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Він відкупив своєю
У Символі Віри
кривавою жертвою
кажемо: «Він зійшов
на небо й сидить
на хресті.
праворуч Отця.» ПоПро вознесіння
ясненням цього арХристове так розтикулу віри є факт,
казує Св. Письмо:
що сорокового дня
Після свого воскрепісля воскресіння
сіння Ісус Христос
Ісус Христос зійзостався зі своїми
шов на небо, засів
апостолами сорок
по правиці Бога-Отця
днів. В тому часі
й тепер у Божій славі
Він закінчив своє
царствує над цілою
навчання й дав їм
«А Ісус ще востаннє говорив
аж поки хмари не покрили
вселенною. Цю правкінцеві поради, пісду об’являє Хрисля чого закінчивши
з кожним з них, потішав їх,
Його й не заховали від їхніх
тос Спаситель свосвоє післанництво
їм апостолам після
тут на землі, Ісус зізаохочував, підбадьорював,
очей. Вид Спасителя,
свого воскресіння,
брав своїх апостокажучи: «Дана мені
лів і пішов з ними
а тоді відступивши від них,
що відходить був такий
всяка влада на небі
до Оливного Городу.
й на землі».
Тепер вже не Хриспочав їх благословити
чудовий, такий повний
Поворот до нетос, але апостоли
бесного Отця, що
посумніли, бо знай так благословляючи почав
слави, що апостоли все ще
був закінченням
ли, що їхній учиусіх трудів і стражтель уже опускає їх.
поволі підноситись все вище
гляділи, хоч Він уже давно
дань Спасителя, був
А Ісус ще востаннє
днем Його нагороговорив з кожним
й вище,
зник з овиду.»
ди й прослави.
з них, потішав їх,
С-на: André Boto
Предвічний Отець
заохочував, підчекає на свого єдибадьорював, а тоді
нородного Сина з нагородою гідною тої Діви Марії. Вони однак були взяті Христа, мається на увазі Його люд- відступивши від них, почав їх благоЙого трудів і Його самопожертви. на небо Господом Богом, Його Божою ську природу, яку небесний Отець словити й так благословляючи почав
Про пожертву Христа й нагороду за всесильною рукою. А Ісус Христос зій- винагороджує за Його діло відкуплен- поволі підноситись все вище й вище,
неї св. апостол Павло каже таке: «Ісус шов на небо своєю власною силою, бо ня. Про це розказує апостол народів аж поки хмари не покрили Його й не
Христос, існуючи в Божій природі, Він є Богом правдивим і тому в Нього у листі до Ефесян таке: «…яка без- заховали від їхніх очей. Вид Спаситемірна велич Його (Бога-Отця) сили ля, що відходить був такий чудовий,
не зважав на свою рівність з Богом, Божа сила, як і в Бога Отця.
Та дехто може закинути кажу- для нас, що повірили за діянням мо- такий повний слави, що апостоли все
а применшив себе прийнявши вигляд слуги, ставши слухняним аж до чи: «Коли Ісус Христос є правдивим гутности Його сили, яку він здійснив ще гляділи, хоч Він уже давно зник
смерти. Розважаючи над тією повною Богом, то пощо Йому було сходити у Христі, коли воскресив Його з мерт- з овиду. Хто зна, як довго вони були
щастя й слави хвилиною в житті Ісуса на небо? Адже ж Бог є всюди прияв- вих і посадив на небі праворуч себе, б гляділи в небо, все ще сподіваючись
Христа, давній пророк Давид кличе: ний». То правда, Ісус Христос як Бог є вище від усякого начала, власти, сили побачити Спасителя, аж ось: «Два
«О брами, підійміте главні ваші, й під- всюди приявним, Він виповняє цілу й володарства та всякого імени, яке мужі в білій одежі станули коло них
несіться ви, одвічні двері, щоб увій- вселенну. Христос Господь ніколи б воно не було, не тільки на цьому сві- і сказали: «Мужі Галилейські! Чого
не відлучився від свого небесного Віт- ті, але й на тому що буде. Він усе під- стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус,
шов Цар слави!»
ця, бо як сам заявляє: «Я і Отець – є корив під Його ноги й вивищив Його який від вас був узятий на небо, так
КОЖНОМУ ЗГІДНО З ЙОГО
одно». А на іншому місці каже апосто- понад усе, як Голову Церкви, яка є само прийде, як ви бачили Його відхоДІЛАМИ
лові Пилипові: «Скільки часу я з вами, Його тілом, повнотою того, що випо- дячого на небо». Так Він дійсно прийде
Св. Письмо розповідає нам про вне- а ти мене не знаєш Пилипе? Хто мене внює все в усіх». Ісус Христос як Бог вдруге, але вже як суддя: «Син Чоловічий
бовзяття деяких праведників, як на- бачив, той бачив Отця. Як же ти гово- завжди був і є царем цілої вселенної, прийде в славі Отця свого з ангелами
приклад у Старому Заповіті Еноха риш: Покажи нам Отця? Невже не ві- яку Він сотворив, але після свого своїми й тоді віддасть кожному згідно
вознесіння людська природа Христа з його ділами».
й пророка Іллю, в Новому ж Заповіті руєш, що я в Отці, а Отець у мені».
Коли говориться про вознесіння участкує в правлінні вселенною, яку
розказується про внебовзяття ПречисПродовження на 2 стор.

ЗІЙШОВ НА НЕБО
І ЧЕКАЄ
НА НАС

ЯК УКРАЇНЦІ ПЕРЕМОГЛИ СТАЛІНІЗМ

С-на: Український Тиждень

Минуло 60 років від події, яка струсонула ҐУЛАҐом і назавжди змінила табірну
систему Совєтів. У травні 1953 року
одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська. 70 % з них
були українцями. Їхнім прапором був
чорний – з червоною смугою. Протистояння з адміністрацією тривало 69 діб
і завершилося поразкою. Але прецедент
був сенсаційним, а наслідки – набагато серйознішими, ніж на той час могло
уявити собі совєтське керівництво.

Чекістів не дарма так цікавили подробиці Норильського повстання, адже важко зрозуміти, як знесилені
тяжкою працею в суворих природних умовах в'язні, оточені колючим дротом та озброєною охороною, змогли
кинути виклик совєтській машині терору, яка виявилася не всесильною?
Продовження на 6 стор.
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АНОНС
МЮНХЕНСЬКИЙ
ХОР «ПОКРОВ»
ВІДЗНАЧАЄ
20-ЛІТТЯ
ЗАСНУВАННЯ
З цього приводу на стор. 4 і 5 читайте
інтерв’ю з п. АНДРІЄМ НЕСМАЧНИМ,
який був ініціатором та організатором
відродження катедрального хору, є довголітнім його співаком та солістом, а
також дяком катедри УГКЦ Покрова
Пресвятої Богородиці та св. апостола
Андрея Первозванного в Мюнхені.
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Дивлячись на життя зауважуємо, що не все, що на землі
живе, старається про своє
помешкання – житло. Наприклад, звірята користають з
уже готових нір, а деякі з них
собі їх викопують, але тільки на час, бо вони не мають
сталого місця свого перебування, а переходять з одного на інше місце. Птахи також не журяться про свій
дім. Будують гнізда тільки
на те, щоб продовжувати
свій рід, але самі перебувають і переночовують денебудь під листочками дерев,
на гіллях, використовуючи
свої крила, якими Бог їх наділив, літають високо в повітрі й звідти, із верхів дерев,
подивляють поверхню землі.

ГОЛОВНІ ДВЕРІ
ТВОГО ДОМУ
ЧИ ТИ БІДНИЙ, ЧИ БАГАТИЙ,
КОЛИ ПОМРЕШ, ТЕБЕ ВИНЕСУТЬ
ГОЛОВНИМИ ДВЕРИМА ТВОГО ДОМУ

С-на: Jose Luis Gomez
Серед різного роду життя
на цій землі, Господь над усіма створіннями поставив людину. Дав їй владу панувати
над світом, над усіма іншими створіннями, ставлячи
її на найвищому місці серед
всього земського створіння.
Доручив Бог людині панувати й доглядати світ і наказав
їй множитися й наповняти
землю. І це посланництво людини буде тривати доки вона
буде жити на цій землі.
Серед усіх створінь людське життя найбільше вибагливе. Людину з природи
тягне до того, щоб собі старатися про якусь покрівлюпомешкання. Нині люди дійшли до того, що будують собі
величезні помешкання, хмародери, палати, по містах улаштовують вулиці, їх освітлюють,
будують автомашини, щоб так
могти вигідно проживати й пересуватися по поверхні землі.
Людина потребує місця –
даху над головою, щоб могла
забезпечити себе й свою громаду, і до того вона уживає
різні знаряддя. Звірята не потребують знарядь, вони тільки
своїми вродженими навиками
й здібностями мусять здобувати собі щоденну поживу, яка
знаходиться чи то на землі,

на деревах, чи то у воді.
Людина набагато вибагливіша від інших земних створінь, і тому вона прив'язується
до того, що будує. Вона нагромаджує собі різні добра,
щоб забезпечитися, коли інші
звірі рідко коли стараються
собі дещо заховати й забезпечити свою майбутність.
Нинішній капіталістичний світ надто поневолює
людей своїми винаходами
й спонукує їх бути все більше вибагливими. Будуються
все більше вишукані крамниці, фабрики, супермаркети,
а вишукана реклама заманює

мої. Своєю захланністю хотіла би здобути для себе увесь
світ й тим вивищити себе все
більше й більше понад інших.
А вивищивши себе, вона понижає інших, які не надбали
собі так багато дібр.
Донька одного багача
полюбила бідного хлопця.
Коли її батьки про те довідалися, робили все можливе,
щоб вона позбулася його, бо
для них буде великим приниженням, щоб їхня дочка виходила заміж за кого-небудь.
Батьки тим виявили те, що думає велика частина людства.
Вартість людини є в її душі,

Не одні багачі, коли б задумалися
про вартість своїх матеріяльних
дібр, зрозуміли б, що не варто
прив'язуватися до речей цього світу.
людей до все більшого споживання. Світ своїми добрами
так сильно поневолює людину, що вона не уважає речей,
як засіб для життя, але кладе їх
собі за ціль життя. І тому вона
посвячує своє життя, сили
й здібності на те, щоб здобувати й нагромаджувати
собі все більше й більше дібр.
Вона стає ідолом для себе са-

а не в тому, що вона посідає.
Ісус Христос перестерігає
всіх нас, щоб не збирати собі
скарбів на цій землі, де злодії викрадають і ржа винищує,
але збирати собі скарби небесні,
які не старіються, а залишаються на цілу вічність. На іншому
місці Ісус каже: «Де твій скарб,
там і твоє серце».
Жити лише заради гарно-

го дому, заради багатства –
це нерозумно, бо одного дня
все мусимо залишити. Той
дім, який служить нам за помешкання, не вічно буде наш.
Одного дня ми будемо змушені залишити його.
Від завеликого прив'язання
до матеріяльних речей тяжко
звільнитися навіть у хвилині
смерти. На одній колонії вмирав заможний господар, який
примушував свою родину
важко працювати, але з нею
дуже мало поділявся доходами з праці так, що деякі діти
вночі покинули родинний дім
і подалися на далекі заробітки. Зароблені гроші вкладав
до калитки, яку завжди носив
при собі. Навіть, коли йшов
спати, прив'язував до себе калитку.
Одного дня захворів і на
ложі смерти настійливо просив жінку і дітей, щоб його
винесли на другий поверх
хати. Ніхто не погодився двигати його туди. Смерть його
забрала з першого поверху.
Роками пізніше один із синів
робив ремонт хати, бо вже
була дуже стара. Коли спускав
черепицю, знайшов заховані
гроші. Ті гроші вже не мали
жодної вартості, бо перед тим
відбулася зміна грошей в дер-

жаві. Нікому не було відомо,
що небіжчик хотів зробити
перед смертю з тими грішми.
Святий Тома Аквінський
мав одного брата, який був
дуже багатий і збудував собі
великий замок. Одного разу
запросив свого рідного брата
Тому, що був монахом і священиком, щоб він посвятив
його дім. Розмовляючи із св.
Томою, хотів знати від брата,
що він скаже. Святий Тома
йому висловив признання
за його гарний дім, але додав:
«Ти, брате, зробив одну велику помилку на переді твого
дому. Чому наказав вставити
такі великі і широкі двері?
Та ними тебе одного дня винесуть і понесуть на цвинтар».
Несподівана заувага брата
так сильно подіяла на господаря, що він перестав вихвалятися красою і багатством
свого дому. Потім до кінця
свого життя жив покірно і допомагав убогим.
Не одні багачі, коли б задумалися про вартість своїх
матеріяльних дібр, напевно
зрозуміли б, що не варто дуже
прив'язуватися до речей цього
світу. "Марнота над марнотами і все марнота… Все марнота й гонитва за вітром" – каже
Святе Письмо. "Неспокійне моє
серце, поки не спочине в Тобі,
о Господи" (св. Августин).

о. Елевтерій Дмитрів,
ЧСВВ, «Світло»

ЗІЙШОВ НА НЕБО І ЧЕКАЄ НА НАС
Продовження. Початок на 1 стор.

ЗЕМЛЯ – НЕ НАША ВІТЧИНА
Щоб нас до того майбутнього щастя й життя приготовити Ісус навчає нас, що оця земля не є нашою вітчиною,
місцем нашого постійного перебування. Вона, по словам Христа, є місцем нашого труду, місцем служби Богові, якою маємо вислужити собі в Бога вічну нагороду.
Цієї правди навчає нас Христос від свого народження
аж до смерти на хресті. У своїх навчаннях Ісус завжди
напоминає своїх слухачів, щоб не прив’язувались дуже
до земського життя й його дібр, але щоб завжди думали про свою правдиву вітчизну – про небо й його щастя: «Не турбуйтесь кажучи: Що будемо їсти, що пити
й у що зодягнемося. Шукайте перше Царства Божого
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й його справедливости, а все інше додасться вам».
Сповняючи свою обітницю, Ісус відійшов на небо,
щоб приготовити нам місце повне невимовного щастя,
як про те розказує св. апостол Павло: «Чого око не бачило й вухо не чуло, що на думку людини не прийшло,
те приготував Бог тим, що його люблять».
Це все є правдою, тож не відводімо очей нашого
розуму з неба, де чекає на нас наш добрий Господь
і Бог Христос Спаситель. Хай наші гадки перебувають часто в тому місці, де маємо повік перебувати,
щоб тим способом ми утворили собі правдивий погляд на наше життя. Живучи на землі й привикаючи
до земського життя й усіх благ цього світу, ми дуже
прилягаємо до світових утіх, що поза ними не бачимо нічого іншого. Хоч і не знаходимо тут повного

щастя, все таки ми призвичаївшись до земського
життя, не хочемо нічого іншого, як тільки повік тут
зоставатись. Про смерть і про друге, позагробове
життя, ми й думати не хочемо, а то й боїмось.
Пригадуймо собі те, про що напоминає нам св.
Апостол Народів: «Коли ви з Христом воскресли,
то шукайте небесного, де Христос перебуває, сівши
праворуч Бога. Думайте про небесне, а не про земне. Бо ви померли й життя ваше поховане з Христом
у Бозі. Коли ж Христос, – ваше життя, появиться,
тоді й ви з ним з’явитесь у славі». Повертаймо часто
до тієї гадки, бо єдина наша вітчина – це небо, й єдина ціль – це злука з Богом-Творцем.

о. д-р Мирослав Іван Любачівський, з книги
«Вірую в єдиного Бога»
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ГЕНОЦИД
МИНУЛОГО
І МАЙБУТНЬОГО
Криваві події на Волині польська історіографія і значна частина суспільства називають «людобуйством», тобто геноцидом.
Українці ж досі перебувають у пошуках формули. Хтось говорить
про «взаємну трагедію», хтось
про «різанину», хтось про «боротьбу за незалежність на своїй,
Богом даній землі».
Польські історики вже кілька десятків років розробляють

Безапеляційна позиція Варшави з питання волинської трагедії відкидає відносини
України та Польщі на 20 років назад. Багаторічна українсько-польська дружбаprzyjaźń йде прахом. Таке враження, може
і занадто скоростигле, створюється, якщо навіть краєм ока почитати матеріали
преси двох країн.

ним єпископами Римо-Католицької
Церкви (РКЦ). Рука із зверненням
ніяково зависла в повітрі. Обіцяної
спільної заяви з приводу 70-річчя
трагічних подій не буде. І не з вини
УГКЦ. Не замінюючи істориків,
Церква хотіла дати християнську
оцінку братовбивчій війні, в якій
загинули, швидше за все, більше 100 тис. поляків та українців.
Але польські владики, як виявилося, не готові до кроку назустріч.

М'яко кажучи, це плювок. Уявіть
собі реакцію Києва, якби турецький парламент створив групу у справах Криму та Поділля;
або реакцію Москви, якби Верховна Рада ініціювала роботу групи
з Білгородщини та Воронежчини.
Тим часом діалог істориків теж
зайшов у глухий кут. Вінцем цього стала конференція в Любліні
на початку року, куди не запросили жодного українського дослід-

С-на: Bundesarchiv, Краків, польські та німецькі поліцаї
цю тему, а українські – тільки
приступили. І польський підхід,
навіть з боку тих, хто має репутацію «українофілів» – мовляв,
геноцид мав місце, українські
націоналісти знищили польську
присутність на Волині за заздалегідь наміченим планом, і нічого
тут з'ясовувати, і т. д., – викликає
критику у наших дослідників.
Мовляв, ми ще не витерли пил
з архівних папок, ми не можемо
сказати ні «так», ні «ні», не вимагайте неможливого…
Контактна «група важких питань»
з провідних істориків двох країн працювала кілька років. Результатом
стали кілька томів-«цеглин», десятки конференцій і зрештою – підготовка історичного акту примирення.
Який, втім, не відбувся.
Це німецький канцлер Віллі
Брандт був здатний опуститися на коліна перед пам'ятником
жертвам варшавського ґетто.
Це польські та німецькі єпископи
звернулися один до одного і світу
із зверненням «прощаємо і просимо пробачити». Але українські
та польські політики, інтелектуали і, що зовсім сумно, релігійні
авторитети виявилися нездатні написати сторіночку тексту,
під якою поставили б підписи
представники двох народів.
Попередження про майбутню грозу прозвучало кілька місяців тому,
коли звернення собору українського греко-католицького духовенства
виявилося де-факто проігнорова-
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Предстоятель РКЦ в Україні
митрополит Мєчислав Мокшицкі без жодного політесу відкинув
можливість спільної заяви, оскільки, на його думку, звернення УГКЦ
було «чистою риторикою». І в документі, за його словами, не знайшлося осуду справжньої причини
катастрофи: ідеології українського
націоналізму, «заснованої на неопоганській етиці, яка спростовує
ідеї християнства».
Ось про це б і посперечатися, це
б і пообговорювати по-братськи.
Тим більше, що ідеологія польського націоналізму католикам в цій
країні не чужа. Чому є безліч прикладів. Від світлих до ганебних,
на кшалт антиукраїнської та антисемітської діяльності ксьондзів
Ісаковича-Залєвського і Ридзика. Та й у подіях воєнного часу,
коли еміграційний уряд з Лондона
телеграфував польському підпіллю і Армії Крайовій: «Тримати територію». Тобто відповідальність
за неминуче зіткнення несуть обидва організовані націоналізми –
як український, так і польський.
Але, на жаль, розмова до цього
не дійшла.
У польській політиці активізується правий сектор, який
виражає інтереси так званих
кресов’яків – вихідців з Волині
та Галичини, а також їх спадкоємців. Дійшло до створення
в сеймі групи «У справах Кресів,
кресов’яків та спадщини Східних
земель старої Речі Посполитої».

ника. І не через безглузду випадковість, а цілком свідомо, навіть
навмисно. Позиція «ви винні, і це
не обговорюється» щонайменше
неконструктивна.
Ну і понеслась канонада
в нашу сторону. Міська рада
Варшави одноголосно прийняла
рішення про встановлення в районі Жолібожа пам'ятника жертвам злочинів ОУН-УПА, «скоєних
на південно-східних землях Речі
Посполитої у 1943-1947 роках».
А далі – депутат від Польської
Селянської Партії вніс проект постанови сейму про визнання дій
українських націоналістів на зазначених територіях актами геноциду. Причому до числа винуватців потрапили не тільки воїни
УПА, а й солдати дивізії «Галичина» і навіть поліція. Притому що,
само собою, жодної згадки про те,
що Армія Крайова і польська поліція, так само як і українська,
здійснювала без суду розправи
над мирними жителями.
Війна за історію стала такою
ж нещадною, як і власне трагедія
Волині – 1943. Історикам і юристам варто ще не раз зібратися,
щоб зрозуміти, що тоді сталося.
Але вже точно можна сказати:
відкат у двосторонніх відносинах
між Україною і Польщею вже відбувся. Це не в інтересах наших
народів. І, як часто бувало в нашій історії, цим обов'язково скористається хтось третій.
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поміж

ПАПА: НЕ СТВОРЮЙТЕ ПАСТИРСЬКИХ МИТНИЦЬ
Ті, хто наближається до Церкви, повинні знайти двері
відкритими, а не
контролерів віри
на її сходинках,
сказав Святіший
Отець, розмірковуючи над уривком
з Євангелія про апостолів, які не дозволяли дітям
наблизитися до Христа. Папа навів приклад матеріводиначок, які приходять до храму, просячи охрестити
їхню дитину, і чують у відповідь: "Ні, ви не можете,
тому що ви не одружені!". Папа закликав подивитися глибше на цю проблему, на таких дівчат, які мають
мужність пережити час вагітності та не віддати свою
дитину нікому. За його словами, це не справедливо,
що така особа зустрінеться з закритими дверима
Церкви і в підсумку відійде від Бога. Якщо ми так робимо – не свідчимо добра людям, – звернув увагу присутніх Папа. "Ісус встановив сім таїнств, а ми таким
ставленням створюємо восьме: таїнство пастирської
митниці!", – сказав з іронією Франциск. "Ісус обурюється, коли бачить такі речі, – додав він, – оскільки
через це страждають його парафіяни, люди, яких Він
так любить". Радіо Ватикан

ПАПА ПЕРЕСТЕРІГАЄ СВЯЩЕНИКІВ ТА ВЛАДИК
Коли "священик чи єпископ ганяється за грошима,
люди його не люблять", і коли "стає на шлях марнославства, входить в дух кар’єризму, то чинить багато
зла в Церкві, а врешті, стає смішним", сказав Папа
Франциск під час однієї з нещодавніх проповідей. Він
додав, що священик, який женеться за грошима, погано закінчить. Святіший Отець закликав вірних молитися за священиків і єпископів, щоб вони не піддавалися
спокусі грошолюбства та марнославства, але щоб були
на служінні Божому людові.
"Врешті-решт, – сказав Папа, – єпископ не є єпископом для себе, він – для людей; і священик не священиком є для себе самого, він – для людей: щоб служити, дбати про зростання, пасти люд, своє стадо, чи не
так? Щоб захищати його від вовків". Радіо Ватикан

УДОСТОЇЛИ КВІТКУ
Верховна Рада
прийняла постанову про відзначення 60-річчя з
дня народження
співачки Квітки
Цісик. Квітка Цісик
народилася 1953
року в Нью-Йорку
у родині українських емігрантів з Прикарпаття. Її голос
звучав у оперних та естрадних залах, рекламних роликах, але найширше визнання вона отримала як виконавиця українських народних пісень. Касети з її альбомами "Пісні України" та "Два кольори" поширювалися
між людьми в Совєтській Україні. Цісик, проживши все
життя за межами України, популяризувала українську
пісню, проте на Батьківщині була лише один раз.
В США Квітка Цісик більше відома під іменем КейСі.
Її голос знає майже кожен американець. Вона десятки
років озвучувала рекламні джингли таких відомих компаній як "Coca-Cola", "American Airlines", "McDonald’s",
"Ford". Автомобільна корпорація "Ford Motor" взагалі
зробила її, не професійну модель, а звичайну жінку,
не тільки голосом, але й обличчям своєї рекламної
кампанії. КейСі співала на бек-вокалі у таких зірок
як Майкл Джексон та Уітні Хьюстон. І найголовніше –
саме вона виконала саундтрек до фільму "You Light Up
My Life", який у 1978 удостоївся премії "Оскар" за кращу пісню. Андрій Фещин, використано повідомлення "Української Правди" та "Ukranews"

Вахтанг Кіпіані, «Кореспондент»
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УКРАЇНА хроніка протистояння РОСІЯ
Семен Гордий залишив заповіт дітям:
«Поганих людей
не слухайте,
а як будуть вас
розсварювати,
слухайте отця
нашого владику
Олексія». Семен
помер, мавши 36
років. Своєму малолітньому наступникові дав добру пораду. Олексій, що рік
пізніше став митрополитом, був
добрим опікуном
чотирьох князів.
Він заслужено дістав почесне місце
в пантеоні московських святих.
Двадцять чотири роки був Олексій митрополитом
Саккос митрополита Олексія 1364 р.
і, власне, регентом
Московської держави. За його участи вирішилось багато на майбутні
сторіччя, в тому й багато українських справ.

політичними здібностями.
Він перебрав політичну місію князів – збирати «руські землі», і дав їй церковну
санкцію.
Царгородський патріарх
зробив виняток із правила,
коли дав (1354 р.) грамоту
Олексієві на Київську Митрополію. Бо у Візантії був неначе закон, що Київську митрополію, яка була найбільшою
в Царгородській патріархії,
може мати лише грек. У розпалі
боротьби,
коли вже був інший
митрополит у Києві
з патріаршого призначення, Олексій
став митрополитом
Київським і всієї
Русі. На цьому титулі йому залежало
особливо. Бо речники великодержавної
політики Москви
(серед них Олексій
тоді був найвизначнішим) боялися, що евентуальна (можлива) втрата Києва тягнула б за собою втрату
влади не тільки над південнозахідними (українськими і
білоруськими) єпархіями в
межах Великого Князівства
Литовського. Вона потягнула
б і втрату єпархій тих удільних
князівств північно-руських,
які не хотіли йти під панування московського государя. Історик Пресняков наголошує:
«Втрата влади північної митрополії над православною
Церквою в межах литовськоруської держави грозила особливою небезпекою для великоруської держави». Олексій

БОРОТЬБА
ЗА КИЇВСЬКУ
МИТРОПОЛІЮ

Друга половина XIV ст.
виповнена політичною боротьбою за Київську Митрополію між такими центрами:
Москва, Литва, Новгород,
Царгород і польський король. Українського чинника
в цьому змаганні, на жаль,
не було, що дало для України
фатальні наслідки. Змагання
за Київ у цю добу – одна з найцікавіших сторінок східноєвропейської історії. Коли боротьбу виграла Москва, то в

цьому головна заслуга митр.
Олексія.
Дехто називає його московським Рішельє, і слушно.
Як кардинал Рішельє, виручаючи дуже слабого короля, вивів
Францію з внутрішніх клопотів
та підготував гегемонію Франції в Європі за Людовика XIV,
так митр. Олексій у Москві.
За чверть сторіччя він поклав
міцні фундаменти для московської потуги та гегемонії Івана
III в «руському світі».

СОЮЗ ЦЕРКВИ
З ДЕРЖАВОЮ
Син чернігівського боярина,
що перейшов на службу до великого князя і був тисяцьким
Москви, Олексій у політичному сенсі вихованець Івана Калити, який і підготував
йому митрополичий сан. Людина великої індивідуальности, Олексій поєднував твердий характер і аскетичний
спосіб життя з непересічною
інтелігентністю і великими

ПЕРЕДІСТОРІЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ

ХОРУ «ПОКРОВ»

А пісня – це душа.
З усіх потреб потреба.
Лиш пісня в серці ширить межі неба.
На крилах сонце сяйво їй лиша.
Чим глибша пісня, тим ясніш душа!
(І. Драч)

Пане Андрію, будь ласка,
кілька слів про те, як все
починалося.
АНДРІЙ НЕСМАЧНИЙ: Коли бралися до відродження хору, я
це робив з повагою до минулого, тому слід говорити
про добру традицію церковного хору, яка в Мюнхені творилася підчас і по закінченні ІІ
світової війни. Отож, коріння
теперішнього хору слід шукати саме там і віддати заслужену шану тим піонерам, які тоді
присвятили немалий період
свого життя українському церковному життю й українській
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релігійній музиці.
Де б не були українці, а
головно у важких, воєнних
обставинах – їх завжди супроводжував спів, особливо
церковний спів. Тому зовсім
не дивно, що в 1944 –1945 роках в Мюнхені, де перебувало
на той час багато українцівбіженців, серед яких були
професійні співаки та митці,
політична і наукова еліта,
люди різних професій, обдаровані Богом прекрасним
вокалом, серед них і колишні
вояки УПА та Дивізії «Галичина», вчителі, звичайні ро-

бітники, жінки та мужчини,
яких німці брали на примусову роботу, бувші військові
полонені, зорганізували церковний хор під диригентурою
відомих Томи Дратвінського
та його дружини Віри. Їх всіх
об`єднувало одне – український спів, який був для них
як «геніальна поетична біографія українського народу»
(О. Довженко). За браком своєї української церкви Служби
Божі відправлялися в Мюнхені з 1945 по 1950 рр. в римокатолицькій каплиці св. Івана
Христителя недалеко Ґетепла-

цу, а від 1950 в Театінеркірхе,
церква чину монахів Капуцинів на Одеонплаці.
Настав час, коли українці почали масово виїжджати
з Німеччини до різних країн
світу. Панство Дратвінські
виїхали на постійне проживання до Франції, де в 1952
році в Парижі зорганізували
хор. В Мюнхені церковний
хор продовжив своє існування
під проводом мґр. Ярослава
Яримовича. Зі смертю пана
Яримовича в 1957-му році хором коротко диригував др. Андрій Білинський, а восени того

не допустив до такої втрати.
Ба більше, здобувши значний вплив на патріарха, він
дістав його повну підтримку
для своєї політики: перенести фактичний осідок Київського митрополита на північ
і не допустити до емансипації
(усамостійнення) згаданих
щойно єпархій.
Митр. Олексій встановив
фактичний і формальний союз
митрополії всієї Русі з московською великодержавністю
і започаткував унезалежнення
цієї митрополії від Царгорода.
Далі, він поєднав церковну
політику з державною і поклав основи для великодержавницької доктрини московської, яка втрималася в дії
навіть до нашого часу. Упродовж одної чверті сторіччя
Олексій був фактичним царем північної Русі, хоч носив
тільки митрополичу мітру.
За його часу Москва безупинно поширює свої кордони, захоплюючи одне удільне
князівство за одним. За його
часу Москва мала особливе щастя: започатковується
процес визволення від Орди,
яка саме тоді вступила в стан
великих криз: за 20 років
у кривавій внутрішній боротьбі чергувались у Золотій Орді яких 20 правителів.
У результаті цих шумувань
татарське царство розпалося
на три Орди. Все це значно
полегшувало політику емансипації Москви, хоч на повне
визволення треба було ждати
ще довго, аж до 1480 р.

Михайло
Демкович-Добрянський

ж року диригентом хору став
др. Микола Філь, заслужений
на той час діяч українського
політичного та релігійного
життя у Німеччині та головно
у Спілці Української Молоді.
За роки його мистецького керування склад хору змінювався. Законом природи на зміну
старшим співакам, прийшла
співати молодь, вже народжена в Німеччині.
Крім співу в церкві, праця
хору поширилася не тільки
до участи в громадських імпрезах, але хор все частіше співав
Служби Божі для німців в німецьких церквах і то не тільки
в Мюнхені. Пам’ятною подією
став виступ на св. Богослужбі
в Римі, підчас посвячення Собору в квітні 1969 року, що транслювалося українським відділом Радіо Ватикану.
Кожного року на Свят Вечір баварська радіостанція
передавала українські колядки у виконанні Мюнхенського Церковного хору.
Продовження на 5 стор.
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Продовження.
Початок на 4 стор.
Почути наших співаків
ма ли можливість українці
в Західній Европі та в Україні. В архіві Баварської радіостанції до сьогодні збереглися
кілька записів. До пам’ятних
дат в історії хору відноситься
також приїзд до Німеччини
Первоієрарха УГКЦ Патріярха Йосифа Сліпого в 1969
році і відправа Архиєрейської Богослужби в німецькому Соборі «Фрауенкірхе» в
Мюнхені, де велично співали
хори: з Мюнхену, під диригуванням др. М. Філя, з Нового Ульму, під орудою проф.
Володимира Гавриленка, а
потім участь в святковому
концерті в честь достойного
гостя. 17.10.1976 року відбулося посвячення катедрального храму, на яке зібралося
понад 800 осіб з усіх країн Західної Европи.
Можна сміло твердити,
що катедральний хор УКГЦ
в Мюнхені під вмілим проводом др. Миколи Філя, якого
шанували й любили співаки
й парафіяни за його відданість – став широковідомим
не лише в Німеччині, але і
в Західній Европі. На жаль,
передчасна смерть 28.7.1983
року пана Філя, поставила
хор перед проблемою подальшого існування і щойно
після 1986-го року його перебрала (на жаль не надовго)
пані Деніс-Маґар, яка ще досі
живе в Мюнхені. В подальших

ПЕРЕДІСТОРІЯ
ТА СТАНОВЛЕННЯ

ХОРУ «ПОКРОВ»

роках Катедральний хор припинив своє творче існування.
Люди під проводом дяка
Івана Задарка співали відомі
їм напіви, а на головні свята
відправи прикрашував дуже
популярний на той час в Німеччині та Західній Европі чоловічий хор «Україна» під диригуванням Євгена Задарка.
Крім того в Мюнхені існував
дівочий хор «Діброва» під диригентурою пані Марії Гарабач, який ширив українську
пісню в Німеччині і сусідніх
державах. Деякі співачки хору
«Діброва» є ще сьогодні співачками хору «Покров».
Як виникла ідея відродження катедрального хору?
АНДРІЙ НЕСМАЧНИЙ: Осінню
1992 року в мене виникла думка відродити співучу традицію при катедрі. Після важкої
хвороби пана Івана Задарка,
на прохання тодішнього пароха о. Мирона Мольчка, я в той
час перейняв дяківство при

МАТИ
Сьогодні,
ьогодні, нене, знову днина,
В котрій так кожная дитина
Матусі своїй дорогій –
Таки зо самого же рання,
Складає щирі бажання,
Які містить в душі своїй…
П. Куліш

C-на: Iliko Kandaveli2
Усе в житті людини починається
з матері. Народжується дитина – мати
схиляється над колискою. У тривозі
й любові, в замилуванні й надії вдивляються матері в своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя для них.

Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлю завжди
День, коли мене родила мати
Для життя, для щастя, для біди.
Симоненко Василь
Матері виховують героїв і геніїв,
воїнів і поетів, науковців і малярів.
Вони сподіваються від нас найвищих
духовних злетів, прагнуть, щоб діти
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катедрі. Після кількамісячної
ретельної підготовки, за згодою пароха і виявленого ним
довір’я, я з великим завзяттям
приступив до близької моєму
серцю справи відродження та
створення катедрального хору
«Покров» в Мюнхені.
На початку лютого в 1993му році відбулась перша проба
під керівництвом народного музиканта та скрипаля пана Станіслава Чуєнка, члена відомого
музичного ансамблю «Львівські
музики», який на той час перебував в Мюнхені. В той час ми
познайомилися з ним і здружилися, співали та виступали разом на багатьох імпрезах. Він
згодився перебрати на себе музичне керування хором, на що
дав свою згоду тодішній парох
о. Мирон Мольчко. Довелося
багато працювати… В певний
період тимчасово диригування хором перебрав о. Любомир Федорак. І те, що було
лише спробою та ідеєю, незважаючи на певні перешкоди,
труднощі, непорозуміння, переродилося в постійну працю
нового Катедрального Хору аж
до сьогодні…
Ця праця виявилася успішною, хор багато виступав.

Які виступи вам особливо
хотілося б згадати?
АНДРІЙ НЕСМАЧНИЙ: Насамперед, звичайно ж, перший
виступ хору, який відбувся
18.4.1993 року на Великдень,
отож лише кілька тижнів після його відродження. Відомий
в той час музиколог та диригент М. Антонович висловив
своє захоплення співом хору.
Слідують виступи за виступами перед українською і все
частіше перед німецькою публікою в німецьких церквах:
варто згадати концерти в університетській католицькій
церкві Людвіґскірхе та в євангельській церкві св. Маркуса.
Тут захоплення слухачів нашим співом вперше вилилось
у фінансову підтримку хору,
що в свою чергу дало почин
для закладення хорового фонду, необхідного для реалізації
кількох цікавих проектів. Були
поїздки поза Мюнхен (Франція, Бельгія та ін.), співання
Богослужб на Різдво, на Пасху,
на інших церковних святах,
спів підчас висвячення й інтронізації нового Владики-Екзарха
в Німеччині, Преосвященного
Кир Петра (Крика)…
Швидко сплинув час…

У травні, коли природа-матір одягає землю у пишне зелене вбрання, а на лісових галявинах, ніби шматки неба, зацвітають сині проліски, люди вшановують
МАТЕРІВ. Згадуємо про матір, яка нас народила, виховала і допомагала стати
дорослими. Згадуємо хресну маму, її опіку, допомогу та молитву. Вшановуємо
Україну, на землі якої ми виросли і увібрали все її культурне багатство. Особливу шану віддаємо нашій Небесній Матері, Пресвятій Богородиці! Це вона,
«святая сила всіх святих, пренепорочная, благая» народила Спасителя, це вона
зігріває наші серця, захищає наше щастя.
жили гідно серед людей і творили добро на землі-матері. І в
дорослих дітях оживає душа матері, материнська колискова.
«МАМА», на будь-якій мові
це коротке слово – прекрасне.
Скільки спогадів і тепла таїть
це дивовижне слово, яким називаємо найближчу, найдобрішу,
найкращу, наймилішу, найріднішу для кожного з нас людину.
Відчуття батьківського тепла – це природна потреба людини. Відчуття рідної
домівки з’являється в дитинстві і міцнішає з року в рік.

А ЩО ДУМАЄ МОЛОДЕ
ПОКОЛІННЯ ПРО СВОЇХ МАМ?
«Якби не було мами, то не було б
мене. Мамі дорожче не своє здоров’я,
а здоров’я її дітей. Якщо дитина хворіє, то мамі завжди нелегко. Мама
завжди допомагає у важку хвилину.
Це людина, з якою можна найбільше
порадитися. Треба завжди довіряти своїй мамі та цінувати її любов.
Скільки поетів, письменників писали

та пишуть про маму! Найкраща пісня, на мій погляд, це пісня А. Малишка
«Рідна мати моя».» Іван Яцишин, 15
років, осередок «Молоде козацтво».
«Це її слова ми вперше чуємо в цьому світі, вперше відчуваємо її ніжний дотик. Вона, мама – мій перший
вчитель, порадник. Коли мені болісно
чи радісно, з нею ділюся своїми почуттями.» Олег Калюх, 7 клас, осередок
«Молоде козацтво».
«Перше слово кожної дитини «мама». Напевно, і моє перше слово було
«мама». Моя мама, немов яскрава зірка,
вона завжди допомагає мені, турбується про мене і я намагаюся маму не засмучувати. Вона чудова і більше такої
нема. Я намагаюсь її слухати, вона ніколи не зрадить і не залишить у біді. Моя
мама робить все для того, щоб я виріс
гарною і освіченою людиною. Вона намагається зробити моє життя цікавим
і різноманітним. Дякую тобі, мамо,
що ти є!» Назар Войтюк, 15 років, осередок «Молоде козацтво».
О так, буває мить, коли так не вистачає мами – рідної, мудрої, доброї
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Треба було гідно відзначити
10-ліття хору. В мене зародилася думка, яку підтримали
хористи та диригент: відбути
поїздку до Риму в днях від 17
по 22.4.2003. Там ми відспівали у Великій семінарії Воскресну Утреню (за новим
стилем), днем пізніше службу
на Вербну неділю (за старим
стилем) в Соборі св. Софії
в Римі, а у в Світлий Понеділок
в церкві оо. Василіян Воскресну службу. Цю поїздку вдалося
організувати також завдяки
підтримці та з благословення
Владики Петра, Владики Лончини, отців: Євгена Небесняка, Матея Гавриліва, о. пароха
Віктора Головача та о. сотрудника Володимира Війтовича.
Здійснено перший запис диску. Думаю, що візитівкою хору
стало відспівання Воскресної
Утрені, яку ми з паном Чуєнком уложили 1993 року. Хор
її опанував і заспівав вперше
на Великдень 1994 року.
Озирнувшись на минулі
роки можна твердо сказати,
що багато вкладено зусилля зі всіх сторін, а головно
хористів-співаків, зокрема і
тих, які в міжчасі відійшли
у вічність, організаторів відродження хору та диригента.
Хочу, як ініціатор відродження хору та його довголітній
співак-соліст, побажати хорові «Покров» подальших творчих успів, Божого благословення! Хай Вам усім щастить!

Підготували: о. Богдан
Підлісецький та Роман Крик

і справедливої. І в ту найтяжчу годину
стогоном вирветься з грудей тільки
одне слово, мов остання надія на порятунок: «МАМО!» ЇЇ слова, її порада рятують, немов краплина живої води в пустелі. Саме тоді й усвідомлюєш, що без
матері ти ніхто, і, відкидаючи гордість,
самолюбство, біжиш-поспішаєш вимолити прощення за спричинений біль.
Добре, якщо не пізно… Борг перед мамою не можна виміряти ніякою міркою, не можна заплатити.
Умійте берегти серце матері від
хвилювань! Умійте бачити в її очах
мир і спокій, щастя і радість, тривогу
і хвилювання.
Чомусь найближчим серцю людям
найважче підібрати правильні слова
вдячності. Усі букви спантеличено
губляться, думки шелестять своїм багатоголоссям, серце б`ється частіше,
гублячи найніжніші ноти, і слова всі
не ті… А так хочеться помістити цілий світ у кількох рядках… Тож низький Вам, ДОРОГІ МАМИ, уклін від синів і дочок. Прийміть нашу вдячність
за вашу відданість і ніжність, терпіння і працю. Нехай любов, дарована
дітям, повернеться сторицею, рясним
Божим благословенням!

Для «ХГ», Н. Войтюк, наставник осередку «Молоде козацтво», м. Стокгольм
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ЯК УКРАЇНЦІ ПЕРЕМОГЛИ СТАЛІНІЗМ
Продовження.
Початок на 1 стор.

Євген Грицяк, член ОУН,
солдат Четвертого Українського
Фронту, керівник повстання
в 4 зоні Ґорлаґу

НАПЕРЕДОДНІ
27 березня 1953 року газета "Правда" помістила несподіване оголошення про
амністію. За кілька тижнів
на волю вийшло більше мільйона в’язнів, переважно засуджених за дрібні проступки.
Таким чином совєтське керівництво намагалося зняти напругу в суспільстві, яку важко
було не відчути після кончини
Сталіна. Політичних амністія не зачепила, тому влада,
замість того щоби отримати спокій, викликала бунт
та повс тання – найбільші
за історію існування табірної
системи СССР.

ЕТАП
Влітку 1952 р. – переважно
українців і литовців з усього
Піщаного табору (Караганда) – без попереджень зібрали і відправили на пересилку
до Майкудука. Переведення
з Караганди не обіцяло нічого
доброго. В етапі налічувалося
1200 людей. Серед них значну
частину становили вояки УПА.
Табірне начальство ретельно підготувалося до зустрічі.
"Всім сукам (кримінальним
злочинцям, які перебували на
службі у табірного керівництва) табору роздали "для самооборони" фінські ножі, пояснивши, що до Норильська
рухається великий етап "бандерівських головорізів", – згадує Євген Грицяк, який ішов
у тому етапі.
"Української в Норильську
ніхто не забороняв, але розмовляти нею було вельми небезпечно. Своєю мовою ми
видавали себе як українців
або, як нас всюди презирливо називали, "бандерів", чим
вик ликали на себе шквал
різних додаткових утисків", –
пише Євген Грицяк.

ҐОРЛАҐ
Державний, особливо режимний табір (далі Ґорлаґ) Норильська невипадково мав
серед в'язнів недобру славу.
Сюди відправляли особливо
"незручних" для совєтської
влади осіб. Відправляли,
за термінологією каґебістів,
"на вимирання". 1953 року
в Ґорлазі перебувало 30 тисяч
ув'язнених. Умови були жах-
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ливими. В'язні будували місто Норильськ. Полярна зима,
жодних вихідних, 12-годинна
робоча зміна.
Крім тяжкої роботи, мусили терпіти постійні приниження й знущання з боку
охорони, активістів, "блатних". Місцем катувань часто
ставав БУР (барак посиленого режиму). Щоби знищити
хоча б думку про непокору,
в'язнів пропускали через так
звану молотобійку: групу людей заковували в наручники,
після чого били, відтак піднімали догори й кидали всім
тілом на підлогу й топталися
по них.
Конвой постійно погрожував зброєю. Коли в'язні казали,
що охорона не має права в них
стріляти, відповідь була однаковою: "Маємо право! Ми знаємо, з ким маємо справу!", натякаючи на минуле бійців УПА.
А неподалік від гарнізону висів
красномовний плакат: "Бійцю!
Не забувай, кого ти охороняєш!
Убивць твого батька та матері!
Будь чуйним!"
З прибуттям карагандинського етапу в Ґорлазі почастішали випадки відплати, яка
чекала на особливо старанних
виконавців безчинств. Приміром, помічник начальника
БУРу Іван Горожанкін насолоджувався, б'ючи в'язнів.
Особливо насідав на "бандер".
А десь за два тижні його знайшли з відрубаною головою.
Колишній в'язень Степан

Сталіна у березні 1953 року.
Політв'язні сприйняли цю
звістку з надією на амністію. Та їхні сподівання були
марними. Навпаки, у в'язнів
почали стріляти без попередження. Ці показові розстріли відверто провокували
арештантів на протидію, яка
не примусила себе чекати.

27 ТРАВНЯ 1953 РОКУ
В'язні масово відмовлялися
виходити на роботу. До страй-

охорони, поширила чутку
про арешт активістів протистояння, намагалася розколоти в'язнів. До бараків підкидали провокаційні листівки,
в яких, наприклад, йшлося,
що безчинства в Норильську організували українці,
щоби відірвати від Росії радянське Заполяр'я і приєднати його до України.
13 червня адміністрація
починає форсувати події. Кузнєцов наказує в'язням поки-

на жінок. Тоді адміністрація застосувала пожежні машини. Почали бити водою в обличчя і по
ногах. Так здолали опір жінок.
Ще майже місяць трималися "каторжники" 3-го
відділення. Навколо нього
стягнули війська. 4 серпня
на територію зони на великій
швидкості увірвалися чотири
вантажівки. У кожного солдата автомат був прив'язаний
паском до руки. На кабінах –
кулемети. І без попередження почали стріляти в людей.
Загинуло 57 чоловік, поранено – 98.
Так завершилося Норильське повстання, у якому загинуло близько 150 осіб. Їхні
тіла були поховані під горою
Шмідтіха.

ОН, ДЕ УКРАЇНСЬКА
ЕЛІТА

Жінки-політв'язні на роботі в копальні. Архів ЦДВР
ку приєдналися 1-ше табірне відділення, 3-тє каторжне
відділення й 6-те жіноче. Керівництво табору посилило
зовнішню охорону, але до рішучих дій не вдавалося.
Каторжники вирішили
сповістити про ситуацію населення Норильська. Вони
виготовили листівки. Петро

нути 1-шу зону. "Не бійтеся
ватажків-провокаторів – бийте
і ріжте їх", – кричав він у гучномовець. Розуміючи, що подальший супротив призведе
до трагедії, керівник комітету
повсталих Павло Френкель
виводить в'язнів із зони.
28 червня 1400 в'язнів
5-го табірного відділення від-

«Якщо говорити про Норильське повстання, про його значення під кутом зору глобальної перспективи історії ХХ століття, то ми повинні розуміти, що це одна з переломних подій в історії України, в історії Радянського Союзу, а може, й навіть в історії
цілого комуністичного блоку. Лише після Норильського повстання влада була змушена піти на реабілітацію політичних в’язнів, а Хрущов – на засудження культу Сталіна.
Уже потім мали місце повстання в Будапешті 1957 року, Празька весна 1968 року,
«Солідарність» у Польщі в 1980-х, перші оксамитові революції наприкінці 1980-х –
на початку 1990-х років. Усе розпочалося, власне, з таборів у Норильську.»
(Володимир В’ятрович)
Миколайчук з
Умані видовбав
матриці для
них у камені.
Проблему розповсюдження
вирішили оригінально – за
допомогою повітряних зміїв.
Кожен змій пеНорильськi каторжани
реносив до 300
листівок, які
Проць згадує: "Старший на- при в'язувалися під змієм
рядчик, вгодований чекіста- скручені в трубку і перев'язані
ми, каже: "Бандери", вам тут ниткою. З-під нитки звимогила. Але через півтора мі- сав запалений ґніт із вати.
сяця він сам її знайшов у цьо- Коли змій піднімався, ґніт
перегоряв і листівки розсипаму таборі".
Винних у випадках страт лися містом, а навіть далеко
активістів та інших живоде- за містом. Охорона стріляла
рів знайти було неможливо. в зміїв, намагаючись збити.
Страйк тривав. АдмініКарагандинський етап виявився адміністрації не по страція застосовувала різні
зубах. Її впевненість у влас- методи тиску: відключаних силах підірвала й смерть ла воду, замінила солдатів

мовляються покинути зону.
По людях відкрито кулеметний вогонь. 11 людей убито,
14 – важко поранено.
В'язні 4-го відділення піднімають над своїми бараками
чорний прапор із червоною
смугою посередині на знак
того, що пролилася кров. 4
липня Кузнєцов вимагає припинити страйк у 4-й зоні. Гарячі голови пропонують продовжувати опір. Але Євген
Грицяк відмовився вести людей на смерть і вивів в'язнів
із зони.
7 липня оточено 6-ту жіночу
зону. Литовка Ірена СметоненеМартінкуте згадує: "Жінки
створили живе кільце. Лікоть
до ліктя 4 тис. стояли і скандували: "Стріляйте! Свобода
або смерть!". Кільце було навколо викопаної заздалегідь ями.
Протистояння тривало ніч – солдати не наважувалися нападати

Неподалік Норильська є гора
імені Шмідта. Біля її підніжжя – величезне місце поховання норильських в'язнів.
Слово "Шмідтіха" було синонімом смерті. "Піти під Шмідтіху" – значить померти.
Стефанія НадорожнякКоваль згадує: "Так було холодно. Кажемо до конвою:
Он везуть шпали на санях,
дозвольте взяти одну, роздовбаємо кирками і розпалимо вогнище. Коли ті сани
під'їжджають, а то везуть трупи з 4-ї зони "під Шмідтіху".
От де наша еліта, де наші президенти…".

ЗМІНИ
Після повстань у 1953-1954
роках ліквідовано особливі табори для політв’язнів, у 1955
році започатковано загальну
реформу місць утримання,
до 1957 року ліквідовано велику кількість таборів, нарешті в 1960 році ліквідовано
сам ҐУЛАҐ. За 30 років існування через нього пройшло
майже 30 мільйонів в’язнів.
Табори для політичних в’язнів
існували і після 1960 року,
через них перейшли тисячі
людей, останні з яких вийшли на волю аж у 1989-му.
Проте табірна система СССР
вже ніколи не повернула собі
сили, яку мала за часів існування ҐУЛАҐу. Зрощення цієї
табірної імперії з цілою імперією СССР було настільки міцним, що повстання 1953-1954
років позначилися не тільки
на долі в’язнів, але й на житті
всіх мешканців країни. Настала відлига, плодами якої
в Україні стали "шістдесятники", дисиденти, самвидав.
Правда про українських
героїв, які поставили крапку
в існуванні ҐУЛАҐу, дуже повільно повертається до нас.

Джерела: «Український
Тиждень», ТСН, колонка
Володимира В’ятровича,
підготував Андрій Фещин
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З’єднавшись з Господом у святому Таїнстві Хрещення,
християни покликані стати свідками Христа, якого
вони прийняли у своє життя. Жити згідно зі своєю вірою, означає бути християнином у практичному щоденному житті. Як сказав один з духовних авторів:
«Тільки Бог дає віру, а ти дай свідчення».

Віра сприяє тому, що християнин починає усвідомлювати й пізнавати мету й сенс
свого життя, довіряючи себе
люблячому Богові, Його опіці й близькості. Тому він
може звільнитися від страху
в тяжких, непевних, загрозливих ситуаціях. Отож, віра
це дозвіл Богові діяти в нас.
Вона також допомагає людині усвідомити Божий задум
щодо неї.
Як навчає святий Василій
Великий, віра – це спосіб життя, в якому Бог займає головне місце. Завдяки цій чесноті людина може прогресувати
в духовному житті. Святий
Василій пише: «Що властиве
віруючому? Бути повністю
переконаним у силі сказаних
слів і не наважуватися нічого відкинути і нічого додати
до них. Бо віра породжується від слухання, а слухання –
через Слово Боже. Тому все,
чого немає в богонатхненному Святому Письмі, – не від
віри і є гріхом».
Завдяки вірі в нас може
відбутися повне перетворення попереднього способу бачення, мислення, сприйняття, переживання. Віра змінює
наш спосіб мислення, змушує
нас завжди ставити Господа
на перше місце, орієнтуватися у нашому щоденному житті на Нього, сприймати світ
у Його вимірах. Світ навколо
нас створений так, що говорить до нас. Якщо наша віра
слабка, цей голос розпорошу-

ється, відволікає нас від Бога
і зосереджує на собі. Зі зростом віри у нас починається
зворотній процес. Зовнішній
світ починає тоді говорити
нам про Бога, зосереджує нас
на Богові, приваблює до Нього, стає знаком Його присутності, дозволяє ввійти з Ним
у стосунок, знайти місце зустрічі з Ним. Зрілість бачити
світ очима Бога, як сказав богослов Тадеуш Дайчер, – це готовність віддати Господу усе,
що Він нам дає.
Святий Іван Золотоустий
навчає, що «Посеред усяких
обставин, ми потребуємо
віри, бо віра – це мати чеснот,
лік на спасіння. Без неї ми не в
силі зрозуміти ніякої науки
про високі справи. А ті, що не
мають віри, подібні до людей,
що хотіли б переплисти море
без корабля». А слуга Божий
митрополит Андрей Шептицький
у своєму посланні «Правдива
віра» пише: «Хто не знає своєї віри, той лише називається
християнином. Бо християнин – це людина, що своїм
розумом визнає за правду все
те, що Христос об'явив, а свята Церква подає до вірування.
Тому-то перша і найважливіша річ для християнина:
знати свою віру… Та цього
не досить. Він мусить її щиро
полюбити й жити так, як вона
наказує. Бо мертвою є віра такого християнина, що не має
у своєму житті діл віри».
Святий Апостол Павло у
своєму посланні до Ефесян

БОГ
ДАЄ
ВІРУ,
А ТИ ДАЙ СВІДЧЕННЯ
C-на: Colleen Pinski
закликає нас: «А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені
стріли лукавого». Бог не може
залишити людину, яка повністю довіряє Йому. Людина такої віри може сказати:
«Боже, якщо така Твоя воля,
то я готовий навіть померти,
бо вірю, що Ти мене любиш».
Така глибока віра породжує
святих.
Перші християни були
правдивим світлом світу, яких
неможливо було не зауважити, бо вони відрізнялися витривалістю і любов'ю. Саме
таким є наше християнське
покликання – звіщати своїм щоденним життям Добру
Новину, скріпляти у вірі один
одного, а тих, що ще не прийшли до церковної спільноти, – привернути до неї.
Коли поглянемо, як виглядав бойовий одяг першого століття, то зауважуємо, що воїни
мали щит в одній руці, а меч

у другій. З одним вони могли
нападати на ворога, а з іншим
захищатися. Якщо переглянути, як виглядає наше теперішнє спорядження для духовної
боротьби зауважуємо брак
«щиту віри». Позбавивши
себе захисту, який пропонує
нам Бог, ми стаємо вразливими до нападів ворога. Без віри
неможливо уникнути страху
і розчарувань. Ми перестаємо свідчити Євангельські
цінності після першого опору.
Що не дозволяє нам виконувати наше християнське покликання – звіщати Євангеліє
в середовищі нашого впливу? Найчастіше це є страх
перед тим, що подумають
про мене інші. І так ми втрачаємо багато нагод, щоб проповідувати Ісуса Христа.
Немає більшого жалю, ніж
жаль за втраченою можливістю. Як не сумно, але в житті
ми маємо багато втрачених
можливостей. Однак, нічого

ПРО ЛІТУРГІЮ
Першим плодом ІІ Ватиканського Собору була конституція
про священну літургію. Можна сказати, що вона стала
фундаментальною для соборового оновлення, адже більшість післясоборові зміни зауважили, насамперед, через літургійні. Але з іншого боку, саме літургійна реформа
до сьогодні спричиняє також непорозуміння й поділи.
Згадана конституція встановила загальні положення щодо літургійного порядку, перше з яких
стверджує, що врегульовувати літургійні справи належить до компетенції Церкви, тому ніхто
не може з власної ініціативи щось самовільно додавати, скорочувати чи змінювати в цих питаннях.

Отож Собор, хоч і відкриваючи можливості певної
літургійної винахідливості, був далеким від того,
щоб розуміти літургію, як справу людини.
Взаємини між літургією та вірою відображаються стародавньою формулою «lex orandi – lex
credendi», що означає «правило молитви є правилом віри». Літургійна чинність передбачає віру
учасників, у той час як спосіб молитви випливає
з правильного способу вірування. Тож коли папа
Бенедикт XVI говорив про те, що слід стримати
«тенденції умертвити літургію особистими винаходами», то це, серед іншого, вказує й на те, що він

В УСІХ У СЕРЦІ УКРАЇНА ...
Саме такою думкою відновлюємо пам’ять про українську громаду в місті Гайльбронні. Небайдужі до цього люди, такі як отець Роман Врущак, Ярослава Лаврик, Оксана
Тарасова долучились до організації першої зустрічі, яка відбулася минулого року на
Зелені Свята біля пам’ятника українським жертвам ІІ світової війни.
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не можна порівняти з втраченою можливістю змінити
чиюсь долю у вічності. Ми
не можемо знати, як звичайна, на наш погляд, незнайома особа, що сидить поруч
з нами, може після нашої
ввічливої поведінки змінити
погляд на світ. Ми можемо міняти наше майбутнє, коли будемо, користаючи нагодою,
ділитися вірою, яку отримуємо щодня як Божий дар.
Ми мусимо бути готовими випробувати свої хресні
зобов'язання щоденно доводячи, що християнство варте цього. Воно варте того,
щоб щодня проводити час
у молитві, щоб збиратися
на богослужіння в церкві,
щоб витерпіти злидні і страждання, наругу і навіть арешт
заради привілею дотримуватися євангельських цінностей
без компромісу.

Сестра Марта Козак, СНДМ,
«До світла»

зауважує небезпеку переходу від сфантазованих
відправ до неправильного вірування.
Ця проблема не є новою. На початку V століття
Папа Інокентій І написав листа, в якому скаржився: «Кожен вважає слушним слідувати не за тим,
що йому було передане, але за тим, що йому подобається, а це є причиною роздорів між людьми». Однак,
і сьогодні є ті, які вважають, що літургія повинна випливати зі спонтанності. Але це не так. Зрештою, не є
правдою й те, що все було зроблено, раз і назавжди.
Наставлення ригористів, які закликають лише повторювати те, що було встановлене в минулому, заперечує історичний вимір Церкви, наново оцінений
ІІ Ватиканським Собором. Тож залишається просити
Святого Духа про дар мудрості, щоб вміти знаходити
правильний шлях між двома крайнощами.

Радіо Ватикан

Кілька місяців по тому з думки народилася
чудова традиція проводити Служби Божі і в
Гайльбронні. Отець Роман, з допомогою пані
Слабон, знайшов чудове приміщення і вже на початку грудня
2012 члени відновленої громади міста Гайльбронн мали змогу
молитися разом. З того часу отець Роман відправив вже кілька
Служб Божих.
Продовження на 8 стор.
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Продовження. Початок на 7 стор.
Ми вдячні також п. Наталії
Бондар (дяк), родині Перцаків, родині Франків, родині

Козаків та іншим членам громади та гостям, які шанують
і плекають пам’ять наших
предків.

Тішимося з того, що після
Служби Божої ми маємо можливість поспілкуватися. Творчим людям, які приїжджають
до нашої громади з усіх міст
нашої землі, завдячуємо багато
приємних хвилин. Пам’ятаємо,
для прикладу, чудовий виступ гітариста пана Степана
Карабіна, який нашу зустріч
за горнятком кави перетворив
на справжній співочий вечір.
Під час Великого Посту,
за тиждень до Вербної Неділі члени нашої громади мали
змогу зустрітися з отцем Тарасом Яворським з України. Він
разом з отцем Романом відправив Службу Божу та прийняв
сповідь у парафіян. Також і

цього разу наша традиційна
розмова після спільної молитви перетворилася на особливу подію: про це подбав
і отець Тарас Яворський своїми захоплюючими розповідями про бачене в Меджугор`ї,
і пані Анастасія Козак, яка провела творчу майстерню з виготовлення писанок та передала
нам своє щире захоплення
мистецтвом писанкарства.
Неймовірно, але вона досліджує витоки цього надзвичайно складного процесу вже
28 років.
Пані Анастасія власноруч
обладнала для нас маленьку майстерню писанкарства
та детально і терпляче, крап-
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Для газети "ХГ "Ярослава
Лаврик/Наталія Бондар
Світлина від Анастасії Козак

З ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ ЖУРНАЛУ «КАНА»,
ОПРИЛЮДНЕНОГО В ЖОВТНІ 2012 РОКУ
п.з. «ЄПИСКОП-ҐАЗДА»

З ЗЕМНОГО ЖИТТЯ ВЛАДИКИ МИКОЛИ
Микола Сімкайло, син Михайла та Анни, народився
21 листопада 1952 року в м. Караганді, де за участь
в УПА відбували заслання його батьки. У 1963 році,
коли батьки повернулися в Україну, вступив до Підпечарської восьмирічної школи, яку закінчив 1967
року.
У 1967-1969 роках навчався в Угорницькій середній
школі. Відтак вступив до Івано-Франківського технічного училища № 1, після закінчення якого здобув фах
слюсаря-ремонтника промислового обладнання (до
жодного вищого навчального закладу як "син націоналістів" не міг вступити).
Родина Сімкайлів була близько знайомою з єпископом підпільної УГКЦ Павлом (Василиком), який часто
відправляв Богослужіння в їхній хаті. Бачачи ревність
у духовному житті Миколи та Григорія (молодший
брат), владика Павло ознайомив їх зі становищем
УГКЦ і запропонував стати священиками. Відтоді, до і
після виконання військового обов’язку, брати почали
наполегливо студіювати богословські науки в підпільній духовній семінарії.
15 травня 1974 р. в с. Підпечари під час Божественної
Літургії владика Павло (Василик) уділив Миколі дияконські
і священичі свячення. У той момент розпочався тернистий
шлях підпільного священика: переважно вночі їздив станицями УГКЦ Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей, несучи людям Боже Слово, відправляючи
Святі Літургії, уділяючи Святі Таїнства.
У серпні 1987 року о. Микола разом з групою українського духовенства, монахів і мирян, на чолі з владиками Павлом (Василиком) і Софроном (Дмитерком)
оголосив, що виходить з підпілля. Він був членом делегації, яка виборювала права УГКЦ в Москві, а також
ланцюгового голодування, що тривало від 19 травня
до 24 листопада 1989 року.
1 жовтня 1989 року в Івано-Франківську відбулася
50-тисячна демонстрація вірних і прихильників УГКЦ,
під час якої о. Микола відслужив Панахиду і виголосив
проповідь на могилі січових стрільців, за що був заарештований на 15 діб.
28 січня 1990 року після Служби Божої перед закритим катедральним собором Святого Воскресіння
Голова облвиконкому урочисто передав ключі від храму єпископам УГКЦ.
20 лютого 1990 року Грамотою владики Софрона
(Дмитерка) о. Микола був призначений парохом цього храму і деканом Івано-Франківського деканату, а також директором благодійної організації «Карітас».

лина за краплиною ділилася
з нами своїм багатолітнім досвідом. Розписували всі: і малі,
і дорослі – навіть отець Тарас
спробував себе на цій ниві.
Настуня Бондар взяла на себе
додаткове завдання записати
все на відео. Члени німецької
громади цієї церкви запросили пані Анастасію провести
і для них кілька таких творчих
майстерень з писанкарства.
Всіх бажаючих запрошуємо на Службу Божу та на наші
помолитовні зустрічі за адресою:
Kreuzkirche, Am Hohrain 2, 74074
Heilbronn. Нехай Вам Бог допомагає!

Моя родина була дуже побожною. Ми завжди багато молилися. Коли я зі свого дитячого нерозуміння був лінивим до молитви, то мене ставили в куток на кукурудзу.
Тому я старався домашніх молитовних
практик не уникати, бо розумів, що то
краще, ніж стояти на зерні (сміється).

УПОКОЇВСЯ ВЛАДИКА МИКОЛА (СІМКАЙЛО)
З глибоким сумом повідомляємо, що 21 травня
2013 року внаслідок раптового погіршення стану
здоров’я зупинилося серце владики МИКОЛИ,
Єпарха Коломийсько-Чернівецького. Ми вважаємо,
що зупинилося передчасно, проте Бог вирішив інакше.
Вічная пам'ять мужньому архиєреєві!

2 червня 2005 року номінований Єпархом Коломийсько-Чернівецьким УГКЦ. Єпископська хіротонія владики Миколи відбулася 12 липня 2005 року,
на празник Святих Первоверховних апостолів Петра
і Павла, у катедральному соборі Святого Воскресіння
м. Івано-Франківська.

ПРОЩАННЯ
На похороні проповідь виголосив владика Володимир (Війтишин), Архиєпископ і Митрополит ІваноФранківський. Він пригадав життєвий шлях Покійного
Єпископа, який був «сповнений глибокою вірою в Господа Бога і великою жертовною любов’ю до свого народу». Крім того, проповідник наголосив, що владика
Микола збудував величний катедральний храм, висвятив 60 священиків, освятив 32 нових храми, відкрив
сиротинець і дяківсько-регентську школу в Коломиї.
На завершення проповіді митрополит Володимир
попросив тричі прощення від імені усопшого архиєрея Миколи і передав йому квітку, яку члени Постійного Синоду УГКЦ привезли з Казахстану, місця його
народження.
Поховали владику Миколу ліворуч від собору Преображення Господнього в Коломиї, біля ісповідника
віри владики Павла (Василика). Причиною смерті
було хворе серце.

Редакція «ХГ» висловлює співчуття Родині Покійного!
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Бабця – то був наш «патріарх». Вона належала до Братства Неустанної Помочі.
Завжди нас збирала на молитву на вервиці
і часто ночами водила по селах на підпільні
Служби Божі. Нерідко доводилося йти пішки по сім кілометрів полями і лісами.
Завжди повторюю, що діти і молодь – це
наше майбутнє. Якщо не буде їх (в храмах),
то не буде й Церкви.
Я думаю, що кожна людина повинна бути
господарем. Колись світлої пам’яті Митрополит Андрей Шептицький старався
докладати зусиль, щоб навчити духовних
осіб менеджменту. Тому я також вчу своїх
священиків: по можливості беріть землю
і разом із членами церковної громади будуйте там щось корисне для вірян, навіть те
ж кафе з помірними цінами. І робити завжди треба щось нове, щоб бути першим,
бо якщо ти – третій чи четвертий, то це
не матиме бажаного результату. Та на
разі, на жаль, добрі менеджери серед священиків – то радше винятки.
Борщ! Іноді у нас готують цю страву так,
що її хіба що пити треба. Коли ж я варю
борщ, то кидаю в нього добрий шмат
м’яса – кілограм. Звісно, капусту, буряк
та інші свіжі овочі. Стараюся, щоб вони
були відбірними. Мій борщ вариться довго,
на малому вогні. У такому борщі прекрасно
відчутно всі овочеві інгредієнти, які дарує
наш український город: і цибульку, і часничок, і перчик, і бурячки, і капусту.

Записала Світлана Бабинська
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