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Від сьогодні всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський
календар
З1 вересня 2021 року всі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії
переходять на григоріанський календар.
«Проголошую перехід усіх українських громад Апостольського екзархату в Італії на
григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового
літургійного року», – йдеться в декреті Апостольського екзарха Діонісія Ляховича від 31
травня 2021 року.
Рішення про перехід, як зазначено у декреті, ухвалене, «піклуючись про духовний
розвиток Апостольського екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої
Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи
про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям».
Напередодні важливих змін у літургійному житті екзархату до вірних звернувся
протосинкел о. Теодосій Грень, ЧСВВ, пояснюючи, в чому полягає календарна реформа
та якими душпастирськими потребами вона зумовлена.
Довідка
Апостольський екзархат УГКЦ в Італії – екзархат Української Греко-Католицької Церкви з
осідком у Римі, заснований 11 липня 2019 року. Ця церковна територіальна одиниця
охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у
152 громадах, здійснюють понад 60 священників. Апостолським екзархом є владика
Діонісій Ляхович. Катедральним храмом та осідком – парафіяльний храм Святих Сергія і
Вакха в Римі.

Департамент інформації УГК

Рік XXX ч.44

BICNHÈÊtbn/N”
CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ
Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà

◊Неділя 20-та по Зісланні Св. Духа. Глас3.◊

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

Політичне богослов’я Шептицького – в УКУ
ініціювали новий проєкт про митрополита
Андрея, його служіння і сучасність
1 листопада, у день пам’яті Праведного митрополита
Андрея Шептицького, Інститут екуменічних студій УКУ,
кафедра богослов’я УКУ та БО «Фундація Андрей»
розпочали
серію
відкритих
семінарів
«Андрей
Шептицький: служіння та сучасність»
Протягом академічного року організатори пропонують усім
зацікавленим якісний майданчик для наукових дискусій про
постать митрополита, його служіння та спадщину.
Відкрили проєкт лекцією «Політичне богослов’я Шептицького.
Закон заміщення: Pro і Contra». Доповідач – директор Інституту
екуменічних студій УКУ Павло Смицнюк, респондент – завідувач
кафедри богослов'я УКУ Віктор Жуковський.
Віктор Жуковський зазначив, що Андрей Шептицький у собі та
своєму служінні поєднував різні, подекуди непоєднувані виміри:
монашество і політичну діяльність, душпастирство й активну
соціальну позицію, відкритість до діалогу з одного боку, а з
іншого – захист східної літургійної, духовної та монашої традиції,
різкість у слові правди, яким він звертався до суспільства в час
різних викликів, та постійну проповідь Слова Божого. Попри те,
що всі ці виміри постаті митрополита творять одну цілісність,
Віктор Жуковський, відзначив, що під час семінару вони
спробують
подивитися,
які
були
внутрішні
конфлікти
митрополита Шептицького перед лицем конкретних історичних
викликів. Свою доповідь д-р Павло Смицнюк розпочав з
тлумачення митрополитом так званого «закону заміщення».Цей
закон Шептицький формулює так: «Єпископи у нас покликані до
таких функцій і мають такий вплив, який деінде мають світські
провідники нації. Як у місійних країнах місіонер стає вчителем,
лікарем, адвокатом і суддею, оскільки в таких суспільствах, де
він працює, немає таких функцій, так і у нас це становить
задання єпископа».
Далі подаємо короткі тези з виступу доктора Павла Смицнюка.
ст………….2………….
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Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Наступна неділя:

Ап. Гал. 2, 16-20. Єв. Лк. 8, 5-15.
6:30 – Утреня
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку,
12:00 пол.
8:00 – Св. Літургія - жива трансляція

Свята

7:00р. – Утреня
8:00 ранку – Свята Літургія - жива
трансляція
10:00р. – Св. Літургія

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

Виставка

ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ

ПАРАФІЯН!!

Повідомляємо, що з днем 10-го вересня ми
закінчили літний (вакаційний) час. Вечірні в
суботу будуть служити о год. 6:00 в.
Повідомляємо, що з днем 13-го червня у нашому
храмі служать три Божественні Літургії в неділі–
о год. 8:00 ранку, 10:00
і 12:00 пол. із
присутністю обмеженою кількістю вірних до
140 осіб (30%).
Утреня в неділю о год. 6:30 ранку.
Вступ на всі богослуження зобов’язує відповідна
процедура.
Під час пандемії в неділі Божественна Літургія о
год. 8:00 ранку транслюється живим ефіром. У
свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку
транслюється живим ефіром.
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку
(транслюється живим ефіром) і 10:00 ранку.
Утреня о год. 7:00 ранку.

Дорогі Парафіяни!
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято
Миколаївській
парохії
можна
придбати
смачні ручно зроблені вареники
(з бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), голубці
(з м’ясом і без м’яса). Це можна полагодити під час
канцелярійних годин від понеділка до п’ятниці
(Продовженнвід 9-1 год., і від 2-4 год., як
рівнож в неділю від 10-2 год. Увесь дохід
призначений на потреби
церкви!
День Подяки: ЛУКЖК сердечно дякує усім, які
причинилися до успіху збирання харчів для
потребуючих в нашій громаді. Особливо подяка
нашій членкині Іванці Подільчак за її ініціятиву і
організацію.Нехай
Предобрий Господь
благословить діло Ваших рук!

Українсько-Канадський
Центр:

Документаційний

Перед Першою світовою війною 170 тисяч українців
приїхали до Канади, шукаючи свободи та кращого
життя.
Тисячі
незабаром
були
тавровані
як ворожі іноземці та опинилися у 24 таборах для
інтернованих, створених урядом.
З нагоди 80-ї річниці Першої операції з інтернування
в Канаді, УКДДЦ підготував виставку "The Barbed
Wire Solution". Виставка, створена в 1995 році,
подорожувала Канадою майже 20 років. В 1994 р.
Юрій Луговий, в співпраці з УКДДЦ, виготовив фільм
"Freedom Had a Price". DVD можна придбати в
бюрі УКДЦ 416-966-1819 або office@ucrdc.org.
Українська Спілка Образотворчих Мистців
Канади/УСОМ запрошує на виставку “Думи і
Мрії” з нагоди 65-ліття УСОМ та 150-ліття Дня
народження Лесі Українки. Офіційне відкриття в
неділю 7 листопада 2021р. о год. 3:00 поп. в
Ґалерії
КУМФ.
Відеорепортаж-українська телемережа КОНТАКТ
ТБ можна переглянути на: www.kumfgallery.com.

триватиме

до
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ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благослови
Марія Пастушак
(в пам’ять сина Василя Пастушак)
Марія Білак
( в пам’ять брата Василя Пастушак)
Христина Грабовецька
Андрій Полянський
Роман Соколич
Андрій і Люба Осмак
Андрій і Люба Тарапацькі
Марія Більчак
Анна Сенців-Мартелі
(в пам’ять мами Йосифи Сенців)
Богдан і Христина Рожанець
ПО М И Н А Є М О
†
9
ХІ
7:00 веч.

100.
100.
100.
100.
100.
150.
200.
100.
500.
300.

П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Романа
Оленича (1р.)
10 ХІ
8:00 ранку
бл. п. Ірену Яріш
10 ХІ
10:00 ранку
бл. п. Євгена(42р.) і
Стефанію Гурко (2р.)
17 ХІ
6:30 веч.
бл. п. Володимира
Пальчука (35р.)
і померших в родині
19 ХІ
10:00 ранку
бл. п. Василя
Пастушак (4р.)
27 ХІ
9:00 ранку
бл. п.Романну
Тивонюк (10р.)
(Продовження)
Pro і Contra (за і проти)
Чи «закон заміщення», про який пише митрополит
Андрей Шептицький є теологічно обґрунтований?
Якщо ні, то чому митрополит його дотримувався?
Якщо так, то в яких рамках і лімітах цей закон може
вважатися допустимим? – наскрізні питання цієї
теми. Сьогодні у світі точаться дебати про те, як
Церква
має
діяти
у
публічній
сфері.
На
законодавчому рівні держава і Церква в Україні є
відокремлені одна від одної. Церкву сприймають як
духовну, приватну інституцію, яка не повинна
втручатися в питання політики та державного
устрою. Однак, на протилежному полюсі у світі є
інші ідеології, які виступають за цілковиту
тотожність між релігією і державою. До прикладу, в
Афганістані Талібан пропонує шаріат (ісламська
законодавча
система),
що
унеможливлює
незалежність між політичною і церковною сферами.
Між тим є чимало позицій, які перебувають по
середині цих радикальних полюсів.
Тож як з богословської точки зору сприймати
відносини між церквою і державою?
Контекст Шептицького у дискусіях сьогодення
Митрополит Андрей був церковним і національним
лідером, коли Україна не мала своєї держави,
культурних і політичних інститутів. Під «законом
заміщення» він розуміє єпископа як місіонера, який
засновує лікарні, школи та інші структури й ділиться
своїми
знаннями,
займається
політичними
і
економічними питаннями, служить. Однак постає
питання, чи сьогодні коли Україна має свої освітні
інститути, видавництва, чи повинна Церква надалі
займатися плеканням української культури?.ст. 3…

У посланні до української інтелігенції 1900 року Шептицький пише, що немає дуалізму між
владними та церковними інституціями. Є одна влада, яка належить Христові. Він також
пояснює, що влада Христова вища за світську владу і вона передана Церкві, яка критично
наглядає за діями світської. Так Церква є певним здержувачем влади, щоб та не вийшла за
межі своїх повноважень. З одного боку обидві влади є об’єднані, з іншого – роз’єднані у своїх
функціях.
Якою повинна бути Церква – публічною чи приватною?
Митрополит Андрей Шептицький був пастирем для всього українського народу. Це
твердження для нас настільки звичне і повторюване, що ми не бачимо його проблематичності.
Митрополита часто зображують як українського Мойсея. Старозавітній пророк Мойсей був
релігійним і політичним лідером для свого народу. І те, як ми називаємо митрополита також
свідчить, що він поєднував у собі ці два служіння. Андрей Шептицький не був першим і,
напевно, останнім церковним діячем, який змушений був взяти на себе позацерковні функції.
У світі було чимало таких прикладів.
Чи те, що робив митрополит Андрей Шептицький можна вважати діями Церкви?
В описі «закону заміщення» митрополит чітко вказує на дію єпископів, місіонерів, а не Церкви.
Це має радикально важливу вагу, що дозволяє нам провести розрізнення між єпископом чи
будь-яким іншим церковним діячем і Церквою як інституцією. На відміну від Церкви,
ідентичність якої є божественною, єпископ як людина має більше, ніж одну ідентичність. Окрім
свого сану він є громадянином, для когось він є сусідом, керівником, колегою. Тому маємо
розрізняти ці ідентичності. Митрополит Шептицький був не тільки мужем Церкви, а й мав
національну ідентичність, класову, інтелектуальну тощо.
Сьогодні ми можемо сприймати його діяльність через одну лінзу, але, можливо, є сенс
сприймати її у різних амплуа.
Чи був Андрей Шептицький політичним лідером?
Про розуміння національного лідерства митрополитом довідуємося з його звіту до
Апостольського візитатора в Україні о. Джованні Дженоккі. У цьому звіті етнарх пояснює свої
дії як неполітичні. Він стверджує, що завжди намагається триматися осторонь від політики, і
лише захищає український народ, щоб таким чином здобути довіру до «католицької справи»,
щоб стати ближчим до людей. Тобто те, що він стає на захист національних інтересів, для
самого митрополита є лише місіонерською справою.
Одночасно митрополит свідомий того, що поляки бачили в ньому політика. Про це він пише
далі у звіті: «Все те добре, що я зробив дуже часто було інтерпретоване поляками як зло
супроти них. Можливо, завдяки моїй праці їм все тяжче стало панувати над українцями».
Постать митрополита Шептицького сьогодні
Канадський теолог Бернард Лонерган каже, що на Заході , Церква почала займатися
мирськими справами тоді, коли, внаслідок падіння Римської імперії, настав вакуум влади і
компетенції. Але коли з’являються миряни, які готові взяти відповідальність за політику та
освіту, тоді Церква може віддати ці сфери мирянан, які можуть займатися ними краще за клір.
Ми маємо бути свідомі цих хитких меж між тим, що входить, а що ні, до компетенції Церкви.
Сьогодні, коли релігійні діячі намагаються брати участь у державотворенні, то можуть стати
інструменталізованими, а Церква може стати чимось на кшталт «громадянської релігії». Навіть
коли Церква долучається до розвитку благодійності, освіті, етики – це ставить її в ситуацію,
коли вона може бути експлуатована політиками.
Надто тісні відносини між Церквою і державою можуть мати богословські виправдання. Можна
сказати, що Церква існує для спасіння світу, тому вона має займатися соціальними питаннями.
Церква навряд чи знову повернеться до середньовіччя, де буде подавачем змісту для
національного чи суспільного життя. Але важливо, щоб вона не стала інструментом в руках
держави. Її есхатологічна та євхаристійна тотожності не мають розчинитися у національній
ідентичності.
Сьогодні, згадуючи митрополита Андрея Шептицького, ми маємо бути вдячні, за те, що він
надалі продовжує живити нашу інтелектуальну працю. Його ідеї будуть нам допомагати жити
і діяти тільки тоді, коли ми зможемо їх контекстуалізувати і переосмислити.
Нагадаємо, що наступний семінар «Війна і мир: уроки Андрея Шептицького для сьогоднішніх
миротворців» відбудеться в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого.
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