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ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК

2247 W. Chicago Ave. Chicago, IL 60622 Тел. (773) 384-6400

Пригадуємо, що можна замовити приміщення в
нашому Осередку який знаходиться у самому центрі
Українського села - на різні родинні імпрези, дні
народження, хрестини, весілля і забави.
Заохочуємо батьків, котрих діти приступають до
Першого Врочистого Св. Причастя і Першої Св. Сповіді,
щоб користали і вже замовляли собі приміщення в
нашому Осередку.
До ваших послуг професійна обслуга, вишукана
їжа, а також величезна паркова площа, нададуть вам
приємний час у колі родини і друзів.
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ПАРАФІЯЛЬНА РАДІОПРОГРАМА
- НЕДІЛЬНІ ДЗВОНИ -

Ви можете замовляти ваші привіти, побажання для
ваших рідних, знайомих.
Слухайте радіопередачу кожного вівторка
о годині 8:00 вечора із радіостанції
WSBC 1240 AM (на півночі)
WCFJ 1470 AM (на півдні)

Просимо користувати iз парафіяльного вебсайту:
www.stsvo.org
www.facebook.com/StsVO/
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«Десятина – що це таке?» – о. Йосафат Бойко
«І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було
дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати й побачили дитятко з Марією,
матір’ю його, і, впавши ниць, поклонились йому; потім відкрили свої скарби й піднесли йому дари: золото,
ладан і миро» (Мт 2, 9-11).
Сьогодні, коли роздумуємо про царів-мудреців, які йшли за зорею і, знайшовши Дитятко і поклонившись Йому, «відкрили свої скарби і піднесли
йому дари», хочу заторкнути «гарячу» тему церковного життя – тему дарів, пожертв, які ми приносимо
до храму, чи даємо «на боже»…
Багато відео-сюжетів про життя і діяльність
Церкви, які виходять на наших телеканалах, на
жаль, мають смак антицерковної пропаганди. Часто
знаходять «головного героя», служителя Церкви
і навколо нього розгортають цілу історію. Майже
завжди заторкують і тему грошей. Цю тему хочу
заторкнути і я сьогодні, але маю намір поглянути
на неї з іншого боку. Це тема десятини, тобто пожертви десятої частини своїх прибутків на потреби
Церкви.
Тема грошей, особливо грошей у Церкві є
темою гарячою, і лише одному Богові відомо серце жертводавця
Коли розмова заходить про протестантів чи
сектантів, неодноразово можна почути осуд в їхній
бік, мовляв вони мають за що здійснювати їхню діяльність, бо вони мають обов’язок давати десятину, тобто, що вони фінансово «стоять нормально».
Може скластися враження, що дійсно десятина
(10% від місячного заробітку) – це щось придумане
людиною, що вона стосується членів сект і придумана для їхніх діяльностей, і що вона не має відно-

шення до нашої Церкви.
Проте, коли ми посвятили наш храм у Крихівцях, хочу засвідчити, що було декілька родин,
які жертвували на храм, чесно вділяючи десятину
від свого прибутку. Вони не мали жодного припису, обов’язку, але це робили від душі. Цим родинам,

згідно їх слів, ніколи нічого не забракло, Господь їм
давав усе, відколи вони почали вділяти цю пожертву. Завдяки таким родинам і людям, які насправді
щедро жертвували на будівництво храму (багато з
них не є нашими парафіянами територіально, але

Дорогі парафіяни храму Свв. Володимира і Ольги.
Є необхідність в допомозі нашим біженцям з України,
матерям з малолітніми дітьми в забезпеченні їх зимовою
одежею і взуттям. Є пропозиція одній або кільком нашим
родинам об’єднатися, адаптувати родину з України та
придбати речі для малечі.
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духовно), нам вдалося за такий, відносно короткий,
період часу звести такий чудовий храм.
Тоді в мене виникло бажання дослідити
глибше цю тему, бо ж тема грошей, особливо грошей у Церкві є темою гарячою, і лише одному Богові відомо серце жертводавця, чи він дає «зі свого надміру» чи дає «все що має», як «дві вдовині
лепти», які Господь прийняв і про що говориться у
Святому Письмі.
І. Отже, що ми знаємо про десятину? Звідки вона бере свій початок?
Заглянемо до Святого Письма Старого Завіту. Першу згадку про десятину знаходимо у книзі
Буття (14,20): Авраам дав десяту частину всього
того, що мав, Мелхіседеку, священикові Бога Всевишнього. Десятина практикувалася і в інших народів за часів біблійних патріархів: Яків десятину
вводить як обітницю Богові: «...і з усього, що даси
мені, напевно дам тобі десятину» (Бут. 28,22).
Отже, історія з Яковом була такою (Бут
28,10-22): «Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов
у Харан. Дійшов він на місце й заночував там… І
сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по
ній вгору й сходять наниз. А над нею стояв Господь
і мовив: Я - Господь, Бог Авраама, твого батька, і
Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі
й твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на
схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть
благословенні через тебе і твоє потомство… Коли
ж Яків прокинувся зо сну свого, то промовив: Направду, Господь є на цьому місці, а я не знав… Тоді
Яків пообіцявся, кажучи: Як Господь буде зо мною і
збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть
мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернусь я
живим-здоровим у господу мого батька, то Господь
буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив
як стовпа, буде дім Божий, і з усього, що даси мені,
напевно дам тобі десятину».
Виникає запитання: чи дійсно Господь мав
потребу у тих «десятинах»?
У той час десятина ще не була обов’язковим
законом, а тільки виразом особливих стосунків деяких патріархів з Богом. Яків на знак вдячності Богові обіцяє давати десятину. Щось подібного роблять
християни, коли дають якусь пожертву, як подяку за
4

отриману ласку, вислухані молитви чи на знак прохання якоїсь допомоги від Бога.
Не лише десятина була способом жертви
Богові, але й інші види пожертвування: наприклад
першоплоди, про що читаємо у книзі Виходу 23,19:
«Щонайкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа, Бога твого».
Виникає запитання: чи дійсно Господь мав
потребу у тих «десятинах»? Господь не мав і не
має потреби у нічому, і навіть у тих пожертвах, але
встановлює, зверніть увагу саме він встановлює їх,
як засіб релігійного виховання, відносин, зв’язку з
ним. Він хоче, щоб людина чулася в обов’язку відносно Бога, що не завжди людині до вподоби.
Господь через Мойсея передає своєму народові деякі вказівки у книзі Виходу (35,1-29): «Зібрав
Мойсей усю громаду синів Ізраїля й каже до них:
«Ось що заповідав Господь чинити: Шість днів робитимете, сьомий же день має бути святий для вас;
субота - цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю…» І промовив Мойсей до всієї громади синів
Ізраїля: «От що заповідав Господь словами: Принесіть від себе пожертву Господеві. Кожен охочий
нехай принесе як пожертву: золото, срібло й мідь;
блакит, порфіру, кармазин, тонке полотно й козячу
шерсть; баранячі шкури червоні, борсучі шкури й
акацієве дерево; олію на світло, пахощі на миро для
помазання і на благовонне кадило; онікс-каміння й
каміння, щоб вправляти в ефод і в нагрудник. Кожен добрий знавець з-між вас нехай прийде й робить усе, що заповідав Господь…
І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея.
Потім поприходили всі, до кого промовило серце,
і всі, кого заохотив дух, і поприносили пожертви
Господеві на будову намету зборів та всіх потреб,
і на святі ризи. Поприходили чоловіки й жінки; усі
охочі серцем поприносили… Усі чоловіки й жінки,
в яких серце було щедре подавати на всяку роботу,
яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі
сини Ізраїля приносили доброхіть пожертви Господеві…»
Під десятиною розумілася десята частина зі
всього, що отримує від своєї праці людина
У наступній главі (Вих 36,3-6) читаємо про те, як
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Мойсей передає веління Бога на пожертвування для
скінії, але коли принесено було цілком достатньо,
Мойсей зупинив потік пожертвувань: «І взяли вони
з-перед Мойсея всі приноси, що поприносили сини
Ізраїля на будівлю й спорудження святині, щоб збудувати її; але сини Ізраїля приносили щоранку й
далі добровільні пожертви. Так, що всі майстри, що
були зайняті на роботі коло святині, поприходили
кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали
до Мойсея: «Народ дає більш, ніж треба для виконання діла, що заповідав Господь зробити». І велів
Мойсей розголосити по таборі таке: «Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для
святині!» Так було стримано народ від пожертв; бо
було вже досить запас».
Під десятиною розумілася десята частина
зі всього, що отримує від своєї праці людина (Лев
27,30): «Всяка десятина від землі, чи від засівів із
поля, чи від плодів із дерева, буде Господеві, (вона)
свята Господеві…»
Десятина йшла на користь коліна Левія, що
ніс на собі обов’язки священства. Коліно Левія не
отримало, на відміну від інших колін, земельного
наділу, оскільки служило скинії Господній. Матеріальне забезпечення священиків і левітів залежало від релігійного благочестя та свідомості єврейського народу. Тому попри зобов’язання етичного
характеру (це було їхнім обов’язком), священики і
левіти мали і матеріальні спонуки піклуватися про
підтримку релігійного життя Ізраїлю на належній
висоті, тримати рівень свого служіння.
Десятина, в цьому випадку, була на зразок
доходу, який виплачувався замість земельного наділу. Коліно Левія складало десяту частину єврейського народу, тому у встановленні десятини полягала природна справедливість – ряд колін утримує
на свої засоби одне коліно, яке виконує для всього
народу священиче служіння, приносить жертви за
них.
Хоча в Законі не вказувалося, яке покарання за несплату десятини, кожен ізраїльтянин вважав своїм
обов’язком підтримувати це правило
Після збору десятина розподілялася всередині коліна Левія за досить складною системою. З
десятини, отриманої від «синів Ізраїлевих», виділялася десятина в жертву Богові, на первосвященика,
на священиків, на пристрій свят (Числа 18,21-32);

також на підставі Втор 14, 28-29 можна зробити висновок, що кожен третій рік збиралася ще десятина,
яку потім споживали вдови, бідняки і левіти. У цій
же книзі Второзаконня (14,22) читаємо: «Даватимеш точно десятину з усього врожаю твого посіву, з
того, що виросте в полі щороку».
Хоча в Законі не вказувалося, яке покарання
за несплату десятини, кожен ізраїльтянин вважав
своїм обов’язком підтримувати це правило. В дні
пророка Малахії Бог навіть звинуватив ізраїльтян,
які перестали жертвувати, що вони «обкрадають»
Його «десятиною і приношеннями» (Мал 3,7-9): «З
часу батьків ваших ви від моїх заповідей відступили
і їх не пильнували. Поверніться ж до мене, і я до вас
повернуся, - говорить Господь сил. А ви питаєте:
Як нам повернутись? Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте й питаєте: В чім
ми тебе обікрали? - Десятинами й приносами! Ви
тяжко прокляті, а все ж таки ви, увесь народ, мене
обкрадаєте. Приносьте всі десятини до комори, щоб
була пожива в моїм домі, і таким робом випробуйте
мене, - говорить Господь сил, - чи не відчиню вам загат небесних і не виллю на вас благословення понад
міру? Для вас я погрожу сарані-ненажері, щоб не
пустошила у вас земного плоду, та й щоб виноград
не став у вас безплідним у полі, - говорить Господь
сил. Усі народи щасливими вас будуть називати, бо
будете країною втіхи, - говорить Господь сил».
Отже, як бачимо сам Господь через Мойсея
встановив закон, щоб давати десяту частину від
того, що людина заробляє, як ми кажемо, «на Боже».
Цей закон був обов’язковим у Старому Завіті й за
невиконання чи нехтування ним Господь гнівався і,
навіть, звинувачував у крадіжці. Встановлення цього закону мало виховний характер – щоб людина не
забувала, що вона заробляє, доробляється чогось,
бо Господь дає їй цю можливість, і тому повинна
дякувати Богові - пожертвою. Часто людина всі свої
заробітки гордо приписує собі («То я доробився!»),
а тому і відзначається скупістю та невдячністю
щодо Бога. Ця пожертва десятини йшла на храм, на
утримання священиків з роду Левітів і на потреби
бідних, сиріт і вдів.
о. Йосафат Бойко, ВС
Парафіяльний вісник «Місіонери Слова» парафії
Святих Кирила і Методія
5
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Листи з Дороги до Емаусу

СТАРО-ЗАВІТНІ ЧИТАННЯ НА ВЕЧІРНЯХ НА ПЕРЕДОДНІ
БОГОРОДИЧНИХ ПРАЗНИКІВ

Вступ
У минулому числі «Церковного Вісника» бачили ми,
як у нашому обряді на вечірнях читаємо т. зв. «Паремії» -- уривки зі Старого Завіту у яких передбачено
Божий спасительний задум. Продовжуючи нашу
мандрівку через ці Старо-Завітні читання, у цьому
числі розглядатимемо ті уривки Святого Письма, які
наш устав приписує читати на вечірнях Богородичних свят.

Богородичні Свята у Візантійському Обряді
У Церквах Візантійського Обряду продовж літургійного року відзначаються не менше як вісім Богородичних свят. Чотири Богородичні свята входять до
дванадцять великих (т. зв. «двонадесятих») празників, а саме: (1) Різдво Пресвятої Богородиці (8/21
вересня); (2) Вхід в Храм Пресвятої Богородиці (21
листопада/4 грудня); (3) Благовіщення (25 березня/7
квітня); і (4) Успення Пресвятої Богородиці (15/28
серпня). На всіх цих празниках, як і на празник Покрови Пресвятої Богородиці (який святкуємо в цьому
місяці жовтні), і на ще двох «менших» Богородичних
святах, Старо-Завітні читання на вечірні в нас однакові.
Іншими словами, читання над якими в цьому дописі застановляємося, можна почути по наших
храмах сім разів продовж літургійного року. Сам цей
факт показує на їх важливість, але тим більше тому,
що число сім є числом Бога і числом досконалости.
Де число шість є числом недосконалої людини яку
Бог сотворив у шостий день, людина покликана
осягнути осягнувши свою досконалість в Бозі і так
прийти до свого відпочинку у «день сьомий». (Бут.
1,26 – 2,3). Як побачимо в наших роздумах над цими
читаннями, Богородиця осягнула свою досконалість
будучи матір’ю воплоченого Слова.
Загальна Тема Паремій Богородичних Свят
Коли прислухатися до Старо-Завітних читань Богородичних празників, відразу пізнається що кожне з
них говорить про якусь фізичну річ. Перше читання
з книги Буття розповідає про драбину, яку бачив патріях Ізраїля Яків у сні. Друге читання говорить про
браму до Єрусалимського Храму, яка була звернена
на схід. А третє читання починається словами «Мудрість собі будинок збудувала». Як побачимо в низу,
6

свята Церква вважає що коли в Старому Завіті пише
про цю драбину, і цю східну браму, і цей будинок мудрістю вибудуваний, то говорить про Богородицю.
Але перше можна поставити питання: чому
Богородицю порівнюємо так часто до речей фізичних
– речей цього світу – а не щось більш «духовного»?
Відповідь можна знайти у суперечках ранної Церкви щодо природ Христа. Знаємо з історії Церкви,
що коли поширювалася віра довкола Середземного
Моря, поставали різні неправільні розуміння щодо
взаємозв’язка Христової божественної і людьської
природи. Деякі твердили, що Христос справді не був
людиною, а радше лише явився як людина. Інші, т.
зв. Несторіянии, твердили, що Христос людина, до
якої Бог Син приєднався в особливий спосіб. Іншими словами, для Несторіян Діва не породила Бога, і
для них тому її не можна було називати «Богородицею».
Ці і інші Богословські питання довели до
скликання Семи Вселенських Соборів. Щодо природ
Христа, це питання обговорювали вже на Першому
Соборі в Нікеї (325 р.Б.), але суперечки продовжувалися далі. Аж на Четвертому Соборі в Халдеконі
(451 р.Б.) чітко написали:
Повчаємо сповідувати одного й того ж
самого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, єдиносущного Отцеві по божеству, і того ж самого,
єдиносущного з нами по людськості, у двох єствах
незлитно, незмінно, нероздільно, нерозлучно пізнаваного, не на дві особи розсіченого чи розділеного, але
одного й того ж Сина і єдинородного Бога-Слова,
Господа Ісуса Христа.
Ми христіяни Візантійского обряду виявляємо поучення святої Церкви про єдиносушність кожного разу, коли робимо на собі знак хреста. Знаємо
всі, що як хрестимося, складаємо перші три пальці на знак Пресвятої Тройці, а тамті два до долоні
навзнак двох природ Ісуса Христа – Божественної і
людьської. Ту саму символіку бачимо підчас Архиєрейської Божественної Літургії, на які єпископ благословить одним свічником з трома свічками, а другим з двома.
Беручи це все до уваги, бачимо чому свята
Церква у Богородичні свята підкреслює те, що через
ню сам Бог прийняв фізичне тіло і став вповністю
людиною. Як вчить наша Церква: «У воплоченні
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Христос поєднав божественну і людську природи». на землі,* бо ти молишся за ввесь світ,* покриваючи
(Катехизм УГКЦ, 183).
ласкою тих,* які святкують твій світлий празник. –
Стихири на «Господи Возвах», Велика Вечірня Празника Покрови пресв. Богородиці;
Буття 28, 10-17
Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов • Богородицю Марію всі прославмо:* Радуйся, Мати
він на місце й заночував там, бо зайшло сонце. Він Божа!* Радуйся, драбино одуховлена й розумна! узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, по- Утреня Входу в Храм пресв. Богородиці;
клав собі під голову та й ліг (спати) на цьому місці. • О, дивне чудо!* Мати Життя до гробу покладаєтьІ сниться йому, що ось драбина спирається об зем- ся, і гріб стає драбиною до неба.* Радій, Гетсиманіє,
лю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по свята оселе Богородиці!* Заспіваймо, вірні, маючи за
ній вгору й сходять наниз. А над нею стояв Господь провідника Гавриїла:* Радуйся, Благодатна, з тобою
і мовив: «Я – Господь, Бог Авраама, твого батька, і Господь,* що через тебе подає світові велику миБог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі лість. - Стихири на «Господи Возвах», Велика Вечірй твоєму потомству. Твоє ж потомство буде чис- ня Празника Успення пресв. Богородиці.
Тут виринає питання: якщо Богородиця є драленне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на
схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть биною, то як нам розуміти ангелів, які у сні бачив
благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з Яків разом з ангелами, які по ні сходять на низ і в
тобою, і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і повер- гору? На це питання відповідь має «Життя Святих»:
Є ж бо драбиною, Яковом побаченою, яку
ну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не
виконаю того, що я тобі обіцяв». Коли ж Яків проки- безліч ангелів оточує. Згадуючи тут драбину Якова,
нувся зо сну свого, то промовив: «Направду, Господь хто може дивуватися, чому ангели на ній не мають
є на цьому місці, а я не знав». І злякався він і каже: спокою, але постійно підіймаються і сходять; збаг«Яке страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, нувши ж, що драбина є прообразом Діви Марії, за
словом до Неї церковним:
і це ворота небесні!»
Радуйся, мосте,
Головна подія про яку чуємо у ці перші Пащо до неба приводить,
ремії Богородичних свят, це видіння «Якової ДрабиІ драбина висока,
ни». Ці драбині призначуються різні значення. Сищо Яків її бачив, —
рійський автор Афрагат (280-345) твердить, що цю
драбину треба порівняти до брами, про яку пише пізнаєте, чому не мають спокою на драбині ангели.
св. євангелист Йоан: «Тож Ісус іще раз промовив Бо в молитвах невсипуча Богородиця велить ангедо них: Істинно, істинно говорю вам: Я - двері для лам, щоб з Нею вкупі безнастанно допомагали люовець». (Йо. 10,7). Св. Хроматій (+406/407) вважає дям, щоб, підіймаючись, зносили до Бога молитви
Якову Драбину як прообразом Хреста Господнього, тих, що моляться, спускаючись же, щоб приносили
«через який нам дано доступ до неба». (Проповідь від Бога людям поміч і дарування. Та драбина і тепер
1.6). Натомість св. Кирило Олександрійський твер- зі собою із небес зведе безліч ангелів, носячи нам з
дить, що ця драбина це спосіб транзпорту для слу- висоти покров та захист.
Так бачимо глибоке значення цього першого
жебних духів, яких описано в Посланню до Євреїв.
Це духи «що їх посилають до послуг тим, які мають старозавітнього читання про Якову Драбину на вечірнях Богородичних празників. А саме: Богородиця
успадкувати спасіння». (Єв 1,14).
Але якщо заглянути до наших літургійних разом з ангелами допомагають нам злучитися з сакниг, там знаходимо безліч відносин до Пресвятої мим Христом Богом.
Богородиці, як ту драбину до неба. Ось кілька прикладів:
Прор. Єзикиїла 43, 27-44, 4
• Радуйся, драбино небесна, що Бог зійшов нею; Ра- Так говорить Господь: На восьмий день, і далі, свядуйся, мосте, що сущих на землі ведеш до неба - Ікос щеники будуть приносити на жертовнику ваші все2, Акафіст до пресв. Богородиці;
палення й ваші мирні жертви, і я буду до вас прихиль• Краса Якова* і небесна драбина,* по якій Господь ним – слово Владики Господа. Тоді привів мене назад
зійшов на землю,* були колись, Богородице, про- до зовнішньої брами святині, що звернена на схід;
образами твоєї чести та слави.* Тому тебе, що по- вона була зачинена. Господь сказав до мене: Брама
родила всіх Бога,* ублажають ангели на небі і люди ця буде зачинена, не буде відчинятися, ніхто не ввій7
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де нею, бо Господь, Бог Ізраїля, увійшов нею; вона шить. Початок мудрости – острах Господній; спібуде зачинена. Лише князь – як князь – у ній сяде, знання Всесвятого – розум. Бо мною продовжиться
щоб їсти хліб перед Господом; він увійде сіньми тієї вік твій, роки життя твого причиняться.
брами і нею ж вийде. Потім привів мене північною
Ще минулого місяця бачили ми, як св. ап.
брамою навпроти храму. Глянув я – аж ось слава Го- Павло називає Христа «Божою мудрістю». (1 Кор. 1,
сподня сповнила Господній храм.
24), і як для християнина, мудрість це сам Ісус ХриДе про Якову Драбину писали різно, для от- стос. Св. Йоан Золотоустий, коментуючи над книгою
ців Церкви брама звернена на схід (цебто до світла) Приповідок, вчить: «Тому що мудрість є Сином Бо-- це Пресвята Богородиця. Св. Йоан Дамаскин по- жим, він коли воплотився збудував собі приміщення,
яснює важливітсь цього поучення коли пише: «Без цебто, тіло від Діви». Подібно, св. Григорії Ніський,
сімени Син Божий був зачатий від Святого Духа, і у своїх листах проти єресій, пише як «Справжня мув уртобі Діви він утворив для себе оживлене тіло, з дрість не замешкала в чужому будинку, а радше збурозумом і інтелиґентним духом. Таким чином вий- дувала собі домівку в дівичому тілі».
шов односушним, але у двох природах, бездоганним
І тут знову бачимо як сама постать БогородиБогом і досконалим чоловіком. Цe зберегло чисто- ці показує нам на Правду про свого Сина. Св. Лев,
ту тої, яка Його породила». (Валаам і Йосиф, гл. 7). Папа Римський (+461) пояснює що «Ми Його тіло,
При цьому пізнаємо чому Церква називає Богороди- тіло яке було набране від Дівичої утроби. Якби це
цю «Приснодівою».
тіло не було наше, цебто якби воно не було справді
У свойому Коментарі про Пророцтво Єзи- людським, воплочене Слово би не замешкало між
кеїла, св. Єромія пише як ми «благородно розуміє- нами. Але Він справді замешкав між нами (див. Йо.
мо Діву Марію як браму яка є зачинена, яка і перед 1,14), бо Він присвоїв людську природу. Мудрість
і після породу залишилася дівою, через яку лише собі будинку не збудувала з будь-якого матеріялу, а
Господь Бог Ізраїля входить». В іншому творі св. з нашої речовини. Сам факт що Він взяв це на Себе
Єромія чітко навчає, що «Марія є східною брамою, чітко відзеркалене коли написано було: і Слово тілом
про яку розповідав пророк Єзикеїл, на віки зачинена стало, і замешкало між нами». (Проповідь 30.3.1).
і на віки сяюча, і або приховуючи або відкриваючи
Але тут ще не кінець цьому читанню, бо віСвятая Святих». Де в Єврействі «Святая Святих» дразу іде мова про «сім стовпів». Що це за стовпи?
могло бути лише в Єрусалимському Храмі, у Хрис- Відповідь знаходимо в самому читанню, коли іде
тіянстві «Святая Святих» це кивот, в якому прехо- мова про стіл, а тоді про хліб і вино. Для Христіянивується Чесне, Пресвяте, і Пречисте Тіло Господа на немає іншої інтерпретації цього, як передбачення
Нашого Ісуса Христа. Але над тим кивотом по на- Пресвятої Євхаристії.
ших храмах зображена ікона Богородиці з Христом
в утробі. Це тому, бо Богородиця була і залишається Підсумок
першим Божим кивотом, і через ню сам Бог нам від- Старо-Завітні читання Богородичних празників предкрився і замешкав між нами.
ставляють нам одну з головних правд нашої Віри -що Ісус Христос воплотившися від Діви і став в повПриповідок 9, 1-11
ністю людиною разом з нами (але і також беззмінно
Мудрість собі будинок збудувала і витесала сім залишився в повністю Богом). Паремії які читаємо
стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого на вечірнях Богородичних празників нам передають
налила і стіл свій теж приготувала. Послала сво- це поняття через те, що порівняють Пресвяту Богоїх служниць; щоб оповістити, по щонайвищих за- родицю до речей цього світу. Але рівночасно, це не
кутках у місті: «Хто простодушний, нехай сюди лише просто якісь собі літературні метафори. Раднаверне»; безумному ж вона сказала: «Ходіть, мій ше, це речі які нас провадять до самого Христа. Це
хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте; киньте драбина до неба якою підносимося душами до Бога.
безумство − і житимете, ходіть дорогою розуму!» Але це рівнож брама до «Святая Святих» і приміХто хоче кепкуна наставляти, напитає собі неславу, щення воплоченого Слова. Іншими словами, брама
а сором – хто докоряє грішникові. Не докоряй кепку- яка відкрила нам доступ до самого Бога у Пресвянові, а то він тебе зненавидить; докоряй мудрому, ті Євхаристії. Пресвятая Богородице, піднеси нас і
– він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане преведи нас до Твого Сина. Амінь.
ще мудрішим; навчи праведника, і він знання побіль8
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СІМ СМЕРТНИХ ГРІХІВ У ЦИФРОВОМУ ВИМІРІ
Інтерактивний проект Guardian досліджує, які моральні дилеми принесла ера інтернету. Гнів, ненаситність, лінь, заздрість, хіть, жадібність і гординя — як вони проявляються в часи «Фейсбука»,
«Твітера» та онлайн-ігор?

Яким чином інтернет вплинув на мораль людей у
ХХІ столітті? Чи змушують соціальні мережі грішити по-новому? Кажуть, що людська природа в
усі століття залишається однаковою. Однак додаються нові обставини, а інтернет сьогодні — суттєва складова життя багатьох людей. Як сильно
вона впливає на наші цінності? Мабуть, на таке
питання неможливо відповісти об’єктивно. Тому
проект Guardian (у співпраці з National Film Board
of Canada’s) Seven DigitalDeadly Sins намагається
дати відповіді через суб’єктивні думки — завдяки
27 історіям інтернет-користувачів, які спробували
відверто зізнатись у своїх онлайн-гріхах. Із відомими учасниками проекту — музикантами, акторами,
коміками — відзнято відеосюжети, по одному на
кожен гріх. Та більшість історій написали люди, які
бажають залишитися анонімними.
Проект Guardian інтерактивний, він дозволяє кожному читачеві «покаятися». До кожного з семи гріхів є опитування, в яких ви можете взяти участь.
Наприклад, у рубриці «Лінь» пропонується виправдати чи засудити такий учинок: «Я вітаю друзів із
днем народження у фейсбуку, замість подзвонити».
Потім потрібно зазначити, чи ви самі вчиняєте так.
Отже, як цифровий світ вплинув на «сім смертних
гріхів»?

Ненаситність
«Інтернет змінив те, як я пишу пісні. “Фейсбук” і
“Твіттер” стали музикою ХХІ століття», — каже
британський рок-музикант Біллі Брег. Він зізнається, що не знає міри у користуванні соцмережами
та новинними сайтами. Гітара стоїть у кутку, а він
може цілий день дивитися смішні відео на «Ютубі»
чи шукати інформацію про себе у «Фейсбуку».
Не знають міри й маніакальні інстаграмери. Окремо слід сказати про food-instagrammers — тих, хто
фотографує їжу. «До появи соціальних мереж сама
ідея показати свій сніданок незнайомим людям здалась би смішною, якщо не божевільною», — пише
Марина й називає себе однією з найбільш висміяних інстаграмерів. Вона розповідає, що обурюється,
коли фотографії її страв не набирають багато лайків: нервує як підліток і одночасно ненавидить себе
за це. Проте каже, що її випадок ще не найгірший.
Так, вона знає людей, які приносять до ресторану
триніжку, довго шукають правильне освітлення та
змушують усіх припинити їсти, поки не сфотографують повні тарілки. «Хто зацікавлений дивитися
на фото вашого обіду? Відповідь дуже проста —
інші інстаграмери, звичайно. Одна з утішних переваг інтернету — тут можна знайти будь-яку нішу»,
— каже вона.
«Ненажерами» є й гравці в комп’ютерні ігри, зокрема Warcraft. Користувач Раян пише, що він грає
по 5-6 годин на день, тобто 70 годин на тиждень, і
так уже триває два роки. «За цей у нас із дружиною
народилася дитина, і я пропустив багато речей, які
вона робила вперше, — каже він. — Коли ти озираєшся назад, то бачиш, що робиш цей жахливий
вибір знову і знову».
Здається, втрата відчуття міри — це той гріх, у якому можна звинуватити багатьох користувачів. Чи не
потрапили ви в пастку «безкоштовних» доставок
замовлень і суперзнижок — і в результаті замовляєте багато непотрібних речей? Чи можете ви зупини9
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тись у додаванні друзів? І ще один цікавий момент:
сам комп’ютер підштовхує нас до того, аби стати
плюшкіними й накопичувати більше віртуальних
речей, ніж потрібно, — зображень, відео, аудіо…
Деякі люди зізнаються, що їм уже складно натиснути клавішу Delete.
Лінь
«Втрачається інтерес до світу навколо, бо в інтернеті всього дуже багато, — вважає комік Біл Бейлі
(Bill Bailey). — Але при цьому ми глибоко не занурюємось у ті речі, на які клікаємо». Проблема в
тому, що інтернет пропонує надто широкий вибір:
люди начебто цікавляться всім, але лінь щось з’ясовувати детально, бо увага перемикається на інший
об’єкт. «Навіть сама природа сенсорних екранів —
небезпечно зручна, — каже Біл. —Клікання і лайкання не потребують жодних зусиль».
Інтернет потурає людській схильності до ледарства.
Користувачі розповідають, що вони витрачають час
на речі, в яких немає користі. Окрім перегляду роликів на «Ютубі», це можуть бути, наприклад, сайти
знайомств. Дівчина з ніком Пет пише, що насправді
ці сайти — ще один різновид онлайн-шоппінгу. Так
само як в онлайн-магазині можна відбирати товари за різними критеріями, на сайтах знайомств теж
можна фільтрувати кандидатів за своїми вподобаннями. Інша жінка зізнається, що вона стежить за
своїми дітьми в інтернеті. Якщо вони залишають
свої акаунти відкритими, вона не може втриматися,
щоб не почитати їхні повідомлення. А почалося все
з того, що пошуковик, як відомо, може запам’ятовувати слова чи фрази, які шукали з цього комп’ютера: «Я вводила всі літери алфавіту, щоб подивитися,
що шукають мої діти».
Ще одна крайність, у яку можуть впасти деякі користувачі, — надмірне використання онлайн-послуг.
Так, Олівер розповідає, що він вирішив делегувати
сервіс-компаніям в інтернеті так багато справ, як це
можливо. «Моя теорія була така: зараз нам постійно
на все бракує часу, ми завантажені роботою, тому
ми виграємо, якщо найбільш рутинну справи будемо доручати комусь іншому», — пояснює він. Покупки, організація зустрічей, привітання друзів —
він усе переклав на плечі віртуальних помічників та
10

секретарів. Однак експеримент видався невдалим:
Олівер зізнався, що в нього багато часу витрачалося
на організацію цих справ в інтернеті, навіть більше,
ніж якби він робив сам. Крім того, він дійшов висновку, що «аутсорсинг вашого життя — це дорога
розкіш».
Заздрість
Об’єктів для заздрощів в онлайн-світі більш ніж
достатньо. По-перше, це наближеність відомих людей. Стиль життя зірок можна вивчати в подробицях завдяки глянцевим сайтам та соцмережам. У
деяких людей викликає заздрість їхній одяг, автомобілі, місця відпочинку, бойфренди… Користувач
Софі зізнається, що проводить години на сайтах,
де здають в оренду дорогі будинки чи пропонують
розкішні готелі. «Найбільш приваблива річ дивитися, що ви можете купити за одну й ту саму ціну.
Власний острів у Греції коштує так само, як квартира на Манхеттені. Ви починаєте будувати складні логістичні плани про те, як ви будете жити у цій
квартирі та літати на свій острів двічі на тиждень»,
— пише Софі.
Але найбільше плодючий ґрунт для заздрості — це
соціальні мережі. «“Фейсбук” заохочує нас губити
себе, — каже акторка Мей Волш. — Тобі здається,
що люди там усе мають краще, ніж у тебе: волосся, зуби, дім, випічку». Вона розповідає, що людина
несвідомо починає редагувати своє життя, точніше,
його фейсбук-презентацію. Хочеться показати все
найкраще, що у вас є. Для цього люди постійно постять фото з ресторанів, подорожей, демонструють
нові сукні і, в цьому ж ряду, дітей.
«У “Фейсбуку” ви прагнете показати найкращу версію себе — вилизану, в макіяжі. Це такий собі тип
соціальної ввічливості», — пише користувач Еріка.
Вона розповідає, що одного разу отримала роботу
в Таїланді, на березі моря. Робота виявилася не такою гарною, як можна було подумати. Проте Еріка у фейсбуку та інстаграмі продовжувала постити
красиві фото звідти й активно вдавала, що в неї все
прекрасно: « не хотіла виглядати погано перед друзями. Я закінчила курс, що був дуже конкурентним,
і мені не хотілось, аби вони думали, ніби я лузер».
The Guardian пропонує перевірити, як часто ви від-
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чуваєте заздрість в інеті. Так, можна засудити чи
підтримати твердження: «Я терпіти не можу, як
добре моя подруга виглядає в “Інстаграмі”» або
«“Фейсбук” змушує мене заздрити друзям, які подорожують екзотичними місцями».
Гнів
Для нагнітання злості та роздратування інтернет
пропонує безліч опцій. Можуть дратувати пости й
коментарі у «Фейсбуку», і люди рідко стримуються,
аби не вступити в суперечки, що часто завершується взаємними образами. Ще більший простір для
гніву — в коментуванні статей в інтернеті.
«Я не беру участі в онлайн-суперечках і зовсім
не зла людина… — пише один користувач. —
Але я все-таки почуваюсь винним в одному виді
онлайн-злості… Я hate-reader, тобто клікаю на ті
статті, які, я знаю напевне, розлютять мене. Пізніше
роблю це знову. Я сам не розумію, чому, але мені це
подобається. Можливо, це можна пояснити злостивістю або бажанням відчувати зверхність».
«Проблема в тому, що веб-економіка вітає продюсерів тих статей, які викликають гнів. Замість цього
вона мала б карати їх. З погляду рекламодавця, не
має значення, чому ти клікаєш на жахливу статтю
Mail Online — тому що її схвалюєш чи засуджуєш»,
— пише він.
Інші користувачі зізнаються, що вони люблять «дістати» когось у «Твіттері», писати дражливі коментарі. Найгірший випадок — кібербулінг. Так, один
підліток зізнається, що анонімно знущався в мережі
з дівчини, яку знав зі школи. Пізніше дізнався, що
вона хотіла покінчити життя самогубством — тільки це змусило його зупинитися.
Хіть
Guardian пропонує користувачам підтримати чи засудити найбільш очевидний вияв цього гріха: перегляд порносайтів. У таких діях кається й один
із користувачів: «Хоч би куди я зайшов в інтернеті, скрізь натрапляю на щось, пов’язане з сексом.
Сайти запам’ятовують, що я дивився минулого разу,
і потім показують мені відповідний контент». Він
пише, що в порнографії не вбачає нічого шкідливого; однак погано, коли це бачать діти чи молоді
хлопці та дівчата, які «не відрізняють хорошого від

поганого»: «З порносайтами — як з усім іншим в
інтернеті: якщо ви не знаєте, що шукаєте, то це погано скінчиться».
Крім того, інтернет може збільшувати кількість
зрад. Деякі користувачі зізнаються, що знайшли
собі коханців через сайти знайомств і після цього
почали зраджувати своїм чоловікам/жінкам. Але
справді неоднозначну історію про зраду розповіла
акторка-комік Джосі Лонг. Її коханець — це твітер.
Вона розповіла, що постійно писати щось у твітері
— це її закоханість. «“Твіттер” — це мій хлопець.
Проводжу з ним ую ніч і день, він корінням вріс у
моє життя. Це як пристрасть». Вона пояснила, що
саме через «Твіттер» їй довелося розійтися з хлопцем, оскільки вона приділяли цьому сервісу надто
багато часу.
Жадібність
«У соцмережах скрізь цифри: 100 переглядів, лайків, коментарів: це стає чимось реальним і ти хочеш
дедалі більше, — каже акторка Офіра Ейзенберг
(Ophira Eisenberg). — Часто чуємо: той-то отримав
чудову роботу, бо в нього була тисяча фоловерів.
Тисяча людей дивляться те, що ти зробив. А може,
тобі вдасться зробити так, щоб було 2 чи 3 тисячі?
Якщо ніхто не споживає твоє мистецтво, його не
існує». Офіра каже, що постійно хочеться перевершити чиїсь досягнення: створити ще один фейсбук
або хоча б отримати галочку в «Твіттері»: «Коли
тобі дають цю галочку, складається враження, що
ти чогось досяг».
До гріха жадібності The Guardian відносить і скачування піратського контенту (в опитуванні 74% виправдовують ці дії). «Я сам працюю на телебаченні,
тому мав би почуватися значно гірше, крадучи фільми чи телешоу, — пише користувач, який побажав
залишитись анонімним. — Однак чомусь я такого
не відчуваю. На мою думку, люди з телебачення
то нарциси. Вони хочуть, щоб усі знали про їхній
продукт, у різний спосіб. Їм заплатять в будь-якому
разі». Користувач також пише про те, що в суспільстві існує певна поблажливість до кіберзлочинів.
«Це цікавий моральний релятивізм, але я відчуваю,
що цифрові злочини інакші за своєю суттю. Я не говоритиму про хакерів, але коли люди платять штра11
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фи чи їх ув’язнюють за скачування якогось відео —
по-моєму, це просто смішно».
Хоч як дивно, але ігри в соціальних мережах — теж
вияв жадібності. Про це пише Іан Богост, винахідник звичайних комп’ютерних ігор. Він вважає, що
в багатьох випадках ці ігри зроблено так, що вони
більше схожі не на розваги, а на ігрові автомати в
казино. «Та сама логіка, що і в казино у Лас-Вегасі:
користувачі відчувають, що вони недоотримують
нагороду, якщо не пограють у них. Але у разі казино — ти принаймні знаєш, на що ти йдеш, це чесніше». Іан Богост розповідає: щоби показати хитрість
онлайн-ігор у соцмережах, він розробив пародію на
таку гру — Cow Clicker. Тут кожен гравець отримує корову і має клікати на неї кожні шість годин.
Щоб отримати право клікати більше, можна купити
додаткові кредити за гроші. Звісно, тут залучений і
соціальний елемент: є сусідні корови, якими керують запрошені друзі. Гра задумувалась як пародія,
але вона неочікувано для самого винахідника теж
стала популярною.
Guardian пише, що річ не лише в іграх: уся
онлайн-активність продумана так, щоб ми постійно клікали — оновити сайт, оновити таймлайн…
«Ми створили середовище, де домінують медіа, які
змушують нас поводитися певним чином… Якщо
ти маєш казино у своїй кишені, у своїй спальні, це
певне вторгнення у твоє щоденне життя».
Гординя
Найлегший спосіб потішити своє Я — зробити селфі та запостити його в «Інстаграмі». Guardian запитує, виправдовуєте ви чи засуджуєте таку поведінку? Є й інші способи. Зокрема, один із користувачів
зізнається, що він є анонімною твіттер-зіркою: має
декілька акаунтів, кількість фоловерів на яких загалом становить 100 тисяч. Його твіти цитують по ТБ
і радіо, у комедійних шоу, його акаунт часто потрапляє в тренди Британії. «З поміж сатиричних твіттер-акаунтів я один із найбільш впливових у Великобританії», — пише він. Однак у реальному житті
ніхто не знає про його твіттер-діяльність. Користувач зізнається, що почав активно користуватися
«Твіттером» через те, що був незадоволений реальним життям, і це насамперед спосіб самоствердитися.
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Як уже було сказано, інтернет дозволяє презентувати себе в найкращий спосіб. Крім того, він може
зробити особисте життя публічним. Ілюстратор
Джесіка розповідає, що коли вона оголосила про
заручини з Русом, веб-дизайнером, їхні друзі жартували, що в цієї пари буде найкреативніше запрошення на весілля.
В результаті пара перевершила очікування: для
запрошення вони створили сайт-таймлайн, який
демонстрував основні етапи їхніх стосунків. Поступово цей проект переріс у справжній фестиваль арт-робіт, а їхнє весілля назвали найбільш хіпстерським. «Про нас почали писати, що ми пара
нарцисів-ідіотів, — каже Джесіка. — Але я справді
рада, що ми отримали такий проект. Яка мораль?
Не звертайте увагу на тролів».
Цифровий світ дозволяє залишити більше відомостей про себе після смерті. Якщо людина готує
мультимедійні мемуари — чи можна це вважати
потуранням гордині? Користувач Лоуренс розповідає: він дізнався, що помре через два роки, бо має
невиліковне захворювання легенів. Після цього він
зареєструвався на Deadsocial — сайті, куди можна
завантажувати відео, аудіо, текст, а також сформувати графік, за яким це все публікуватиметься по
смерті людини.
Лоуренс пише, що сьогодні люди мають лише фотографії своїх пращурів, але не мають уявлення, який
у них був характер, а завдяки новим технологіям ситуацію можна змінити. «Я люблю екзистенціальну
філософію і думав про те, як мої нащадки згадуватимуть мене, — пояснює Лоуренс. — Тепер вони
знатимуть, що я брав участь у трьох марафонах,
потис руку Нельсону Манделі, я був першою людиною у своїй сім’ї, яка здобула професійні кваліфікації, а ще я намащував бороду воском. Тут є спокуса
написати про себе краще, ніж ти є насправді; я теж
маю свої слабкості, але багато написав про те, що
мене мотивує, і що я маю покращити в собі».
Guardian відносить до виявів гордині й таку дію,
як пошук себе у гуглі — однак 88% виправдовують
таку дію (із них 82% зізнаються, що роблять це).
Марина Дорош, osvita.mediasapiens
CREDO
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“Я ТИХЕНЬКО ЧИТАВ “ ОТЧЕ НАШ”, МОЛИВСЯ
ТА РОЗМОВЛЯВ З БОГОМ”, - ЗВІЛЬНЕНИЙ З
ПОЛОНУ ЗАХИСНИК УКРАЇНИ

Дмитро “Орест” Козацький був небагатослівним про
свій досвід у російському полоні. Проте дечим з мамою таки поділився, пише 24 Канал.
Мама захисника та фотографа з “Азовсталі” Ірина
Юрченко розповіла, що за 4 місяці російського полону її син схуд до 55 кілограмів. Але важливо, що
пережите його не зламало.
Днями у мережі з’явилось емоційне відео, як “Орест”
вперше зустрічається з рідними після російського полону. Неймовірно, проте лиш повернувшись в
Україну, Дмитро роздобув квіти для матері та сестри.
Пізніше Ірина Юрченко сама розповіла про першу
зустріч із сином.
Жінка розповіла, що останні дні перебуває в неймовірно піднесеному настрої, оскільки її син живий та
повернувся додому. Проте через те, що окупанти не
дозволяли полоненим спілкуватись, спершу “Орест”
від незвички був небагатослівним.
Я хочу сказати, що ми дуже щасливі, але ще боротьба та звільнення України триває. Ми обняли Діму, це

була така зустріч! Я дуже боялась, що він зміниться, що його
події зламають, проте ні! Наші
люди та наші воїни – незламні. Він схуд до 55 кілограмів,
під час зустрічі майже годину
не розмовляв, адже ці чотири
місяці полону їм не дозволяли
спілкуватись. Я переживаю неймовірний шквал емоцій і хочу,
щоб їх відчула кожна мама,
кожна родина нашої країни.
Щоб ми дочекались усіх з полону, з війни – живими та цілими. Та щоб ми перемогли,– сказала мама “Ореста”.
Жінка також розповіла, що її
син мріє знову повернутись до
фотосправи. Він хоче далі жити
й працювати.
Ірина розповіла, що вони з
Дмитром майже не говорили про його перебування
у полоні, але деякими спогадами він таки поділився.
Загалом наші захисники переживали голод, фізичні
та моральні знущання. Шматочок хліба доводилось
розтягувати на один день.
Йому давали шматочок хліба, а він його ділив на три
частини, щоб поїсти протягом дня. Це просто жахіття 21 століття. Він розповів, що їм 10 днів не давали
пити води. І говорить, що відтепер цінує кожний кусок хліба та їжу взагалі. За час полону він прочитав
Біблію і сказав мені: “Мамо, тепер я знаю, чому ти
нас вчила. Я тихенько читав “Отче наш”, молився та
розмовляв з Богом, – розповіла Ірина.
Мама “Ореста” розповіла, що зараз звільнені полонені перебувають на реабілітації. Їм треба влитись
у звичайне життя, адже вони з нього вибились на 7
місяців. Тож попереду – робота з лікарями та психологами. Натомість рідні звільнених з полону сподіваються, що матимуть можливість періодично з ними
зустрічатись.
13
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«Ми зібрали історії тих, хто здобув найвищі лаври ХХ століття»:
Інститут історії Церкви УКУ відзначає 30-ліття своєї праці

Війна, у якій українці виборюють свою свободу, не
нова. Ворог залишився тим же ― дарма що зветься тепер не срср, а російською федерацією. Про те,
як справедливість уже перемагала, як українці в
підпіллі відстояли власні віру, Церкву, національну
ідентичність і про важливість живого передавання
досвіду наступникам говорили 13 вересня у межах
дискусії «Діалог поколінь: живий досвід свідчення
віри», присвяченій тридцятиліттю заснування Інституту історії Церкви Українського католицького університету.
ХХ століття для України було ознаменоване надскладними викликами: війни, боротьба за власну незалежність, Голодомори, табори, в’язниці й заслання,
протистояння радянській машині знищення. Боротьба за збереження Української Греко-Католицької
Церкви в тоталітарній системі, яка її забороняла,
де Бог був відкинутий на маргінеси, а за віру можна було поплатитися життям (як перші християни)
займає в нашій історії особливе місце. Вона про те,
як людям, на позір звичайним і нічим не особливим,
вдалося власною працею, терпінням і непохитною
вірою витворити реальність незалежної України, незалежної Церкви. За словами ректора УКУ о. Богдана Праха, саме передання живого досвіду цих людей,
його збереження й осмислення стали фундаментом
Інституту історії Церкви УКУ.
― Багатьох людей минулого століття вже не побачимо серед живих, і школа, яка їх формувала, уже
відійшла. Ми зібрали історії тих, хто здобув найвищі
лаври ХХ століття. Тоді була спроба переінакшити
те, що зробив Господь, зробити з людини біомасу. До
«щасливого майбутнього» нас провадили залізною
рукою. А ці люди пішли назустріч викликові ― проти системи, яка мала необмежені ресурси для придавлення людської гідності, проти держави, яка мала
ядерні боєголовки й збудувала мур. Вони вистояли
перед нею, наче Давид перед Голіафом. Це був неймовірний привілей ― наблизитися до людей, яких
характеризувала велика скромність, смиренність і
неймовірна сила, ― каже митрополит Філадельфійський, президент УКУ Борис Ґудзяк і засновник Інституту історії Церкви УКУ.
На основі Інституту одразу ж розгорнулася програма конференцій і публікацій, яка охоплює понад ти14

сячолітню історію українського церковного життя
(не лише греко-католицького). Тут, за словами владики Бориса, свідчення сповідників віри й мучеників поєднувалися з візією, яку плекали Митрополит
Андрей, Патріарх Йосиф, яку відновлював своїм
мандатом Патріарх Мирослав-Іван Любачівський
― творити навчальну програму богослов’я і згодом
відділити Богословську академію, щоб вона стала
наріжним каменем УКУ.
― Від початку в Інституті були поєднання такого,
що, здавалося б, неможливо поєднати. Тут працювали діти підпільних священників і внуки КДБістів. Це
було велике питання, але Господь благословив. Ми
йшли вперед з великою свідомістю про минуле. Нехай свідчення мучеників завжди лишається в центрі
нашої тотожності. Ми тоді подолаємо всі виклики,
якими б складними вони не були, ― додає владика
Борис Ґудзяк.
Інститут працює з людьми, які були учасниками підпілля, які збирали свідчення, і молодим поколінням,
яке тепер має можливість співпережити історію за
збереженими спогадами. Одним зі священників, які
діляться своєю історією, є єрм-василіянин Матей
Гаврилів, активіст руху за легалізацію УГКЦ. 1987го року, після погроз КДБістів, він написав книжку
«Кожна людина ― це перш за все історія», у якій
розповів власну біографію.
― Що означає підпілля? Це означає бути обережним, мудрим, послідовним, не боятися продовжувати
своє служіння. Кожен священник мав свою підпільну церкву. Ми мало зналися між собою. Підпільні
отці не поспішали щось записувати на магнітофони,
бо відбувалися обшуки. Тому свої досвіди, труднощі вони нам передавали усно. Підпілля ― це жити
подвійним життям. Назовні маєш бути нормальним
громадянином радянського союзу, працювати на роботі: підмітати вулиці чи тягати ящики на фабриці. А
в підпіллі ― бути греко-католицьким священником,
ризикувати й допомагати людям, які також ризикували. Були отці, які почали афішувати свою діяльність.
Їх викликали до КДБ, саджали в тюрми за відкритий
виклик системі, яка придушувала всіх, ― згадує о.
Матей.
Підпільна Церква мала невидиму організацію: були
єпископи, священники, монахи й монахині, миряни,
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які, ризикуючи, дозволяли у своїх домівках правити
Службу Божу. Таємно хрестили дітей, молилися за
померлих, провадили бесіди, вчили катехизму.
Людей, які складали Церкву, було немало. Зафіксувати історії всіх неможливо, адже дехто відійшов у
вічність, не встигши поділитися своєю історією.
― Ти пробуєш змагатися з часом. Важливо довідатися факти, розпитати хронологію подій. Але зустріти
таких людей ― це ще й вибудувати духовний зв’язок.
Ці люди поділилися тим, як вони жили, працювали
на простих роботах, більшість не мали державної
пенсії і шансів її отримати, у них не було так званого
трудового стажу. Тому був важливим не тільки дослідницький аспект, але й стосунок, єдність і живий
зв’язок з цим поколінням, ― каже керівник Інституту історії Церкви, проректор УКУ Олег Турій.
Інтерв`юерка Інституту історії Церкви, журналістка
Лідія Купчик записала 330 інтерв`ю. Серед опитаних
― люди, яких уже немає з нами. Однією з найбільш
знакових вважає розмову зі сестрою-студиткою Марією Ляхер.
― Люди відходять. Треба, щоб пам’ять не відійшла.
Я втішена, що вона оживає у виданні «Життєві історії
підпільної Церкви». Коли я мала йти до сестри Марії, вона була доволі відомою і легендарною особистістю. Я потерпала, чи зумію з нею мудро провести
розмову. Але вона виявилась надзвичайно лагідною,
доброзичливою і з почуттям гумору. Сестра пам’ятала масу імен, подій, а вже минуло пів століття від
того часу, про який вона розповідала. Для мене було
знаменно, що вона кількаразово наголошувала, що є
єврейської національності, а її мама була надзвичайно побожна в їхньому віросповіданні і, разом з тим,
постійно захоплювалася українцями, ― згадує пані
Лідія, яка сама також була дотична до підпілля.
Ірина Коломиєць з початку існування Інституту історії Церкви очолювала його Пасторальний відділ і,
при цьому, була єдиною його працівницею. Як донька репресованого греко-католицького священника,
вона дуже добре розуміла, що за спільнота сформувалася у підпіллі, наскільки цінним є передання цього досвіду поколінню, яке вже вільно може ходити до
церкви, молитися, говорити про свою віру.
― Біографія кожного ― історія неймовірної стійкості й вірності своїй Церкві. 60% з них сиділи в тюрмах, повернулися незламними й далі йшли працювати підпільними священниками, доносячи слово Боже
до простих, але надзвичайно мужніх людей. Уявіть
собі: зачинена церква у селі, приїжджає підпільний

священник, відправляється тиха Служба Божа. Я хотіла знати, як то відбувається. І тато сказав: «Я буду
в Прилбичах, приходьте». Це було як у детективному романі: тато сідає в автобус через передні двері,
ми з братом ― через задні. Тато виходить на початку
села, а ми їдемо до центру. Заходимо в церкву ― від
нас стороняться. Думали, що ми КГБісти. Але у церкві було повно людей. Усі знали, що їх можуть чекати дуже великі неприємності: це хрест на кар’єрі,
запис у список неблагонадійних ― і ви вже пропаща
людина. За свої переконання треба було платити, часом ― дуже високу ціну, ― каже пані Ірина.
Самій їй довелося вчитися на вечірньому відділенні в інституті, бо інакше треба було б вказувати, чия
вона дочка. Працювати мусила там, де можливо, а не
там, де мріяла. Однак ніхто не шкодував про те, що
народився в таких сім`ях, що потерпає за віру, адже
це було унікальне життя, хай і складне.
― Знаєте, що тримало в часи підпілля? Віра. Часом
на нас дивилися як на диваків, бо система дуже тяжко працювала над тим, щоб нас знищити. Але люди
вистояли. У тих підпільних відправах було єднання
з Богом і глибочезна віра в те, що справедливість переможе. І вона перемогла, ― додає Ірина Коломиєць.
Попри складні обставини, переслідування, арешти,
неможливість жити життя так, як би хотілося, люди
не скаржилися. Для них було важливим, аби все, що
вони перетерпіли, ніколи не повторилося. Однак
теперішньому поколінню знову доводиться долати
виклики, переживати катування і полон, виборювати незалежність і помирати за те, щоб інші співгромадяни могли жити. У такому контексті пережиття
попередників можуть стати дороговказом.
Отець Василь Гаранджа, аспірант докторської програми з богослов`я, каже, що для нього прочитання
інтерв’ю є способом для часткового пережиття того,
що пережили ці люди.
― Це живий досвід передавання віри. Коли приходить нове покоління, воно хоче себе проявити, чогось досягти, але так само є важливими тяглість,
взаємодія між різними поколіннями. І особливо це
стосується питання віри, її передавання. Я не жив
у періоді підпілля, він мене не заторкував, але, читаючи, я можу його осягнути. Для діалогу поколінь
потрібні дві сторони. Одна сторона вже сказала своє
слово. І лише від нас залежить, чи ми це приймемо,
чи зацікавимося, чи переймемо цей досвід. Через
життя тих людей можемо побачити, як Бог обирає
і дає силу виконувати те, до чого він кличе. Зараз
15
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знову переживаємо війну. Ніхто не сподівався, що
ми зможемо стільки витримати. А ми віримо, що переможемо. Тут також проявляється не стільки наша
сила, скільки Божа, якщо ми довіряємо Богові діяти
через нас.
Чиєсь життя може кардинально змінити нас самих.
Такою є й історія Лідії Гривної. За першої освітою ―
біологиня, тепер ― катехитка. Вона жила у Львові на
Левандівці, коли діяльність підпілля там відбувалася
ледь не на кожному кроці, однак тоді не мала про це
й гадки. Але через знайомство з о. Олексієм Васьківим, якого називає духовним батьком, і катехиткою
Марією Бегою ― духовною матір’ю ― пані Лідія
відкрила для себе цю «підземну течію», яку несила
було спинити жодним «правоохоронним» органам.
― Найголовніше при передаванні віри ― це любов. Це те, що не завжди проявляється через слова,
це щось невидиме. Я жила в парафії на Левандівці
в той час, коли там діяло підпілля, але я поняття не
мала про це. І пізніше, коли почала дослідження, з`ясувалося, коло мого дому з усіх боків були квартири, де служили Літургію, з мого балкона видно було
будинок, у якому жив перший парох нашої парафії
о. Мирон Прийма ― рідний брат блаженного мученика Володимира Прийми. Я спілкувалася з тими,
хто вийшов з підпілля, і вони постійно згадували
своїх учителів. І ця вдячність мене зворушувала. О.
Мирон Прийма ― перший отець парафії на Левандівці, яка створена 1931-го року. О. Олексій Васьків
― перший парох цієї парафії після її виходу її з підпілля. Вони понад 20 років спілкувалися. 25 листопада 1940-го року о. Мирон Прийма був арештований. Це один з перших священників, який відбув 15
років ув’язнення у тюрмах у Львові, у таборах і на
засланні. Після повернення він аж до 1985-го року
служив у підпіллі. Отець дбав, щоб діти отримували
знання катехизму. В останні роки, коли вже не мав
сил, усе одно друкував катехизм для дітей і роздавав
його. І цей приклад жертовної праці до кінця потім
виявився в тому, що на Левандівці постала перша у
Львові катехитична школа. Її заклав о. Олексій Васьків, коли став парохом парафії і почалося будівництво храму. Школа досі дає добрі плоди, у ній маємо
25 катехитів, ― ділиться фрагментами своїх досліджень пані Лідія.
Богдан Андріївський ― студент 4 курсу ФБФ УКУ
й один з наймолодших дослідників, які брали участь
у проєктах Інституту історії Церкви. Після прочитання життєвих історій учасників підпільного цер16

ковного руху хлопець зауважує основні моменти,
які допомогли вистояти їм, і які здатні привести до
перемоги нас.
― Постає питання: як нам, християнам ХХІ століття, українцям, які переживають складний час війни,
старатися бути подібними до нашого Бога, не втратити стремління до святості і людяності? Історії вірних підпільної церкви дають чимало відповідей на
це запитання. Є два основні моменти: молитва та читання Святого Письма. Безпосередня щира розмови
людини з Творцем дала можливість світським і духовним особам наснагу для довготривалої боротьби
зі злом. Роки переслідування греко-католиків дозволяли християнам того періоду особливо плекати чесноту любові. Здатність дарувати любов робить нас
чи не найсильніше подібними до Небесного Батька
і дає нам мотивацію достойно прожити життя. Тому
важливо сьогодні, аби любов до Бога, рідних, друзів,
своєї землі означувала нашу переможну траєкторію
в нинішній війні з російським агресором. Адже за
таких умов ми ніколи не перетворимося на дракона,
якого зараз поборюємо. Численні вірні Церкви залишили наступним поколінням промовистий сюжет
історії успіху: таки можливо, хоч і дорогою ціною,
зберегти автентичну, національно-релігійну, церковну ідентичність в умовах шаленого тиску, переслідувань. Можливо вийти з катакомб переможцями й
розгорнути процеси оновлення служіння церкви на
молитовному та освітньо-духовному рівні, ― зазначає Богдан.
У теперішній війні з росією, яка триває вже дев`ятий
рік, ми маємо нові свідчення віри. Ті, хто пережив
втрату рідних, домівки, полон у ворога, по-іншому
ставляться до молитви, до значення Господньої волі
у власному житті. Збирати ці свідчення почав випускник ФБФ УКУ Павло Дідула.
― Я зрозумів, якою має бути реакція на людей, які
щиро йшли за своєю вірою, які є героями: це вдячність і слухання. Це те, що проповідує владика Борис Ґудзяк. І дуже природно, що цей проєкт ― Інститут історії Церкви ― з початків УКУ став першим.
Це те, з чого починається спільнота, яка є продовженням того, що було невидимим. Моя теперішня
робота є поза формальним контекстом Церкви, але
не поза контекстом віри. Люди, які зараз є героями,
по-своєму відгукуються на віру, на те, як Бог провадить нас у час відкритої війни з режимом, який є
продовженням режиму радянського.
Автор: Ольга Мар`ян
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Donations for Ukrainian
War Refugees
We are collecting new or gently-used furniture: beds, mattresses,
futons, kitchen tables and chairs,
couches (<6 ft.), dressers (<4 ft.), night stands, end tables, lamps,
and kitchen items. No clothes, food, or toys.
Please send pictures and descriptions of your donations to:
ukrwardonations@gmail.com
Pick up and drop off by appointment only at our storage containers
(Superior & Leavitt)

To contribute via Amazon Wish list

Збірка Хатних Меблів

Збираємо і роздаємо меблі людям,
які нещодавно прибули
з України
Приймаємо нові або вживані речі в ідеальному стані: ліжка з
матрацами (але без узголів’я), футони, стільці, обідні столи, дивани,
(<6 стіп), комоди (<4 стіп), тумбочки, лампи, кухонне приладдя
Перед прийомом меблів, просимно попередньо надсилати фото
та опис речей на електронну адресу: ukrwardonations@gmail.com
Збірка і роздача за домовленням на площі біля церкви св.
Володимира і Ольги (Чікаґо)
17
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СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ
ДРУГА ЗБІРКА В НЕДІЛІ І СВЯТА
10-02 Школа св. Миколая				
10-09 Суспільна Опіка				
10-16 Ремонт і Розбудова Парафії			
10-23 Вісник					
10-30 Ремонт і Розбудова Парафії

11-06
11-13
11-20
11-27

Школа св. Миколая
Ремонт і Розбудова Парафії
Беатифікаційний Фонд
Вісник

ПАРАФІЯЛЬНИЙ КАЛЕНДАР
1-го і 2-го жовтня Концерт – “Громовиця” (два виступи)
				
North Shore Center for Performing Arts – Skokie
9-го жовтня		
Бенефіс (УКУ) Українського Католицького Університету - “Перелаз”
				
2-7 год. пп у св. Андрія Первозванного у Блумінґдейл
16-го жовтня		
“День Захисника” – всегромадське відзначення
				
1:00 пп. в Українському Православному Соборі
				
св. Андрія Первозванного у Блумінґдейл
Свято Покровський Празник в Парафії
22-го жовтня		
Вечірня о год 5-ій пп
23-го жовтня		
Божественна Літургія і Празничний Обід після 3-ої Божественної Літургії
Уже приймаємо запис дітей на Підготовку до

Першої Сповіді/ Врочистого Причастя.

Просимо зголошуватися зазделегідь в Канцелярії Парафії (312-829-5209)
Розклад науки на наступні два місяці в Осередку.
16-го жовтня		
Підготовка на Першу Сповідь/ Врочисте Причастя о год 10-ій рано
30-го жовтня		
Підготовка на Першу Сповідь/ Врочисте Причастя о год 10-ій рано
6-го листопада
Підготовка на Першу Сповідь/ Врочисте Причастя о год 10-ій рано
20-го листопада
Підготовка на Першу Сповідь/ Врочисте Причастя о год 10-ій рано
“ІДЕМО ДО БОЗІ”
Катехизації дітей віком від 4 до 8 років.
в неділі о год. 10:00 рано в аудиторії Собору.
Просимо заздалегідь зголошуватися про вінчання та хрещення в канцелярії Парафії.
НОВЕ: з 1-го серпня 2022 р
Адреса офіційного сайту Української Греко-Католицької Церкви (UGCC)
https://ugcc.ua.
Старий сайт НЕ оновлюється –служитиме лише архівом.
Заохочуємо Вас заходити на веб-сайт “Живе Телебачення” УГКЦ – www.zhyve.tv
Запрошуємо загостити до Крамнички “ДЖЕРЕЛО” при вході до Храму в якій знаходиться
обширний склад духовної літератури для дорослих та дітей. Крамничка відкрита в неділі
поміж Святими Літургіями.
Просимо повідомляти канцелярію про зміни Ваших адрес і чисел телефонів.
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СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ
ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!     Є І БУДЕ!
“Хочете, мої дорогі, дістатися до Божого щастя в небі й там оглядати Божу славу,
любіть і почитайте Пречисту Діву Марію.  Вона є нашою Матір’ю.  Вона дала нам Спасителя Христа, через Її руки переходять усі ласки Божі з неба.  Хто Її любить і почитає, має
запоруку, що з Божого дару витриває в добрім аж до смерти і не згине на віки.”
1913 р., березень-квітень,Крехів. –
із  праці Митрополита Андрея “Божа сійба”.
				
Отці душпастирі, Парафіяльна Рада та парафіяни сердечно вітають Сестрицтво
Покрови Пресвятої Богородиці із їхнім особливим святом. Бажають міцного
здоров’я, щастя, радості у праці в Божому винограднику нашої Парафії на многі і благії літа!
Складаємо щиру подяку усім спонзорам, мистецьким одиницям, та усім відвідувачам цьогорічного Благодійного Фестину – “Разом Для України”. Особлива подяка комітетові підготовки Фестину, працівникам парафії, волонтерам, та усім парафіянам і прихильникам,
які спричинилися в який будь спосіб до успішного завершення Фестину. Нехай Всемогучий Господь винагородить Вас усіма ласками! Про перебіг Фестину з фотографіями буде
у випуску Церковного Вісника в листопаді.
Дорогі парафіяни храму свв. Володимира і Ольги!
Є необхідність в допомозі нашим біженцям з України, матерям з малолітними дітьми в забезпеченні їх зимовою одежею і взуттям. Є пропозиція одній або кільком нашим родинам
об’єднатися, адаптувати родину з України та придбати речі для малечі.
Якщо у Вас бажання долучитися до цього заходу прошу звернутися до пані Люби Телятинської на число тел 708-955-3459.
Запрошуємо до нашого “КНИЖКОВОГО КУТКА” в аудиторії Собору, де можна оглянути і безкоштовно придбати книжки для дорослих і дітей. Радо приймаємо добровільні
датки. Отримані пожертви призначені на допомогу Україні.
Запрошуємо загостити до Крамнички “СУМЛІННЯ” в церковній аудиторії, в якій знаходиться обширний склад гарних предметів для закупу. Ввесь прихід призначений на допомогу Україні. Крамничка відкрита в неділі під час Кави.

СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ • СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ • СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ • СТОРІНКА ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ
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ПОЖЕРТВИ

Недільна збірка

08/07/2022
			
			

$ 1,377.00 конвертами
$ 1,025.00 без конверт
$ 2,402.00 разом

08/14/2022
			
			

$ 1,469.00 конвертами
$ 1,172.00 без конверт
$ 2,641.00 разом

08/21/2022
			
			

$ 1,288.00 конвертами
$ 905.00 без конверт
$ 2,193.00 разом

08/29/2022
			
			

$ 1,485.00 конвертами
$ 1,358.00 без конверт
$ 2,843.00 разом

09/04/2022
			
			

$ 1,358.00 конвертами
$ 1,092.00 без конверт
$ 2,450.00 разом

09/11/2022
			
			

$ 1,268.00 конвертами
$ 1,018.00 без конверт
$ 2,286.00 разом

09/18/2022
			
			

$ 1,550.00 конвертами
$ 1,090.00 без конверт
$ 2,640.00 разом

На Ремонт і Розбудову Парафії
(збірка в церкві 11 вересня 2022)
100.00 - Боднар СІ;
60.00 - Доманчук ПЛ;
50.00 - Смик Р-Ю;
30.00 - Василик ТД;
25.00 - Березецька М, Боднар БЛ, Коверко
ОЛ, Сендунь АМ, Скрупський ВМ;
20.00 - Божик ЮА, Гуцалюк ВН, Ільчишин
БО, Заяць Л, Кривдик ІМ, Мойсей О,
Музика ОО, Савечко ПТ, Смаль РО,
Скрупський ПЛ, Скрупський МГ,
Тех Д-Туркало І, Трач ОМ,
Щерб’юк ВМ;
15.00 - Галаник РО, Пилипів СІ;
10.00 - Вільчинський ЮН, Вовк МД, Гуцалюк
ВН, Дахнівська Р, Доцяк М, Єндик ТО,
Жук МІ, Капеняк РЗ, Кулій А,
Кривокульський ОЛ, Коцюба-Чорномаз
НС, Крижановський ММ, Крицун-

Щерб’юк ІВ, Мандрика ВМ,
Мариневич Л, Мартинюк ЮЛ, Мицак Д
Самнара МО, Скоморох ПМ, Подьо БІ,
Тельвак ВО, Хариш-Когут І, Хлопась
АН, Хома Л, Чабан МО, Шенюк ПН,
Ярмола ЛГ;
5.00 - Андрущак ВІ, Бабій ОН, Березюк Б,
Богуцький ФС, Горобець Л,
Єжевскі РЛ, Іванець БЛ, Кізима ЯС,
Лазарук МГ, Костриба В,
Купчак ЯМ, Луцик А, Меленчук АН,
Савчук ЮО, Сетрас І, Сенчишак М,
Сотнікова Г, Шургот МЛ, Яримович ЛГ;
3.00 - меньшими пожертвами.
На Ремонт і Розбудову Парафії
(зібрано в канцелярії до 23 вересня 2022)
250.00 - Декайло РО, Рущицька Х;
200.00 - Гутник ІЗ, Тех Д;
150.00 - Колодій МО;
100.00 - Бойчук Н, Маркович Г, Перхайло Б,
Фединяк О, Шелемей П;
80.00 - Триндяк В;
50.00 - Єжевські РЛ, Клиш-Фіняк М,
Степаняк-Салдан МС,
Сохань Н, Флєйтліх Л;
45.00 - Лецюк А;
40.00 - Караван ОІ, Коленська Л;
25.00 - Вруська Д, Єднороз ЯM, Ярошевич Д;
20.00 - Кривокульський ОЛ, Смаль РО,
Тиндик МО, Поприч О;
15.00 - Фіняк А;
10.00 - Чепинець І.
Український Католицький Університет
(збірка в церкві 21 серпня 2022)
100.00 - Верещак ЯХ, Ґабур ІО;
50.00 - Доманчук ПЛ, Кузич ЮТ, Мурська Х,
Скрупський ПЛ;
40.00 - Голенко ГО;
30.00 - Сендунь АМ;
25.00 - Березецька М, Коверко ОЛ;
20.00 - Тех Д-Туркало І, Мойсей ОН, Мроз КУ,
Музика ОО, Назаревич ОМ,
Твердохліб ЯО, Скрупський ВМ,
Скрупський МН, Щерб’юк ВМ,
Яримович АГ;
10.00 - Березюк ЄО, Деревяний ПН, Єндик
ТО, Костриба ТІ, Кривдик ІМ,
Кривокульський ОЛ, Кліщ БС, Кулій А,
Левицький ЙА, Лущак ЯГ, Марчук
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ОМ, Скрупський МГ, Пилипів СІ,
Терлецький ІО, Тхорик О, Шняк ВН,
Хом’як АР;
5.00 - Андрущак ВІ, Бабій ОН, Богуцький
ФС, Бобель РБ, Вовк МД, Ґонтар АБ,
Доцяк М, Заяць Л, Ковальчук С,
Мандрика ВМ, Мартинюк ЮЛ,
Могильчак В, Лазарук МГ,
Савчук ЮО, Самнара МО, Скоморох
ПМ, Турчманович ВІ, Подьо БУ
Хариш-Когут І, Яцканич ВС;
4.00 - меньшими пожертвами.
Львівська Духовна Семінарія
(зібрано в канцелярії до 23 вересня)
100.00 - Верещак ЯХ;
25.00 - Богуцький ФС, Караван ОІ, Сендунь АМ;
20.00 - Ярошевич Д.
Львівська Духовна Семінарія
(збірка в церкві 18 вересня 2022)
100.00 - Вовчук ВР, Кузич М-Малецький А;
70.00 - Доманчук ПЛ;
50.00 - Кузич ЮТ, Савечко ПТ;
40.00 - Дерев’яний ПН;
30.00 - Назаревич ОМ, Скрупський МН,
25.00 - Березецька М, Боднар БЛ, Яримович ЛГ;
20.00 - Вільчинський ЮН, Дяків СН,
Ільчишин БО, Кривдик ІМ,
Кривокульський ОЛ, Подьо БІ,
Скрупський ПЛ, Скрупський ВМ,
Скрупський МГ, Смаль РО, Твердохліб ЯО,
Телятинський АЛ, Тех Д, Ткач Я, Чиж І,
Тхорик О, Фіщук ОЛ, Хлопась АН,
Шкробут О, Щерб’юк ВМ;
15.00 - Меленчук АН;
10.00 - Березюк Є, Вовк МД, Духовий ВО,
Єндик ТО, Капеняк РЗ, Костриба В,
Костриба ТІ, Кукуруза ВО, МалинкаГаталевич ЯГ, Пилипів СІ, Тельвак ВО,
Терлецький ОІ, Трач ОМ, Самнара МО,
Сікора І, Цигляр ВІ, Хом’як АР;
5.00 - Андерсон Н, Антонюк ОА, Бабій ОН,
Богуцький ФС, Доцяк М, Іванець БЛ,
Кізима ЯС, Коцюба Н, Кліщ БС,
Крижановський ММ, Купчак ЯМ,
Курило В, Лазарук МҐ, Лущак ЯГ,
Мицак Д, Музика ОО, Паробок МЛ,
Савчук ЮО, Сетрас І, Скоморох ПМ,
Сотнікова Г, Хариш-Когут МІ, Чабан МО;
4.00 - меньшими пожертвами.
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(Зібрано через інтернет-Tithe.ly)
(24 серпня до 23 вересня 2022 р.)
300.00 - Гурмак Л, Рід РМ;
28.00 - Чура РО;
25.00 - Крутяк П;
20.00 - Намака Р, Шубінець В;
15.00 - Перепічка Н.
100.00 - Тех Д;
30.00 - Смаль РО;
20.00 - Маркович Г.

Квіти

Військові в Україні
1,500.00 - Сестринство Покрови Пресвятої
Богородиці;
300.00 - Перхайло Б;
150.00 - Чепинець І;
100.00 - Мільцер ЄО;
50.00 - Степаняк-Салдан М, Туршин І;
25.00 - Ковальський ОІ.
Фонд Патріярха Святослава
100.00 - Караван ОІ, Савин А.
Коляда
25.00 - Косач МЛ;
15.00 - Клиш-Фіняк М
Ремонт і розбудова парафії в память...
1,000.00 - Гриневич Марія,Ігор з родиною і
Роман в пам’ять чоловіка і батька
Ореста Гриневича;
100.00 - Jostock ED в пам’ять Ореста Гриневича;
100.00 - Chrynivsky V в пам’ять Ореста Гриневича;
100.00 - Гриневич АС в пам’ять Ореста Гриневича;
100.00 - Дудич ВЕ в пам’ять Ореста Гриневича;
50.00 - Гриневич Я в пам’ять Ореста Гриневича;
50.00 - Гриневич А в пам’ять Ореста Гриневича;
50.00 - Нотордонато МН в пам’ять Орест
Гриневича;
50.00 - Гриневич МР в пам’ять Ореста Гриневича;
50.00 - Andrus LEM в пам’ять Ореста Гриневича;
30.00 - Верещак ЯХ в пам’ять Ореста Гриневича;
25.00 - Dykyj DD в пам’ять Ореста Гриневича.
Квіти в пам’ять...
30.00 - Верещак ЯХ в пам’ять Марії
Дрогомерецької;
30.00 - Верещак ЯХ в пам’ять Анни Дацків
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- СВЯТІ ЛІТУРГІЇ (Закінчення із стор. 24)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
На тиждень від 17 жовтня до 22 жовтня
Понеділок, 17 жовтня
Род. Декайло за бл. пам. Ольгу Декайло (П)
О. Дзюк за бл. пам. Романа (18р), Йосифа,
Анастазію, Франка (П)
Вівторок, 18 жовтня
За мир і спокій в Україні
Середа, 19 жовтня
За мир і спокій в Україні
Четвер, 20 жовтня
О. Ільчина-Качор за бл. пам. Марію Ільчину (П)
Род. Мудрий за бл. пам. Александру Мудру (П)
П’ятниця, 21 жовтня
Др. О. Бариляк за бл.пам. Др. Зоряну Бариляк
(40 дн), о. Івана і Ольгу Могиляк (П)
Субота, 22 жовтня
8:00 рано Т. Девдюк за бл. пам. Еміліяна і
Ліну Басюк (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
ОХ. Брожина за бл. пам. Ольгу
Яцків (П)
На тиждень від 24 жовтня до 29 жовтня
Понеділок, 24 жовтня
Парафія за бл. пам. о. Миколу і Марію Косарчин (П)
Вівторок, 25 жовтня
М. Гарасовська за бл. пам. Андрія і Орисю
Гарасовських, Philip Luelsdorff (П)
Середа, 26 жовтня
За мир і спокій в Україні
Четвер, 27 жовтня
За мир і спокій в Україні
П’ятниця, 28 жовтня
М. Фішер з род. за бл. пам. Теклю Білоцеркович,
Марію, Палагну, Василя, Григорія (П)

Субота, 29 жовтня
8:00 рано Т. Девдюк за бл. пам. Еміліяна і
Ліну Басюк (П)
А. Лецюк за бл. пам. Дмитра
Лецюка (П)
О. Iльчина-Качор за бл. пам.
Лукяна, Марію, Стефанію
Еміля, Стефанію, Маріана,
Hedwig, Eileen, Остапа,
Олега, Марію, Євстахія,
Софію, Йосипа, Марію,
Іллю, Анну, Яна (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
На тиждень від 31 жовтня до 5 листопада
Понеділок, 31 жовтня
ВМ. Войтихів за бл. пам. с. Анну, Василя,
Параскевію, Миколу, Меланію, Марту, Тетяну (П)
ГЛ. Ярмола за бл. пам. Стефана, Марію, Мирослава
Кондришина (П)
Вівторок, 1 листопада
Парафія за прославу Сл. Божого Митрополита
Андрея (П)
Середа, 2 листопада
Парафія за бл. пам. Стефанію Кологривенко (П)
А. Маршал за бл. пам. Романа Калимона (П)
У. Перрі за бл. пам. Ґеню Тхорик (13річн) (П)
Четвер, 3 листопада
За мир і спокій в Україні
П’ятниця, 4 листопада
За мир і спокій в Україні
Субота, 5 листопада
8:00 рано Т. Девдюк за бл. пам. Еміліяна і
Ліну Басюк (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
Родина за бл. пам. Ґеню
Тхорик (13річн) (П)
О. Бараболяк за бл. пам. Василя
Буду (П)
T. Parciany за бл. пам. Анну
Зарічну (3 річн) (П)
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УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР
СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ В ЧІКАҐО
ДУШПАСТИРІ
о. Крилошанин Олег Кривокульський
Very Rev. Oleh Kryvokulsky – Pastor

2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Tel. (312) 829-6805

email: romava@comcast.net romava2011@gmail.com

о. Архимандрит Іван А. Кротець

Rt. Rev. Archimandrite Ivan A. Krotec – Pastor Emeritus
2245 W. Superior St.
Chicago, IL 60612
Cell phone: (312) 933-3820

о. Степан Костюк
Rev. Stepan Kostiuk

2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Tel. (847) 813-3864

email: s.kostiuk@reshealthcare.org

о. Роман Артимович

Rev. Roman Artymovych
2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Tel. (773) 634-0604

email: artymovych@yahoo.com

ПАРАФІЯЛЬНИЙ УРЯД

Sts. Volodymyr and Olha Ukrainian Catholic Church
2245 W. Superior St.

Chicago, IL 60612

Fax: (312) 829-4113

Tel. (312) 829-5209

email: stsvo@comcast.net

Парафіяльний Уряд відкритий

від понеділка до п’ятниці - від год. 9 ранку до 5 по пол.
в суботу – від год. 9 ранку до 12 по пол.
в неділю – від год. 9 ранку до 12 по пол.
У Парафіяльному Уряді можна полагодити справи
реєстрації, вплати на різні потреби й ін.
Датки на парафію можна пересилати он-лайн за лінком
https://tithe.ly/give?c=1471772

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ

в неділі: 8:00, 9:30 i 11:30 ранку
у свята: 8:00 і 10:00 ранку та 6:30 вечора
в понеділок - п’ятниці: 8:00 вранці; в суботу: 8 і 9 вранці

СОБОР СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ
739 N. Oakley Blvd., Chicago, IL 60612

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК

2247 W. Chicago Ave.

Chicago, IL 60622

Tel. (773) 384-6400

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ МІСЯЧНИК
- ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК Видає парафія Святих Володимира і Ольги в Чікаґо
Printing: PROCON GS, Inc.
Chicago, IL
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СВЯТІ ЛІТУРГІЇ

(кожного ранку о годині 8:00)

На тиждень від 3 жовтня до 8 жовтня
Понеділок, 3 жовтня
Парафія за бл. пам. Йосафата Пачовського (П)
Вівторок, 4 жовтня
М. Чижик за бл. пам. Михайла, Марію, Микиту,
Марію, Івана, Явдоху, Василя, Миколу, Михайла,
Софію (П)
Середа, 5 жовтня
За мир і спокій в Україні
Четвер, 6 жовтня
М. Гарасовська за бл. пам. Андрія Гарасовського (П)
П’ятниця, 7 жовтня
За мир і спокій в Україні
Субота, 8 жовтня
8:00 рано Т. Девдюк за бл. пам. Еміліяна і
Ліну Басюк (П)
М. Гарасовська за бл. пам.
о. Станіслава і Наталю
Гарасовських (П)
9:00 рано Є. Лущак за бл. пам. Мирона (П)
На тиждень від 10 жовтня до 15 жовтня
Понеділок, 10 жовтня
О. Ільчина-Качор за бл. пам. Марію Ільчину
(10річн) (П)
Вівторок, 11 жовтня
М. Фішер з род. за бл. пам. Михайла Білoцерковича,
Миколу, Параскевію, Ксеню, Павліну (П)
Середа, 12 жовтня
За мир і спокій в Україні
Четвер, 13 жовтня
За мир і спокій в Україні
П’ятниця, 14 жовтня
За мир і спокій в Україні
Субота, 15 жовтня
8:00 рано Т. Девдюк за бл. пам. Еміліяна і
Ліну Басюк (П)
(Закінчення на стор. 23 )

