
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Глава УГКЦ: «Не очікуймо чуда від влади, вона 
не спасає. Спасає лише Господь Бог» 

Ми сьогодні переходимо момент очікування, можливо, не так 
довго. Трохи більше від дванадцяти місяців ідемо в боротьбі за 
визволення. Уміймо бути терпеливими. Уміймо чекати. Не 
чекаймо чуда від людини, від президента, від нашої влади, бо 
їхні можливості обмежені. Вони не рятують і не спасають. Спасає 
лише Господь Бог.Над такими словами просив сьогодні 
вірних замилитися Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді в Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового в Києві. Архиєрей 
звернув увагу, що в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо Бога, 
який є посеред своїх людей... Ісус Христос у суботній день у 
синагозі зцілює жінку, яка чекала на це 18 років. «Жінка, - каже 
проповідник, - 18 років чекала на оздоровлення, на визволення. І 
дочекалася на дію Божу в той день, у який, можливо, не 
сподівалася... Ми не дуже вміємо чекати, ми нетерпеливі. 
Хочемо все і зараз».Він пригадав, як один співак, «наче 
висловлюючи зміст молодіжної культури, сказав: я не знаю, що я 
хочу, але я це хочу вже». «Ми часто не терпеливимося на Бога, і 
на нашу владу, і на ті обставини, в яких живемо. І начебто 
хочемо почути про покращення вже і сьогодні. Але це слова, які 
походять від Духа недуги», - вважає Блаженніший 
Святослав.Глава Церкви звертає увагу, що ми зараз 
переживаємо час передріздвяного посту. «Це час очікування. 
Час, коли ми готуємося і очікуємо приходу на землю в тілі нашого 
Спасителя, нашого Визволителя, - Бога, який нас сотворив, але 
водночас дарує нам свободу через спасіння», -каже він. (ст.3) 
 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о.  Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Кол. 1, 12 - 18.  
 Єв. Лк. 14, 16 – 24.  
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                          ОГОЛОШЕННЯ 
Неділя 21 грудня навечір’я свята Зачаття 
Пресвятої Богородиці св. Анною – Вечірня з 
Литією о год.  6:00 вечора. 
Понеділок 22 грудня – свято Зачаття Пресвятої 
Богородиці св. Анною. Утреня о год. 7:00 
ранку, Божественні Літургії о год. 8:00, 9:30 
ранку і 6:00 вечора.                      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 За благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Єпархія спільно з  
Конґресом Українців Канади  розпочала збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї 
збірки будуть використані для розвитку 
капеланьскої служби   для воїнів АТО –духовної, 
психолічної та моральної підтримки солдат у 
складних бойових обставинах. Кошти також  
будуть використані для надання найнеобхіднішої 
гуманітарної допомоги пораненим та потерпілим. 
Конверти на цю ціль знаходяться у притворі 
церкви. Парохія видаватиме посвідки від 
оподаткування для жертводавців. 

 ЩИРА ПОДЯКА: ЛУКЖК, відділ церкви  
св. o. Миколая, складає сердечну подяку всім 
членкиням і парафіянам, які допомогли в підготовці та 
переведенню дуже успішного Різдвяного Базару. 
Спеціяльна подяка паням і  панові В. Жилі за те, що 
посвятили час на виготовлення вареників. Нехай 
Пресвята Богородиця береже Вас під своїм омофором! 

 Квитки на ЩЕДРИЙ ВЕЧІР, неділя, 18 січня 
2015 р., будуть продаватися 28 грудня 2014,  
4-го і 11-го січня 2015. Можна закупити стіл, 
або поодинокі квитки від членкинь ЛУКЖК,  у 
церковній залі при недільній каві, в парафіяльній 
канцелярії 416-504-4774, або звертатися до Тані 
Когут 416-231-2687. Не чекайте до останнього 
дня! 

 Лицарі Колюмба, відділ Андрея 
Шептицького запрошують на Традиційний 

Свят Вечір, у вівторок 6 січня, 2014 
 о год.  6:00 веч. в Церкві Св. влкм. Димитрія, 
 135 La Rose Ave.. За квитками звертайтеся до 
Павла Чумака за чис. тел.  416-769-5573. 

 Катехитичний Табір 2015 “Відпічнім з Христом” 
проходитиме від 15 – 21 березня на Горі Марії в 
Анкастер.  Програма  двомовна. Просимо зацікавлених 
(від 3- 8 кляси),  зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії  за реєстраційними анкетами чим скоріше 
або відібрати їх у притворі. Запрошуємо учнів 10-12 
кляси податися на виховників до кінця грудня. 
Потрібно україномовних  і англомовних виховників. За 
подальшими інформаціями можна звертатися до Олі 
Дзюревич на чис. тел. 416-695-2076  або на веб сторінку 
www.b4j.ca. 

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують на Різдвяний Концерт в неділю,  
11 січня 2015 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 
25 Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).  
Запрошені гості:  бандурист Борис Остап’єнко і 
колядники Lemon Bucket Orkestra з колядами з 
лівобережноі Украіни.  По концерті запрошуємо всіх на 
каву і солодке.    За квитками:  416-763-2197 або  
416-246-9880 і при дверях.   

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мист. кер. Ігоря Магеги щиро запрошують українську 
громаду численно підтримати БЛАГОДІЙНИЙ 
РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ з нагоди святкування 100-
ліття Катедри св. Йосафата, в  неділю11 січня 2015 
о год. 3:30 поп. в Humber Valley United Church 76 
Anglesey Blvd. (Islington & Anglesey). Запрошені гості: 
Bells of St. Maтthew’s, Катедральний Хор, учні музики 
школи св. Йосафата, Резонанс та інші. Квитки:905-
831-8069,  416-239-1685 або в парохіяльній
 канцелярії  416-504-4774 (20.00 перед концертом, 
25.00 при дверях).  Молодь до 16 років безплатно. 
Кава і солодке після концерту для усіх присутніх. 

 
 Українські Молодіжні Ансамблі (хори 

"Oріон", "Левада", оркестра "Аванґард")  
влаштовують Різдвяний Концерт який відбудеться в 
неділю, 11 січня 2015, о год. 3:30 поп. 
 в Українському Католицькому Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Road, Mississauga. Беруть 
участь Юнацька Капеля Бандуристів ім. В. Зелінської 
"Золоті Струни", і Капеля Бандурyстів Канади.  
 
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Анна і Стефан Чорний                        200.00 
д-р і Світляна Медвідські                   1000.00 
Марія Тарнавська                               250.00 
Марія і Андрій  Небесьо                      300.00 
Рената Дашавець                                200.00 
Наталія Гайдук                                   200.00 
(в пам’ять померших в Родині Бойко,  Гайдук,          
                            Міхневич) 

Храмовий Празник святкуємо сьогодні:  
Архиєрейська Божественна Літургія о год. 
11:30 ранку, Празничний Обід о год. 1:15 поп. 
у церковній залі. Просимо  до  численної участи! 

 Повідомляємо, можна вирівняти членські 
внески, відібрати конверти на 2015р.  у 
церковній залі і при цім відібрати напис на 
шибу  – це дозвіл на паркування на вулицях біля 
парафії. Написи будуть видаватися тільки членам 
нашої парохії. ПАРОХІЯЛЬНА РАДА вирішила, 
що членська вкладка на 2016р. буде 
виносити 25.00 

http://www.b4j.ca/


Павло Чумак                                      250.00 
Сузанна Мороз                                   200.00 
Оля Гуль                                            150.00 
Василь і Роман Жила                          300.00 
Андрій і Катерина Дзюбак                 2000.00 
Христина і Ярослав Суржиця               100.00 
Богдан Крамарчук                               250.00 
Роман Вовк                                         100.00 
Петро Вовк                                         200.00 
Андрій Дзюбак                                    100.00 
Константин і Інґеборґ Лисняк              250.00  
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
24  ХІІ   8:00 ранку бл. п. Василя Зіня (24р.) 
26  ХІІ   9:00 ранку бл. п. Романа Голода  
                                                         (48р.) 
30  ХІІ  10:00 ранку бл. п. Іродіона 
                                             Дольницького 
10   І      9:00 ранку  бл. п. Йосифа Галку (40д.) 
15   І      7:00 вечора бл. п. Марію Кудлу (40д.) 
       
      В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Дмитро Скалій (64р.) і 
Віра Кузьмин(93р.), Адріяна Раделицька(61р.).  
Душі Покійних поручаємо молитвам наших вірних. 
  
                           (Закінчення) 
 
Предстоятель закликає, щоб у цей час ми 
наслідували дію Божу своїм життям. «Коли ми чуємо 
про Бога, який чує нас у день печалі, у той час 
очікування ми покликані почути тих людей, які 
сьогодні живуть у печалі, потребують рятунку й 
допомоги. У тому часі очікування ми не маємо права 
бути бездіяльними. Ми повинні наслідувати 
милосердя Боже власним життям. А тоді будьмо 
певні: дочекаємося милосердя Божого над нами, над 
кожним зокрема. Разом зможемо пережити момент 
визволення, момент різдвяної радості, момент 
радості від певності, що Бог є з нами», -
 запевнив проповідник. 
Після Архиєрейської Літургії діти отримали 
подарунки до Дня Святого Миколая, який наша 
Церква святкуватиме цього тижня. 
                                        Департамент інформації УГКЦ 
 

Митрополит Іван (Мартиняк): “У часи 
підпілля УГКЦ у Польщі займалася 
релігійною партизанкою” 

Двадцять п’ята річниця виходу УГКЦ з підпілля 
збіглася із двадцять п’ятою річницею  
 

відновлення її структур на території Польщі. 
Втім, перелік ювілейних дат був би неповним, 
якби не загадати, що цьогоріч минає 75 
річниця від дня народження, 50 річниця 
ієрейських свячень та 25 річниця єпископської 
хіротонії митрополита Перемишльсько-
Варшавського Івана (Мартиняка). Саме тоді, 
доленосного 1989 року, він очолив Церкву, 
котра була практично ліквідована внаслідок 
масового виселення українців та лемків у 
другій половині 40-х років ХХ ст. та акції 
«Вісла» 1947 року.  

Про минуле, теперішнє та перспективи УГКЦ в 

Польщі, а також про співпрацю нелегальної 

УГКЦ з підпільною Церквою в Україні, — в 

інтерв’ю з митрополитом Перемишльсько-

Варшавським ІВАНОМ (МАРТИНЯКОМ). 

 Ваше Високопреосвященство, що 

означало нелегальне існування УГКЦ на 

території Польщі? 

З 1947 по 1956 рік невільно було ані говорити 

українською мовою, ані творити українські 

школи і, тим паче, відправляти богослужіння. 

Назва «Греко-Католицька Церква» не 

вживалася навіть у нечисленній, на той час, 

католицькій пресі. Наприклад, після практичної 

ліквідації УГКЦ в Польщі, на Лемківщині 

залишилися лише церкви. Частину з них 

перейняла латинська Церква, це приблизно 

230 церков, і 33 церкви отримали православні. 

Вони, до речі, завжди були апробовоні, у той 

час, коли ми не мали жодних прав. Щойно в 

1956-1957 роках наші вірні почали домагатися 

від держави бодай якихось прав. Згодом у 

латинських костелах відкрилися наші станиці, 

де відправлялися богослужіння у нашому 

обряді.   

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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Річна оплата цього місця $500 
              тел.: 416-670-4480 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

  
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 



Вірні УГКЦ на території Польщі у цей час були цілковито позбавлені душпастирської 
опіки? 
У Хшанові таки була одна греко-католицька капличка, де о. Мирослав Ріпецький, 
виселений, всупереч волі держави, служив для вірних греко-католиків попри 
переслідування. До нього тягнулися люди з усієї Польщі. А у період різдвяних чи 
великодніх свят туди організовувалися цілі прощі. У часи нелегального існування УГКЦ в 
Польщі була своєрідна релігійна партизанка, яку представляли о. Василь Гриник, о. 
Микола Денько та о. Мирослав Ріпецький. Отці старалися знаходити підтримку для нашої 
Церкви: їздили до Примаса Польщі Кардинала Августа Гльонда, а згодом до Примаса 
Польщі Кардинала Степана Вишинського. О. Василь Гриник був іменований генеральним 
вікарієм Примаса Польщі. Після смерті отця Василя його наступником став о.Степан 
Дзюбина, а 1981 року – я та о. Йосафат Роменек ЧСВВ. Польщу поділили тоді: я опинився 
на Півдні, а отець Йосафат – на Півночі. На той час ми мали всього лише чотири деканати, 
тому старалися пильнувати ті парафії: постійно відвідували їх, відправляли богослужіння і 
намагалися повертати як вірних, так і церкви. 
 
У часи нелегального УГКЦ у Польщі, якимось чином підтримувалися контакти з 
підпільною Церквою в Україні? 
Я ношу в собі історію тієї Церкви, бо 44 роки при ній. І можу сказати, що в Україні Греко-
Католицька Церква терпіла більше. У Польщі нас так не переслідували. Так, допитували 
священиків, але не закривали. Щоправда, сидів о. Василь Гриник, але частина наших 
священиків могли служити в латинському обряді. В Україні ж усе було в глибокому 
підпіллі. У ті часи я двічі був у Блаженнішого Патріарха Йосифа Сліпого у Римі. Були виїзди 
в Україну, зустрічі з церковним проводом. Я особисто зустрічався з владикою Филимоном 
Курчабою, підтримував контакт з владикою Софроном Дмитерком. Оті перші Біблії, котрі 
приходили в Україну наприкінці 80-х років, – це була справа наших рук. Саме звідси ішли 
оті перші книжки і фелони для України. Їх друкував владика ще з тодішньої Югославії. 
Гроші на це виділила Конгрегація, а я був відповідальний за те, аби цю літературу 
спровадити в Україну до Митрополита Володимира Стернюка, що ми і робили. Пізніше я 
видав дитячі Біблії. Мова, може, була фатальна... Але ж було! 
 
Можна було у ті часи уявити собі, що Греко-Католицька Церква у Польщі та в Україні 
виглядатиме так, як тепер? 
Напевно не можна було собі уявити чогось подібного, бо не було ще добрих умов, не було 
освітніх центрів. Можливо, досі не бракує недоліків. Але ті молоді священики часом 
забувають, що було. Ми ж входили, не маючи нічого. 
 
Чому 1989 рік став переломним як в історії підпільної УГКЦ в Україні, так і в історії 
УГКЦ в Польщі? 
Фактично, відродження почалося від святкування тисячоліття хрещення України 1988 року 
у Ченстохові. Тоді приїхало кількадесят тисяч вірних з Польщі. Пригадую, як ми процесійно 
йшли з мощами св. Йосафата. Святкування тисячоліття таки стало своєрідним порогом в 
історії УГКЦ. Потім поволі держава дозріла до того, аби відновити її структури в Польщі. 



Подібний вплив мало тисячоліття хрещення України і для легалізації УГКЦ в Україні, коли 
Церква, яка формально не існувала, раптом заявила про себе! 
 
Як тривала реорганізація та організація греко-католицьких парафій на території 
Польщі, повернення культових споруд? 
Це було для нас найважливіше. Багато церков нам віддав владика Едмунд Піщ з Вармії і 
Мазур. А після 1989 року, коли я став єпископом греко-католиків цілої Польщі, церкви 
почали нам повертати, передусім, ті, котрі були їм не потрібні. Ми мусили, щоправда, 
торгуватися з латинниками за можливість відправляти, і була це дорога через муку! Бо 
римо-католики, все ж, відчували підтримку держави. Тому, не було місяця, аби ми не 
оббивали пороги латинських єпископів. 
Коли ж 1991 року, не створили, а відновили нашу єпархію, тоді ми й отримали права на 
папері. А 1996 року постала митрополія, до складу якої ввійшли Перемишльсько-
Варшавська і Вроцлавсько-Гданська єпархії. 
На сьогодні ми маємо майже усі свої церкви. У Люблінському Католицькому Університеті 
здобувають освіту наші семінаристи, завдяки доброзичливості римо-католицьких 
єпископів Любліна. Теж маємо свої школи, у нас є повноцінна катехизація в школі, це те, 
чим не завжди може похвалитися Україна. Тепер ми маємо свою структуру, є членами 
Конференції єпископату Польщі і членами Синоду Єпископів УГКЦ. 
 
Коли на Вашу долю випала честь очолити Церкву, як Ви сприйняли таку 
відповідальність? 
Я почав відвідувати парафії. Оскільки колись парафії від Щеціна до Перемишля були на 
моїй відповідальності, я об’їздив 2 млн. 200 тис км. з цією метою. Тепер вже менше 
відвідую парафії. 
 
А як тепер виглядає статистичний портрет УГКЦ у Польщі сьогодні? 
Як свідчить останній перепис населення, наших вірних є близько 35 тисяч. Напевно, що їх є 
більше. Для нас насущною проблемою тепер є нова хвиля еміграції з України! Питання 
полягає у тому, що ми не завжди знаємо, де вони є, бо часто ті, котрі приїжджають з 
України як заробітчани, переважно, є нелегалами, тому бояться нав’язувати контакти і 
зізнаватися, хто вони і звідки. 
Наприклад, на обліку у Варшаві українських емігрантів є близько 30 тисяч, а щодо інших 
міст, то їх, ніби і нема, хоча знаємо, що вони там є. Але їх куди більше навіть у тій же 
Варшаві. Тому попри те, що є парафія Успіння Пресвятої Богородиці отців василіан і ще 
одна в П’ясечно, все ж бачимо потребу створити у столиці Польщі ще парафії УГКЦ. Я 
звертався до ігумена отців василіан в Україні з листом аби дали, принаймні, ще двох отців, 
аби можна було обняти цілу Варшаву, проте у відповідь ми отримали відмову. Але ж то є 
вірні з України! В Україні це ще можна якось полатати, а ми не маємо з чого. У нас є 
парафії, де треба одразу зо три священики. Очевидно, маємо клопіт з житлом, а отці в 
чині, і вирішено було б одразу і цю проблему... Латинські парохи годяться на те, аби наші 
священики відправляти у Варшаві в костелах. Але треба священиків. На жаль, тієї доброї 
волі забракло. Як Україна не допоможе своїми священиками, нам буде складно. Хоча б на 



кілька років, поки підготуються наші. Вони повинні старатися, бо це теж їхні люди. Наші і 
їх. 
 
Ваше Високопреосвященство, Ви згадали про те, що бракує священиків... Як же тоді 
ситуація з покликаннями до богопосвяченного життя? 
Їх немає. Особливо, коли йдеться про отців василіан, сестер усіх чинів. Єпархіальні 
покликання маємо. Є 10 кандидатів. 
 
З чим це пов’язано? 
Дається взнаки і загальносвітовий процес секуляризації. Але великою мірою цьому винна 
й заробітчанська еміграція до Португалії, Англії, Іспанії та Німеччини. Туди виїхало понад 
15 тисяч наших людей, якщо не більше. А ті, котрі приїжджають з України, як уже 
згадувалося, неохоче зізнаються, хто вони і звідки, хоча серед них є дуже свідомі українці. 
Однак, треба сказати, що емігранти дуже часто асимілюються. Як укладуть подружжя, то 
вже їх у церкві не видно! 
Болючою є справа мішаних подружжів: часто ті, котрі приїжджають з України, виходять 
заміж або одружуються з громадянами Польщі – і пропадають. У кращому випадку ще 
дитину вишлють до школи. Вони не шанують свого. Для прикладу, у Перемишлі маємо 
кількасот студентів з України – у церкві їх не видно. Ті українці, котрі тут живуть, іноді є 
більшими патріотами й амбасадорами українськості, ніж частина українців, котрі приїхали 
з України, тому що їм не йдеться про паспорт. Очевидно, це не стосується всіх емігрантів. 
 
Але чимало їх приїжджає з Галичини, з теренів, де побожно щонеділі ходять до 
церкви... 
Очевидно. Однак, коли вже потрапляють сюди – їх насущною проблемою, здебільшого, є 
як знайти працю, як здобути карту поляка чи сталого побуту. 
 
Цього року, за дорученням Синоду Єпископів УГКЦ, відбулися собори “Жива парафія — 
місце зустрічі з Живим Христом”. Перемишльсько-Варшавська архиєпархія та 
Вроцлавсько-Гданська єпархія провели його спільно 2-4 жовтня у Перемишлі. Як 
оцінюєте його роботу? 
Собор тривав три дні, були жваві дискусії до ночі... І дивно мені читати інформацію про те, 
що десь в єпархіях Собор відбувся за один день до обіду. Ну що можна зробити за три 
реферати? 
У часі Собору УГКЦ в Польщі іноді складалося враження, що для декого найважливішими 
були проблеми календаря і мови. Але ці питання не входили в обради Собору, тому не 
будемо робити роздору. Вже маємо приклад, коли один отець впровадив новий 
календар, то дійшло до того, що сіллю очі посипали тому священику, а чимало пішло до 
православних. У нас православні мали новий календар. І митрополит Сава повернувся до 
старого календаря. Календар – це не суттєве. Бо йдеться тільки про Різдво. Усі неділі — ті 
самі. Великдень теж випадає у неділю. А 6 січня випадає Трьох царів, і в латинському 
обряді цей день – вихідний. На один день можна взяти вихідний. Тому я не бачу у цьому 
жодної проблеми. 



Деякі постуляти, щодо Літургії, зокрема, гарно випрацювані, бо це є найважливіше. Як і 
убожнення людини. Це те, що проповідував Іван-Павло ІІ – відчалити на глибину. Люди 
тікають від тієї глибини, від молитви, від переживання Бога, від зустрічі з Воскреслим, 
котрий живе в Церкві і в людині. І цього бракує як у Польщі, так і в Україні. А це і є суттю 
життя. Бо атеїзм дуже агресивно насувається. Як людина не буде триматися принципів 
глибокої віри і молитви, то не вистоїть. Звідки криза подружжів? Бо молоді вінчаються 
непідготовлені. Але якщо буде нуртувати глибоке релігійне життя, то Церква буде стояти і 
свідчити. Це і буде нова євангелізація. Бо її суть не в тому, аби зібрати священиків і 
виголосити реферати. Треба розпочати життя згідно з Євангелією у своїй родині, з 
молоддю у школі – всюди. Бо катехеза – це не знання, а керигмат – вчити глибини віри і 
контакту з Живим Христом, аби християнин засмакував тої глибини у молитві, у Святому 
Письмі. Бо це не є книжка, яку можна відкласти. Це Жива Книга, бо за нею стоїть Живий 
Ісус Христос. Я весь час до того нав’язував, а вони від того тікали, як найшвидше. 
 
Чим же є тоді “жива парафія”? 
“Жива парафія” – це живий Христос, живий священик і вірні, котрі живуть Богом. Бо інакше 
ті парафії є мертві з тими священиками і вірними. Зовнішньо все може гарно виглядати: 
хор співає, люди в церкві є. Але постає питання: скільки їх приступає до Святого Причастя? 
Люди втрачають почуття гріха і почуття святості Бога – усе виправдовується «бо мені ся так 
подобає». Дискусія навколо етики та біоетики родинного життя – питання, чи давати 
розлученим Причастя, штучне запліднення, гендерна рівність – є проявами слабкості 
людини. І ту слабкість можна подолати тільки з Христом. Як відкинемо Христа і його науку, 
то будемо робити, що хотіти. Бо людина завжди та сама. Содома і Гомора не була в 
нинішніх часах, а у старозавітних. Так, людину треба любити і поважати і недопустимо 
ніким погорджувати, з огляду на те, що хтось є “інший”. Але науку Христа треба зберігати. 
 
Вірите, що Україна пройде випробування, котрі тепер випали на її долю? 
Треба багато молитися. Бо це справа до Бога, а не до нас. Мусимо визнати, що вихованню 
людей на Сході України присвячували мало уваги. Один чоловік не може підпалити цілого 
світу, але Гітлер підпалив. І у цьому біда. Бо Захід як був так, і є дуже інертний. Їм йдеться 
про те, аби добре жити і не наражати свій економічний добробут. 1939 рік за Польщу ніхто 
не хотів помирати. Ніхто і за Україну не буде помирати. Найгірше те, що не хочуть 
допомогти країні, котру роззброїли ці ж великі держави. 

 
 
 


