобами в абортивних клініках: від абортів у страшних муках
загинула і продовжує гинути така кількість людей, що пред цим бліднуть усі війни, також і ті, де
застосовувалася зброя масового знищення. Диявол, бажаючи заперечити Бога як Джерело і
Подателя Життя, спрямував свій удар проти найбеззахисніших і так спотворив мислення людей,
що вони почали вважати знищення власних дітей своїм правом. І доки в світі триватиме
абортивна війна проти ненароджених дітей, усі намагання витворити мир на міжнародному та
внутрішньополітичному рівнях залишатимуться ілюзією, а всі миролюбні заяви і декларації –
самообманом або свідомим лицемірством. Тому обов’язком кожного(-ї) християнина(-ки) є
захищати цих найбеззахисніших (якими на певному етапі розвитку були всі ми) на
міжнародному, суспільному, законодавчому та індивідуальному рівнях, домагаючись
законодавчої заборони абортів, представляючи ближнім словом і прикладом власного життя
красу і велич батьківства й материнства, надаючи дієву допомогу матерям, щоб вони зберегли
життя власним дітям та молячись за цих дітей і за всіх, від кого залежить їхнє життя.
У випадку грубого порушення основних прав людини в окремих країнах чи блоках, а також
тиранічних режимів, які загрожують життю і свободі своїх громадян, виправданим є втручання
інших держав. У випадку, якщо засоби політичного та економічного впливу не дають бажаних
результатів, виправданим є військове втручання, яке однак, повинно мати «точковий» характер
(з використанням підрозділів спеціального призначення та сил швидкого реагування), щоби
заподіяти якомога менше шкоди цивільному населенню та інфраструктурам країни. Перед таким
втручанням завжди потрібно зважувати, чи шкода від нього не буде більшою від тієї, яку досі
завдавав тиранічний режим, а також брати до уваги культуру й ментальність народу, якому
збираємось допомагати (наприклад, народ може вважати тиранію звичною формою правління, а
сторонню допомогу – агресією проти власного суверенітету).
Якщо згідно з перевіреною інформацією стає відомо, що інша країна готується до
спрямованої проти нашої країни військової агресії, то уряд може прийняти рішення до удару на
випередження, вдавшись до т. зв. превентивних військових дій. Вони повинні мати на меті
зменшення власних втрат і відвернення агресії, однак самим не перерости в агресію проти даної
країни – їх результатом не може бути захоплення територій чи поневолення народу, який
збирався вчинити агресію. В ситуаціях затяжних етнічних, расових, політичних чи релігійних
конфліктів сторони часто зловживають правом превентивного військового удару, претворюючи
його у засіб тривалої агресії.
Якщо грубе порушення основних прав людини чи тиранія наявні у власній країні, а змінити
ситуацію політичними засобами чи мирним опором неможливо, то можна вдатися до збройного
повстання як до станнього засобу. Однак повстання виправдане тільки тоді, коли є безсумнівна
перспектива успіху, план його перебігу, повний контроль над повстанськими силами, щоби
повстання не переросло в хаос і кримінальний безлад, та стратегія суспільних перетворень по
завершенні повстання. Як і у випадку військового втручання з метою допомоги іншій країні,
завжди потрібно зважити, чи шкоди, заподіяні, повстанням, не будуть більшими від того лиха,
яке існувало доти.
В епоху сучасних технологій поширена т. зв. інформаційна війна. Вона може мати декілька
різновидів: розлад ворожих комп’ютерних систем, дезінформація противника а також свідома
брехня – очорнення керівництва противника з метою деморалізації військ і населення
противника, посіяння в них недовіри до власного керівництва тощо. Коли перших два способи
допускаються як деколи менш криваві способи ведення війни, то третій є неморальним, тому що
становить провину проти VIII Божої Заповіді; християни не повинні вдаватися до такого засобу.
Прагнучи до встановлення миру в міжнародному та внутрішньополітичному вимірах,
християни повинні пам’ятати, що мир не може бути самоціллю. Він є наслідком моральної
доброти громадян і політиків, а також засобом – базовими умовами для розквіту культурного,
релігійного та суспільного життя. Не можна прагнути «миру за всяку ціну», входячи в хибні
компроміси та нехтуючи основними християнськими та загальнолюдськими цінностями.
Петро Гусак
доктор філософії, Український Католицький Університет
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Лист-звернення Блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ
з нагоди проведення VI Всеукраїнського військового паломництва до Зарваниці.
Дорогі в Христі!

Уже п’ять років поспіль Марійський центр у Зарваниці збирає під покров Пресвятої
Богородиці велику кількість службовців Збройних сил України, Міністерства внутрішніх
справ, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби
України та інших військових формувань. Ця подія не пересічна, оскільки гуртує всі
українські силові структури біля стіп Богородиці в єдину християнську спільноту, кожен
член якої готовий виконувати свій обов’язок християнина залежно від особливості
власного покликання, в основі котрого лежить вірність і відданість українському народові.
Саме сюди військові несли та несуть свої прохання-молитви, щоб передати їх в руки
Небесної Матері – Заступниці України.
Цього року, 20-21 вересня, буде проведена чергова військова проща до Зарваниці. У ній
візьмуть участь представники ЗСУ, силових структур, воїни, які брали участь у бойових
діях в зоні АТО, поранені військовослужбовці, члени сімей захисників України. Це
паломництво вкотре поєднає всіх захисників у духовному центрі в єдину спільноту, щоб
вознести свою усильну молитву за мир і спокій у країні, що їх так непохитно відстоюють
наші захисники.
Плекання миру та його захист – це справа не лише військових, а й обов’язок кожного
громадянина-патріота. Водночас покликанням кожного християнина є нести мир,
отриманий від Господа, і ділитися ним із ближніми. Саме тому Богородиця всіх нас єднає
в цьому паломництві, щоб увесь народ України прийняв дарований Всевишнім мир: «Мир
залишаю вам, мій мир даю вам» (Ів. 14, 27).
Сьогодні ми ласкаво запрошуємо всіх небайдужих, чиє серце відкрите на плекання миру,
єднатися з військовими в молитві за мир і спокій в Україні та світі, яка проходитиме в
Зарваниці. В особливий спосіб запрошуємо долучитися до молитви родин
військовослужбовців. Ця молитва стане міцним щитом захисту та підтримки для тих, хто
перебуває на передовій, хто в постійній небезпеці для життя та здоров’я непохитно стоїть
на служінні миру. У рамках паломництва, окрім молитовної підтримки захисників, буде
можливість надати їм матеріальну допомогу. З цією метою буде проводитися збір коштів
для потреб військовослужбовців у зоні АТО.
Єднаючись у спільній справі плекання миру, візьмімо близько до серця Господній заклик
до нас: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мт. 5, 9). Ми є
миротворцями тоді, коли з нами непереможний щит – щира молитва до Бога за мир та
спокій. Єднаймося! Прийдімо до Богородиці Зарваницької та віддаймо їй у руки свої
молитви-благання за наш народ, наше військо, наш мир. Будьмо миротворцями!
† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святих мучеників
Фотія і Аникити,
10
25 серпня 2014 року Божого

Reading of the Holy Scripture
01/09/14
02/09/14
03/09/14
04/09/14
05/09/14
06/09/14
07/09/14
09/09/14
09/09/14
10/09/14
11/09/14
12/09/14
13/09/14
14/09/14
15/09/14
16/09/14
17/09/14
18/09/14
19/09/14
20/09/14
21/09/14
22/09/14
23/09/14
24/09/14
25/09/14
26/09/14
27/09/14
28/09/14
29/09/14
30/09/14

Читання Святого Письма
01/09/14
02/09/14
03/09/14
04/09/14
05/09/14
06/09/14
07/09/14
09/09/14
09/09/14
10/09/14
11/09/14
12/09/14
13/09/14
14/09/14
15/09/14
16/09/14
17/09/14
18/09/14
19/09/14
20/09/14
21/09/14
22/09/14
23/09/14
24/09/14
25/09/14
26/09/14
27/09/14
28/09/14
29/09/14
30/09/14

Филип’ян 3
Филип’ян 4
Колосян 1
Колосян 2
Колосян 3
Колосян 4
1 Солунян 1
1 Солунян 2
1 Солунян 3
1 Солунян 4
1 Солунян 5
2 Солунян 1
2 Солунян 2
2 Солунян 3
1 Тимотея 1
1 Тимотея 2
1 Тимотея 3
1 Тимотея 4
1 Тимотея 5
1 Тимотея 6
2 Тимотея 1
2 Тимотея 2
2 Тимотея 3
2 Тимотея 4
Тита 1
Тита 2
Тита 3
Филимона
Йоана 1, 1-28
Йоана 1, 29-51

Philippians 3
Philippians 4
Colossians 1
Colossians 2
Colossians 3
Colossians 4
1 Thessalonians 1
1 Thessalonians 2
1 Thessalonians 3
1 Thessalonians 4
1 Thessalonians 5
2 Thessalonians 1
2 Thessalonians 2
2 Thessalonians 3
1 Timothy 1
1 Timothy 2
1 Timothy 3
1 Timothy 4
1 Timothy 5
1 Timothy 6
2 Timothy 1
2 Timothy 2
2 Timothy 3
2 Timothy 4
Titus 1
Titus 2
Titus 3
Philemon
John 1, 1-28
John 1, 29-51

Melbourne Cathedral has two new icons
Mr. Roman Vasylyk from Lviv Ukraine was commissioned to write two imposing icons of about 1.5
metres by 2 metres each. There are two icons.
The one the right hand side depicts the saints of the Ukrainian land while the one on the left depicts the
Patronage of the Mother of God over the Ukrainian Church and over Ukraine itself. The icons are very educational in themselves. They, for instance, include people who are still alive. For instance, His Beatitude Sviatoslav Shevchuk appears on the icon. This is the second time that his has happened. He already appears on
an icon in Ukraine.
The living people remind us that under the patronage of the Blessed Virgin Mary all of of us are on a
journey to fulfil God’s plan for His world.
The idea was first floated about 12 years ago. The Cathedral of Sts Peter and Paul in North Melbourne
needed to finish the side icons.
A number of people from across Australia made sizable donations to pray for the project. In total the
cost was about $25,000. Ms. Marusia Jarockyj designed the stands for the icons. Her design included a link
to the existing structures of the Cathedral. The results are spectacular. It seems that the new icons have been
there from the beginning.
The icons will be blessed by our Patriarch on Sunday 21st September during the Patriarchal Liturgy.
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Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ
Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук) народився 5 травня 1970 року у м. Стрию
Львівської обл. У 1991-1992 роках навчався у Центрі філософсько-богословських студій «Дон
Боско» у м. Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1992-1994 роках – у Львівській духовній семінарії.
Дияконські свячення отримав 21 травня 1994 року (святитель Владика Филимон (Курчаба),
священичі – 26 червня 1994 року (святитель Блаженніший Мирослав Іван Кардинал
(Любачівський).
У 1994-1999 роках навчався у Папському університеті святого Томи Аквінського (Рим, Італія),
де здобув докторат з відзнакою Summa cum laude в галузі богословської антропології та основ
моральної
богослов’ї
візантійської
богословської
традиції.
У 1999-2000 роках – префект Львівської духовної семінарії Святого Духа.
У 2000-2007 роках – віце-ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа.
З 2001 року – віце-декан богословського факультету Львівської богословської академії (відтак
Українського католицького університету).
У 2002-2005 роках – голова секретаріату та особистий секретар Блаженнішого Любомира,
адміністратор Патріаршої курії у Львові.
З червня 2007 року – ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа.
14 січня 2009 року Святіший Отець Венедикт XVI поблагословив рішення Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви про призначення отця доктора Святослава Шевчука
Єпископом-помічником єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).
Новому єпископу уділено титулярний престол Кастра-ді-Гальби.
Архиєрейська хіротонія відбулася 7 квітня 2009 року, на свято Благовіщення Пресвятої
Богородиці, в Архикатедральному соборі Святого Юра у Львові. Головним святителем, у
присутності Блаженнішого Любомира, був Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк),
Архиєпископ Львівський, а співсвятителями – Владика Михаїл (Микицей), Єпарх єпархії
Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі, та Владика Юліан (Вороновський), Єпарх
Самбірсько-Дрогобицький.
10 квітня 2010 року призначений Апостольським адміністратором єпархії Покрови Пресвятої
Богородиці.
Виборчий Синод єпископів УГКЦ, зібраний у Львові (Брюховичах) 21-24 березня 2011 року,
відповідно до приписів Кодексу канонів Східних Церков та Партикулярного права УГКЦ, обрав
Патріархом УГКЦ Преосвященного Владику Святослава (Шевчука).
Святійший Отець Венедикт XVI потвердив і поблагословив вибір Преосвященного Владики
Святослава згідно з рішенням Виборчого Синоду єпископів УГКЦ від 23 березня 2011 року.
Обраний Глава УГКЦ склав перед Синодом єпископів визнання віри та обітницю вірно
виконувати свій уряд.
Введення Блаженнішого Святослава на престол Глави УГКЦ відбулося у Києві в неділю, 27
березня, під час Архиєрейської Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Владика Святослав (Шевчук) вільно володіє такими іноземними мовами: англійською,
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італійською, іспанською, польською та російською.

His Beatitude
Sviatoslav Shevchuk

Biography:

Major Archbishop of Kyiv-Galicia

began his religious education in 1991-1992 at the Don Bosco

Born May 5, 1970 in Striy, Lviv region, he

theological seminary in Buenos Aires.
He continued his education from 1992 to 1994 in the Lviv Theological Seminary.
Ordained a deacon on May 21, 1994 (by Bishop Fylymon Kurchaba), he was ordained a priest on June 26, 1994 (by His Beatitude Myroslav Cardinal Liubachivsky).
From 1994 to 1999 he studied at the papal university of St.
Thomas Aquinas in Rome, where he received his doctoral degree summa cum laude in theological anthropology and the
moral roots of theology in the Byzantine theological tradition.
From 1999 to 2000 he served as prefect of the Lviv Holy Spirit
Theological Seminary. From 2000 to 2007 he was vice rector
of the seminary. In 2001 he became vice-dean of the theology
department at the Lviv Theological Academy (now the Ukrainian Catholic University).
In 2002 he was named head of the secretariat and personal
secretary to His Beatitude Liubomyr Cardinal Husar, head of
Shevchuk in 2011

the Patriarchal Curia in Lviv.
In 2007 he was named rector of the Holy Spirit Seminary.

Church

Ukrainian Greek Catholic
Church

Elected

23 March 2011

Installed

27 March 2011

iary bishop of the Protection of the Blessed Mother eparchy in

Lubomyr Husar

Buenos Aires, Argentina.

Predecessor

On January 14, 2007, His Holiness Pope Benedict XVI blessed
the decision of the Synod of Bishops of the Ukrainian Greek
Catholic Church to name Father Sviatoslav Shevchuk as auxil-

On April 10, 2010 he was named Apostolic Administrator EpMetropolitan of Kyiv
President of Synod of the
Ukrainian Catholic Church
Grand Chancellor of Ukrainian Catholic University

Other posts

archy of Argentina.
On March 23, 2011 at an election held by the Synod of bishops
of the Ukrainian Greek Catholic Church he was named Major
Archbishop of the church. On March 24, the election was
blessed by Pope Benedict XVI, He was enthroned on March 27,

Orders
Ordination
Consecration

2011 in Kyiv in the Patriarchal Cathedral of The Resurrection.

26 June 1994 (Priest)
by Myroslav Lubachivsky

Most Reverend Sviatoslav Shevchuk was been elected Major

7 April 2009 (Bishop)
by Ihor Vozniak

Ukrainian Greek Catholic Church in Lviv/Bruhovitchi 21-24

Archbishop (Patriarch) at an Electoral Synod of Bishops of the
March 2011, in accord with the Code of Canons of the Eastern

Personal details

Churches and the Particular Law of the Ukrainian Greek Catho-

Born

5 May 1970 (age 44)
Stryi, Ukrainian

lic Church (UGCC). His Holiness, Pope Benedict XVI confirmed

Nationality

Ukrainian

decision of the Electoral Synod of Bishops of the UGCC on 23

and blessed the election of Bishop Sviatoslav according to the
March.

Coat of arms

His Beatitude Sviatoslav’s native language is Ukrainian. He is
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fluent in English, Italian, Polish, Russian, and Spanish.

ВІЗИТ НАШОГО ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА ШЕВЧУКА
Цього року Отець і Глава нашої Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав
Шевчук відвідає Австралію. На протязі його візиту Патріарх Святослав відвідає всі парафії
нашої Епархії.
В Аделаїді Патріарх буде перебувати 23-го і 24-го вересня. У нашій церкві 23-го вересня буде
служитися Архиєрейська Служба Божа о год. 5.00 вечора, а по закінченні святкова вечеря у
нашій церковній залі.

Head of Ukrainian Catholic Church to visit Australia in September 2014
His Beatitude Sviatoslav (Shevchuk), Head and Father of the Ukrainian Greek Catholic Church will
visit the Ukrainian Catholic Eparchy and all Catholics in Australia. He will meet with Catholic bishops,
church leaders, politicians and other people of good will.
In making this announcement Bishop Peter Stasiuk, Eparch of the Ukrainian Catholics in Australia,
New Zealand, and Oceania, expressed his joy at the upcoming pastoral visit. “The faithful of the Eparchy have been eagerly awaiting this visit for a long time.” he added.
The tour will start in Perth on Wednesday 17th September and end in Brisbane on 30th September. He
will visit all major Ukrainian parishes.
This will be an opportunity for His Beatitude to meet the faithful of Australia who have been so supportive of the Ukrainian Church ever since they arrived in Australia in 1948.
Catholics in Australia have been praying for Ukraine during the present conflict and have been inspired by the spiritual leadership of His Beatitude Sviatoslav.
There are a total of 50 Ukrainian Greek Catholic bishops worldwide with more than seven and a half
million faithful.
The Ukrainian Greek Catholic Church is the largest Eastern Church in full union with the Holy See. On
30 March 1991, Major Archbishop Myroslav Ivan Cardinal Lubachivsky ended his exile in Rome and
returned to Lviv. The Ukrainian Greek Catholic Church ended its forced clandestine existence in 1989
after a period of more than 40 years of persecution by the Soviet Authorities.
His Beatitude Sviatoslav (Shevchuk), Head and Father of the Ukrainian Greek Catholic Church will
visit Adelaide, from the 23rd to the 24th of September. He will visit our church on the 23rd of September and therefore we will have a Episcopal Liturgy at 5pm, followed by dinner in our hall.

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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