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ВВЕДЕННЯ 

<< Скі~1ьни разів нерманичі корабля бачать, що море шаліє, що воно 
розбурхане і сильно схвильоване, не заJШmають норабля, але ще більше 

виявляють запалу і запопад~тmвости, бо і самі наглядають і других нанли

нують до зусилля. Подібно теж і лікарі, снільки разів бачать, що гарячка 

дужчає і стає дуже сильною, принайменше не опускають хворого, але 

тоді, ян: самі, так і при помочі других, із більшою дбайливістю намага

ються побороти недугу. Чому це нажу? Щоб вас ніхто у цій заверюсі 

не ошукав і не накловив до залишення Фенікіі. Навпани, чим більше 

труднощів, чим грізніші хвилі і чим більша буря, тим кріпше стійте, 

докладаючи старань, наглядаючи, не досипляючи, показуючи ревність, 

щоб ваша величава будова не новалилася і ваш велетенський труд не 

став даремним, щоб праця благовістування не пішла намарне. >> (Лист 

123 св. Івана Золотоустого до священиків і монахів у Фенікіі). 

Ці слова писав св. Іван Золотоустий в 405 році до священиків і мо

нахів у Фенікіі, де вони працювали з трудом і небезпекою серед поганеь

кого світу і мабуть часто зневіра чи й острах непокоїли іх і спиняли 

іх серед нелегких змагань і нонфліктів із погансьним довкіллям, або 

що гірше - виникала думка залишати ці змагання і почате ді.ло пропо

віді євангелії на вид безуспішиостей і поллисти за струєю ситуації і 

часу і це позбавляло іх відваги і запалу до дальшої боротьби. 

Думки в листі Золотоустого стояJШ перед нами, коли збирали ми 

матеріяли для чергового тому << Opera Omnia І) Блаженнішого Патріярха 

Йосифа. В цьому томі подаємо проповіді, промови і привіти Блаженні
шого за повних перпm:х п'ять літ його діяльности на волі від лютого 

1963 року до кінця 1968. Це дуже важний час в житті Блаженнішого 
Йосифа, -перші роки на волі, -бо в них бачиться те все, що переду
мане було, що переболіла його душа в часі перебування в тюрмах, ка

торгах і таборах. 

В споминах бувших <<зеків>> можна запримітити замітний психічний 

факт-феномен: вони часто, у вичінуванні сподіваної волі, мріяли, що 

робитимуть по своїм звільненні. Кожний з них по різному укладав собі 

пллн << нового життя >>. Деякі бачили ці сподівані свої літа волі як ціл
ковиту пасивність у всьому, щоб раз на все втекти від всякої небезпеки, 

деякі укладали абсурдні чи дивовижні пляни, а деякі тільки тому зма-
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гаJШсь, щоб пережити шш.Jю, щоб потім стати свідками перед світом 

про найбільшу палюдянїсть п Ї<\торіі .нюдства, щоб покращати долю чи 

своіх співв'язнів, чи ідеі, ан нну тr.рпі.пи, щоб провадити змаг за права 

людини чи свого пароду. 3 іхн іх ІJ'ШІшів на волі ці думки і пляни з не

волі можна бачити. 

Проповіді і промоuи 13JІ&Н<шшішоІ'о ІІатріярха Йосифа в перших 
п'ятьох літах на ІЮJІЇ ЇJІюструють його мисJrшшя, думки і пляни, яні 

міг він леліяти н невоJrі, чи пллни, яиим він жиu перед своїм ув 'явнен

ням. Читач, доСJІідник, історик дошукається багато ів тих думок у цьому 

томі, в ж11вих словах промов і проповідей при рівних-прерівних наго

дах, в часі яких Блаженніший відкрито, а по більшій часті вдержано, 

в розмислом і привадумою показує, чим жила його душа в часі сімпад

цятьох літ насильної перерви в його пастирській і науковій діяльності 

для своєї Церкви і Народу. 

Лишаємо дослідникам цю тему для студії життя, особи і діяльности 

Блаженнішого Йосифа, видаючи цей том його праць. Не доведеться ім 
багато розгадувати,· шукати причин, розглядаючи історичне тло, обста

вини чи ситуацію і стан нашої Церкви. Доведеться ствердити факт, що 

вісімнадцятьлітня неполя БJrаженнішого, а навіть жорстока ізоляція 

його від світу, ціJюі 1\еркви і nід світових подій не були перервою, що 

створиJш б у деrюго, моше, вануум, нриву, переворот у мисленні, новий 

напрямон u житті тtіщо. Ін СJІін і думuн, що іх видавмо в цім томі не спосте

рігається тієї вісімнадцятЬJІЇ1'ІІЬоі перерви. А це довоJІі великий час в 

житті людини. БлаженніШІІй приступав до праці, до діі, наче б перерви 

не було, наче б тюрми і табори були продовженням того, що почав у 

1922 році, що будував в 1929 р., що удосконалював у 1938 році, що на
правляв, відбудовував і рятував в часі війни:. вісімнадцять піт нево.лі 

були його дивними ренолекціями і в перших роках на волі бачиться 

здійснювання його постанов. 

На першому місці, і це бачиться скрізь в його мові, в оборона і ба

жання поставити високо призабуті Східні Церкви і між ними на першому 

місці свою рідну Церкву-Страдницю, якої терпіння якраз по його визво

ленні почали в світі призабуватися, а згадка про них ставала невигідною 

і небажаною, і відповідні особи та чинники дбали, щоб до тіві згадки не 

дійшло. Він став визначним ієрархом в ці.лій Вселенській Церкві і в 

Східих Церквах зокрема. Свідком цього був Другий Ватиканський Со

бор і це бачимо у промовах Блаженнішого в часі того Собору, яких тексти 

подаємо. Його пропозиція про встановлення нивво-галицьного патрі
ярхату для нашої Церкви на Соборі і оборона напюі Цер1~ви і Східних 

Церков перед латинізацією в великими історичними сJювами, що нри:ста

лізувались в його умі пів століття на тлі життя і змагань нашої Церкви 

ва своє бути чи не бути. Архивпископ Іван Бучко вітаючи БJtаженнішого 

з його кардинальським відзначенням так говорив до нього: (( А.ТІе й до 
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Вне~, Еміненціє, наші серця звертаються з почуваннями безмежної вдяч

нос~ти аа те, що Ви наші, а ми Ваші. За те, що Ви своїми геройсьними 

шщвигами, як Добрий Пастир, що готовий завжди душу свою відд а тн 

:щ добро повірених овець, Вашими страданнями і нездомною поставою 

JШ Ісповідник св. віри, Вашим високим умом і всіма прикметами ума і 

еерця притягнути увагу бататьох щляхетних сердець світу на нашу 

українську Цер1шу й наш многострадальний український нарід. >> І 

продовжував дадьше 1-\ир Іван: <<Зрештою, той самий Вселенський Со

бор своєю постановою про патріярші права і привілеї Верховного Архи

єпископа Митропо~1ита звернув увагу християнського світу передусім 

на нашу українську Цернву. >> 

Захист прав Східних Церков, понрnщаннл їх ситуації, поодинокі 

їхні справи і проn.1еми (напр. постштсшш ІюгоеJJ в сшtснопи, - в листі 

до Папи Павла VI по відвідинах ьарі, справа поетійнш·о ДlІЛІ\ОНату і 

ін.) є ноетійною думною Б~1аженнішого при різних нагодах. ( ІІодаr.мо 
в цьому томі виїм:І~ово, аде і:'І нарочно ~1исти Б~1аженнішого до Папи Пав.туа 

VI, в яних Б~•аженніший подає, неначе звітуr., свої враження із різних 

поїздон по Іта.:rії і поза нею. Ці листи мають сво<: значеннл ДJІЯ харю~те

ристш~и особи ьлашснн ішого по його ::шільненн і.) Снр іаь намагається 

він говорити про Схі11., його ве.:шч, давню І~ расу, його аначення у Rr-е

денсьІіій Цер1ші, про нашу Цернву і наші тсрніннл і права. (Тс.·Ісві:!ііінu 

промова, промова нn ;засіданні :Комісії дпл снрав Східних Цсрют і ін.) 

Зі слів і промов Блаженнішого бачиться вели:ю1й запа.1 і запопадшІ

вість, про яні говорить Іван Зоаотустий у своїм листі, з якими він будить 

нас усіх до діі і аусиль піднести нашу Цернву на лоседеннях і вказати 

нам нашу одні('ТЬ іа І(срІшnю n Унраїні, ;рн ш~ої ві.1ьна її частшш маr. 

жити. прю~юватн і змагатись. Oua пбразн Зш10тоустого в його .~шст і 

вповні відповідають нашій ситуації, в якій на волі почnв діяти Блажен

ніший Но сиф: в ·Україні ша.ТJіє море перес.нідуnання ~ на поес;Ісшшх не

;::(уга оспалости, самозапово.-ІСНІІЛ, призабуття про еnою і;~снтичність і 

свої широні зав;щнвн. хі;~ пп .1інії без опору в сторону денацішш:rіза

ціі, асимідяції, латинізації, бран r.;щости 1 однообразности в обряді, 

ШІСденні і прлмуваннях. Чи міг нермюшч, лікар залишити тюшіі етан 

і переживати його ті,1ІЬЮІ своїми почуваннями? І він це говорить енм 

дуже ви:ра;зно: << У ея вага побажань і вимог н ін нюного нардина.па папов

нюr. його, водночаJ, і грозою, що може бути і траrічнпю, чи зможе він 

відповісти і належно оправдати дальші надії покдадені на нього. Бо 

снолихнулося, ян загадьно говорять, плесо українського життя, народ 

наш пробуДІІВСЯ з отупіння і ~ав вислів приеланим своїм ве:пшим за~у

мам і ідеалам. І :ювсім саушно 1 бо не r. нін [нарюша.;І] на те, щоби благо
денствувати і збирати почести. а.:-~е щоuн помогтн усім і рятувати те, що 

ще оста.ТІо. Цей момент з 'є;:щнив нас усіх і це є во дл Святішого Отця тю~ 

ясно сназана нам, лк праще не можна, що та єдність мусить нас оду-
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шевляти, коли хочемо тверезо глянути в очі майбутності. Оце і є могут

ній аов великої хвилини, яку переживаємо. >> (Слово 28.2.1965 р.) 
В багатьох із нас було і часто ще є переконання, що все на чужині 

на поселеннях у нас було добре, навіть блаженно, все процвітало, а поява 

Блаженнішого перервала спокійний сон, внесла поділ думок чи замішання. 

Цей том-збірка промов і проnовідей Блаженнішого покаже, що так воно 

не було. Ішлось таки про рятунок, ішлось про пробудження, треба було 

багатьом сказати немилу правду ввічі, сnочатку лагідно і спокійно, 

відверто, а потім, коли ті, що мали вуха і не слухали, довелось сказати 

голосніше і твердше. Тому для ілюстрації деяких моментів подаємо про-
& 

мови чи листи осіб, що були свідками якоїсь подіі і з ентуаіязмом піддер-

жували слова і задуми Блаженнішого Йосифа, як і, очевидно, його появу 
на волі і його пляни діі серед нашої дійсности. Іхні слова доповнюють 
багато. 

Дальше, ця збірка проповідей і промов за перших п'ять літ Блажен

нішого на волі вкаже на велику многогранність його думання і дії. ~-~айже 

нема ділянки в церковному і національному нашому житті, якої він не 

торкнув би у спо іх сJювах чи uаюшнnх. Чпr.то входить він навіть у де

талі і ІШІІІСJЮТІІ і нроновиці і (шшр. 1111 ХСІІІІШІІЯ Сtютор - еJюво на КапітуJІі 

ес. ВuсИJІЇНІІОН). 

В пропоніннх і щюмтщх ІJо(щ•ІИ1'І• нсюJtідІШК у flловах Блаженнішого 

неначе янийсь поен іх. Цn r. ни томА у тих, що черА:J а.rюбу часів багато 

стратили літ і намагаються надробити страчене, щоб щось наново здо

бути, щоб сказати якнайбільше, якнайосновніше, щоб впт-Івати і Ті.: 

нераз коштом форми, стилю чи мови. Для таких осіб найбільшим воро

гом є час! 

Історик найде в словах Б.J-:~аженнішого чимало матеріялу д.11я своїх 

студій для ілюстрації трагічних 40-вих і п'ятдесятих років (напр. нені

домий досі факт, якого Блаженніший був свідком, - переговори штабу 

большевицької армії із УПА). 

Важною темою промов Блаженнішого є його постІПНІ заклики до 

одности, аокрема при зустрічах із своїм народом аа океаном. Ось зразок 

таких слів: <<За всяку ціну переводити і скріплювати цю єдність, бо 

інакше нам грозить розвал. Наша Церква мусить бути одна, наша мот1тва 

мусить бути одна, наша богослужба одна, наша свідомість одна, наше 

почуття цілости народу одне. Як n тілі ножний член рятує загроа~с

ного сусіднього члена, так і Українець :мус11ть обі:знатпсл з Rав:а.дійце~!. 

а Канадієць аа Американцем, Арrентинець на Австралійцем і на веею 

Україною. Цю роботу має робити не тільки Цернва і духовенство. але і 

преса, і школи, і всі установи, і кожна родина. » (ів проповіді у Вінні
пеtу 23.6.1968). При тому Блаженніший в:кану6 на (ЮНону ці~ї :1дно~ти, 
подаючи т.зв. вакон «крови і кости>>: <<Оце закон нюJ.юі t1ДHm.~·r:и ~-; шнти

саний в серці Rожного Українця - це заБон спільної ;;,рови і Бост,и і да-
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рем по в воювати проти нього, бо це вначило би наперечувати основи 

нашої нації. Вони вавждц будуть відниватися в совісті ножІюго 'Унра

інця, хоч ян, може дехто хотів би сильно придушувати цей голос вапе

реченням. А до того нас держить равом і наша Христова віра і наш обряд.>> 

(В тій самій проповіді) 

Пам'ятаймо при тому, що робить це Блаженніший вже в перших 

ронах свого побуту на волі. Не вастав він нас в одності. Не вастав він і 

нашо і Цернви під одним проводом, в одною думною і одною журбою, 

тому не диво, що його перпmми кронами були старання об'єднати наші 

острівці і хутори в одну цілість в одним проводом. 

Подаємо цей черговий том нашій історіографії і нашим читачам. 

В історіі, в добрій історіографії найдемо все нові правди, нові васади 

життя і людських вмагань, найдемо все науну для себе. Наш черговий 

том t Opera Omnia • таного матеріялу напевно нам подасть від особи, що 
своєю діяльністю, твердою працею, амаганнями і терпіниями вайняла 

в нашій історіі ціле ХХ-те століття. 

РЕДАКЦІЯ 
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INTRODUCTION 

"\\.henever, the helmsmen of а ship see, that the sea is restless, that it 
is \vild and turbulent, they do not leave the ship, but all the more get fortified 
against all danger, and they, themselves, stand guard and beckon others 
to join together with them for the welfare of all coпcerned. Jjkewise, it 
is with doctors. \Vhen they are aware that someoпe is sick \Vith higl1 fever 
апd the circumstance is gгievous, they do not lea\re the sick one. Then, alone, 
or with the aid of othei"s try to overcome the malady апd daпger. \Vhy do 
І say this? Весапsе- І \Vould not want аnуопе to take advantage of you in 
your distress, confusioп and pei"suade you to leavc, ОІ" cven think of lеа\тіпg 
Phoenicia. On the coпtrary, the шоrе the difficulties, the шоп' violent апсl 
turbulent the teшpcst, fortify yourselves with unshakit1g strength, рнt fortl1 
effort, look ahead \Vith deterшination, in ordei" that your great lahor Ье not 
overthrowп. Also, that уош· gigantic work Ье lost in your endcavors of the 
'Good Tidiпgs.' " (J_ctter of St. John Chrysostoш to priests and шonks іп 
Рhоепісіа) 

These \vords \\·ere \\Tittcн Ьу St. John Chrysostoш ін 405 A.D. to the 
priests апd шопks ів Phocпici<t, \\'here they \Vorkcd arduously for the early 
Christian Chш·ch ашіd the claпgers of а pagan \\'orld, and ofteп tl1ey \Vсгс 
scared and discouraged. In these difficult times and conflicts \\'Їth раgап 

surroundings, there \vere thoughts among some of them to leave their work 
for the Church. Еvен worst than that, some thought thcy coulcl prcach thc 
Gospel on the surfacc and then flo\v along the stream of situations and times. 
This type of thinkiпg \\'ould takc a'Nay thcir former couragc and fervor 
for the continued struggle for the faith. 

The thoughts from the letter of St. John Chrysostoш stoocl Ьefore us as 
\\'С gathered the шaterials for the 12th \'olнme of "Opera Оmпіа" of His 
Beatitude, Patriarch Joseph І. In this volume are edited sermons, speeches 
and greetings of His Beatitude of the first five years after imprisonment 
from February 1963-1968. These are very important years ів the life of this 
great man. The readcг \\'Їll read in admiration that \vhich he planned and 
poпdered ів the recesses of l1is soul, and what he suffered duriпg his imprison
ment in duпgeons, prisoпs and coпcentratioп camps. 

In reading the memoirs of the former "ZEKS" (Soviet prisoners) one сан 
detect а пoticeable phenomena. The prisoпers often dreamed of \Vhat they 
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would do after their imprisoпment. ТІн·у plaпned in different ways for the 
"new life" that was in the distaнt futнrc. Sоше saw these expected plans 
of life in freedom in а passiv~ sPnsc of tluought, and not attainable in all 
things. For once to escape froш all <laпgcr, somc planned absurd and strange 
acts. Howevcr, others struggled an<l fought only to live through this hell, 
in order to witness and proclaim ін thc future bcfore the world the worst 
inhumanity expericnced in the history of mankind. These processes of mental 
anxieties were practiced in order to improve the fate of the prisoners and the 
ideals fог which they suffered, as also, to challenge the rights of man and 
country. Tl1ese dreams and plans during imprisonment scould Ье seen from 
the facts and deeds after their liberation. 

The sermons and speeches of His Beatitude in the first five years ін freedom 
illustrate his thoughts, reflections and plans that he envisoned in exile and 
with which he lived before his imprisonment. The researcher and historian 
will probe into the thoughts of this volume from the living words of the speeches 
and sermoпs about the ordinary and extraordinary situations, that His 
Beatitude, openly, frequently and most of the time reservedly, with discern
ment and meditation, showcd how his anquished soullived for 18 years with 
forced disruption in his pastoral апd e<lucational activities for his Church 
and his natioп. 

Wc lcave thc rc.~searchers tl1is thcшc fur thc study of the l\fe, personality 
and activities uf His Bcatitude іп publishiпg the volume of his works. However, 
the reading of the volume will not Ье difficult as to the historical background 
and situations of our Church at this time. It will lead them to confirm the 
fact that the 18 years of exile of His Beatitude, Patriarch Joseph І, and еvен 
the cruel isolation from the world, the Universal Church, and many other 
important activities, was not а discontinuance in his life. Perhaps, for some 
people, а similar fate would create а vacuum, crisis, confusion of mind, or 
а new trend in life. From the thoughts and words of His Beatitude that 
are published in this volume, it appears that there is no disruption, and as 
if one never existed. And eighteen years is а long span in the life а person! 
His Beatitude entered into the theatre of work, as if, prisons and concentration 
camps were а continuation of the work he started in 1922, that which he 
built in 1929, that which he perfected in 1938, and that he repaired, built 
and saved during World War 11. 

Eighteen years of imprisonment was his strange retreat, and in the first 
years of freedom we perceivc thc fнlfillmcпt of his resolutioпs. 

ln the first place, and this can readily Ьс sccn thгoughout his writings, 
is the defense and hope to place on а high standard the forgotten Eastern 
Churches. Primarily to place amoпg tІ1еш his own нsuffering Churchи, 

whose sufferings immediately after l1is release from prison started to Ье for
gotten. The mention of theп1 шаdе it inconvenient and undesirable, and 
responsible persons desired that tl1c~e idcals Ье not attained. His Beatitude 

12 



Іtс·сїШН' an in1portaпt Hierarch in the Universal Church and especially in 
t І•с· Eastern Church. Witness to this was Yatican Council 11, which clearly 
\\'t' н·cognize in the addresses of Patriarch Joseph 1., the texts of which are 
t·нcloscd in thc voluшc. His proposal at the Couпcil to establish the KieY
Iialych Patriarchate for our Ukrainian Catholic Church, in defense of our 
Church and the Eastern Churches from latinization is of great historical 
significance. These historical words were crystallized in his mind during 
the first ceпtury of his life as the basis and endeavors of our Ukrainian Church 
ін the sense of "to Ье or not to Ье". Archbishop lvan Buchko greeted His 
Bcatitude at l1is elevation to thc Cardinalate with these words: And to you, 
Your Eшinence, our hearts turn with sentiments of greatest gratitude, YOU 
ARE OURS, AND WE ARE YOURS. For your heroic achievements, as the 
Good Shepherd, who is always ready to lay down His life for the entrusted 
sheep, your sufferings and unbroken image as Confessor of our Holy Faith, 
your outstanding intellect, and all the qualities of mind and heart, have 
drawn the attention of many noble hearts of the world to our Ukrainian 
Church and our long suffering nation. And Bishop І van Buchko continued, 
"This same Universal Council with its proposal of the Patriarchal rights 
and privileges of the Major Metгopolitan Archbishop tumed the attention 
of the entire Christian \vorld primarily to the Ukrainian Catholic Church". 

Interest in the steady growth of the Ukrainian Catholic Church was of 
prime importance to His Beatitude as witnessed on many occasions. We 
are publishing in this volume, deliЬerately, letters of His Beatitude to Роре 
Paul УІ in which His Beatitude discusses his impressions after various trips 
throughout Italy and vicinity. These letters have their importance as to the 
characteristics of His Beatitude after his release from prison. In these 
correspondences, he is in defense of the Eastern Churches and solicitous 
for the improvement of their situations, their individual affairs and problems, 
elevation of priests to the episcopacy, and other pertinent matters. Throughout 
these contacts with the Роре, he insistently talks aЬout the East, its grandeur 
of old, its former beauty, the importance of the Eastern Churches in the 
Universal Church, and our own Rite, and the sufferings and rights of the Ukra
inian Catholic Church. (Т.У. Speech, Speech for the Commission for Affairs 
of the Eastern Church) 

From the words of His Beatitude, we understand the great admonition 
and advice of which St. John Chrysostom speaks in his letter. His Beatitude 
а wakens all of us to action and deeds in order to eleva te our Church in all 
countries where our people have settled and now dwell. It is imperative for 
our Ukrainian brothers to unite with our suffering Church in the Ukraine 
for whom we should live, work, and strive. 

The two images of which St. John Chrysostom \vrites in his letter depict. 
realistically, our situation, for which Patriarch Joseph І continues to ,._,ш·k. 

In the Ukraine, there flows а violent ocean of persecution of our Church, 
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in Ukrainian settlements around the wш·ld, there has spread the disease of 
lethargy and complacency. Self-satisfaction has conquered us. We started 
to forget our identity and our great aims. We went the easy way toward 
assimilation, latinization, deпationalization, as also, disunity in the rite, 
thought and accomplishments. Could the helmsmen or the doctors of whom 
St. John Chrysostom writes leave their charges who need their aid and live 
solcly with their feelings? His Beatitude says this very explicitly aЬout him
self: "All values and demands from your Cardinal fill him immediately with 
the warning of the proximity of tragedy. Is it possible to answer and fittingly 
to defend oul' future hopes that have been placed upon him? Generally speak
ing, our na tion has а wakned from her lethargic sta te and has answered to 
the dorman t ones their hopes and ideals in Ukrainian life. Correctl у so. 
Не is not а Cardinal to live а life of ease and to gather honors, but to come 
to the aid of all concerned and to save that which still remains. Tl1is moment 
has united us all. It is the wish of the Holy Father, who has clearly told us, 
and it can not Ьс stated more clear, that unity must captivate the spirit, 
if we want to look into the eyes of the future. This is the tremeпdous cry 
of the hour in which we live". (Words - 2.28.65) 

Many of \1~ thought and were partially convinced that in differeпt settle
mcпts аrошнl the worl<.l wh<'f(' th<'r<' W<'re Ukrainians, that life was all aglow. 
We wcre liviпg іп tl1c l>lc~s(~(l illusioп tlшt c\·erything was blooming with 
grand expcctaпcics of life. Then, the appcarancc of His Beatitude interrupted 
the peaceful dream and brought aЬout divided thoughts and differences 
of opinion. This volume, the collection of sermons and speeches will show 
that it is not so. It was only to awaken us from our false dreams and to save 
what existed till no\v. Howcver, it also was necessary to tell the truth, although 
the task was not casy, first calmly and peacefully, then, with determination. 
\Vhen thosc \Vlю had ears and did not hear, it was necessary to say it louder 
and with more force. Thcrefore, for illustration of some of these historical 
moments, we have published speeches and letters of persons who were wit
ncsscs of some of the incidents, and who, with eпthusiasm supportcd the \Vords 
and thoughts of His Beatitude, Joseph І. The image of His Beatitude in 
freedom, and his plan of action in the present day are of great importance 
and great significance, historically. His words witness, and they give food 
for thought. 

Further, this collection of sermons and speeches of the first five years 
of His Beatitude's life after imprisonment shows а wide scope of his thoнghts 
and actions. There is haпlly any action in the Church or national life that 
he did not reach and toucl1 with his words анd appeals. At tiшes he eпters 
іпtо details and concrete suggcstioпs. ((;cneral Chapter, Rome, 1971. 
Formation of the Sisters of St. Hasil tl1e Creat) 

Іп the speeches and scrmons thc п·scarch<'r will find in the words of His 
Beatitude а call to immcdiate actiott. This is peculiar in those indiYiduals, 
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"'ІІо l)ecause of difficult vicissitudes in their liYes ha\<·e lost precious time. 
ТІІ4 ·н. t hry seek to tnake u р for this loss of time, іп ordeг to bring to ligh t 
t Ін· ltistorical facts in spite fo form, style апd language. The gгratest enemy 
fш· tltis type of indiYidпal is pгocrastiпation. 

The historiaп will fiпd in the words of His Beatitude а great amount of 
шaterial for his study іп illustration of the tragical, uпforgotten years of the 
J 940's and 1950's. For example, the unkno\\rn fact of \\'hich His Beatitucle 
knew, - thc negotiation of the Bolsheviks' Gencral Staff \Vith the Ukrainian 
Uprising Army (lТ.Р.А.). 

The outstanding theme of His Beatitude's speeches is his constaпt appeal 
for unity, cspccially at gatherings with the Ukrainiaп people across the ocean. 
His Bcatitude stroпgly decl~res the followiпg: "At all cost organize and stre11g
then this unity or \\'С will pc1·ish. Our Church шust Ье one, our I.iturgy must 
Ье one, our- consciousness one, oul" sensitiveness as to thc wholeпess of а пa
tion one. As in а body each member is important and depends on the other 
members of the body, so also, our Ukrainian people must get acquainted 
with each other. Canadians with Americans, Argentineans with Americans 
and Australians and all Ukrainian people the \Vorld over, шust uпitc with 
their Motherlctп(l, the Ukraine, \\'hcther you are Ukrainiaп Ьу birth or iп
heritance. This work is not to Ьс accomplishcd Ьу the clergy апd hierarchy 
alone, but it is the respoпsibility of the press, our institutions of learning 
and each family". (Sermoп in Winnipeg, June 23, 1968). At this point His 
Beatitude points to the basis of uпity аgаіп \\'hich he calls the "Principle of 
Blood and Вопе". This principle is written on the heart of every Ukrainian 
and it would Ье folly to war against it. Then it would mean to oppose the 
Yery basis or foundation of your о\vп nation. It \\'Їll always Ьother the con
science of eYery lтkrainiaп, no шatter ho\v he would \\'ant to smothel" thc 
inner ''оісс to this opposition. То this we are ticd togethel" with our faith 
in Christ and our Пkrainian Rite. (Same sermon - 6, 23, '68) 

Let us remember, along with this, that His Beatitude in the first five 
years after his imprisonment engaged in these endeavors. Не did поt find 
us united. Не did not find our Church under one head, with one coпcern and 
one thought. Therefore, it is поt strange that his first steps were to unite 
islands and settlements under onc leadership. 

We give our readers and historiographers this 12th Volumc. Іп а good 
histographic issue, one will always find ne\v facts, new truths, пеw basic 
facts of life and people's achievements. One \vill also find пеw lessoпs for 
one self. Our 12th Yolume "Opera Ошnіа" will provide the reader with 
infonnation Ьу а person whose acti,rities, hard \\'ork achievements and suffer
ings have dominated the history of the entire 20th Century. 

EDIТORS 
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ПРОПОВІДІ, ПРОМОВИ І ПРИВІТИ 
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ПРОПОВІДЬ У KO.тiEtir СВ. ЙОСАФАТА 
28.11.1963 

Во і.н'.ч ОmІ{.'І і Си11а і Са.чтого Дута. А.ш~нь. 

С.тrухаючи оцих таких сері~ешннх та Ішмошшх rаш Їх Високо
преосвященства Кир Йоана з нагоди нашого приGуттл тут до всесвітньо 
славно І 1 відомої Семінарії св. Йосафата ееред українського народу, 

приходять нам на думну слова св. Письма: Неізелідимі суди і дороги 

Божі (Пов S,U). І nOJIИ вони находять приміненнл в житті кожної лю
дини, Go в кожного с вешп~і пригоди, кожний з нас може ро:шовісти про 

свої принрі нсщ;н·тя і ве.твші щастя, CJ"lOBOM про свої нераз невиносимі 

і незрозумілі переживання. AJie ці гаиuокі CJIOBa св. Письма відноеяться 

може в ще більшій. мірі і мають далено точніше примінення, кошІ взяти 

до уваги історію народів, іеторію нашого н<J.роду, історію Вселенської 

Церкви, а зокрема історію нашої Церкви. 

1. Вже від початку, від перших е.;Jів проголошених святим апосто

лом Андреєм на наших аемлях, що вин і треІІа уважати майже історич

ною певністю, йдучи аа історином Церкви Евзевієм Кссарійським, що 

онерея на Орігсні, від тих часів, коли Апостол посіяв перше зерно Хрис

тової науки і Христової єдности ЦерRви, воно стало схоДІІТИ і рости. Наш 

rеніяльний, ве.тrикий хроніст літописець Нестор увашаn за вказане під

кресаити цю Gдніrть. провадячи r'nятого Псрвозванвого Апостола з 1\и

єва аж до 11 овгороду, а а відтам до Риl\ІУ, щоб здати звіт з своєї діяль

ности на уІ~раїнеьюІх асмлях верховному Апосто~юві і своєму братові 

Петрові. Та дивним д1шом, починаються на наших землях ваЖІ{і часи 

святої віри і її одности тісно зв'юJаноі з апостольським Престо.шм. Ян 

сказано, ЇЇ основу положив св. Андрій, опіе.ля 11 скріпи: в у нас не тіль

ки проновіддю свого саова. але і своєї кров'ю римський папа Климент 

разом з сноім учнем Тином. Дальше її піддержав святий папа Мартин, 

також мученик і заточенець на наших зем~ТІях. І іх слово віри і церков

ної сдпости го:моніJІО широко на землях Украіни. Византійські хроні

сти донладно це описують і вже Письменники і Отці Церкви оповіда

ють про поширення католицьної віри на наших землях. Наші предки, 

давні іі старовинні скити, - перевозили навіть храми й преето~"Іи з місця 
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на місце, а пізнійuю будуваJІИ іх з дерева і :каміння. Проповідувалося 

там голосно слово Бшне, як каже один з західних письменників цер

ковних: В холодній Снитіі горить Христова віра! Але прийшло лихо

ліття і тоді починн(;тьен одно ;J тан:их найбі.пьших і найважчих вже пе

реживань нашої віри. Прийшла мандрівн:а народів, пересунулася та 

навала племен 1 нданнлося внищило. усе раа на аавжди. Пропа.тш- віра. 

2. Та внову, ми видимо, що 110 тім анищенн1 1 упадку підноситься 

по закутках і відживає здорова Христова Церква ~а єпископа Степана 

Сурожеького й Івана fотсь:кого і йому підчинених сім епархій еписко
пів, що розтягнули свої епархн ген аж під Кавказ. Перейшла нова на

вала, нові переходи, нові племена. Та недовго потім відживає Христова 

віра, ва святої Ольги, але й ще передше в часі в:иаантійсьнил договорів. 

Бо читаємо в наших літописах, що наші найвищі круги і наша вер

ховна влада окремо складала на хрест і євангеліє свою присягу в до

говорах з Византією. І християн було тоді в нас багато. Св. Ольга що 

прийняла хрещення у Византіі посилала послів за католицькими єпи

скопами до цісаря Оттона, що переводив тоді в життя Папську полі

тику в поширені Христової віри. Але єпископ від Оттона прийшов з ве

ликим опінненням. Державна влада перейшла в руки Святослава, що 

остався ще перенятий погансь1шми віруваннями, не так сказати би ві

руваннями, як може своїм нойовничим аавзяттям. Своїм воєнним rе

нієм він хотів створити якесь беакрає царство. Не помогли гарячі мо

литви, прохання і налягання його Матері, він лишився поганином і за 

цю легкодушність може Боже Провидіння упонарило його і покарало, 

бо його убили Печеніги, а з його чашки пили вино на своіх пирах. 

Здавалось би, що знову застій, знову янась перерва. Але внун Оль

ги Я ро полк відновив старання своєї бабки Ольги і післав послів до 

цісаря Оттона, визнаючи тим католицьку віру на Украіні. - У відпо

відь на те Папа відправив до нього своіх лєrатів. І так, коли вже не Свя

тослав, то бодай його син став свідомим представником, подвижником 

ісповідником Христової віри і іі вселенськости на старовинній Русі. 

З. Можна було думати, що вже ось тепер прийме Христова віра 

широкий роамuх і запустить сильніші і ГJІИбші коріння. Та щож, роз

починається братоnбійча війна, що віІ\ами тривала і триває по нині і 

НИЩИТЬ наш JІЮД. llоІІ8 ІІОШИрИJІ8 ІІШІНВИСТЬ ІЮ Н8ШЇЙ ЗеМJІі і ворогу

ВаННЯ серед нашого народу. 11 ісJІJІ нринаних ршшрнв в ри ходить до влади 
Володимир. 

Мої дорогі Браття, що будt!Мо 1шм ннршювідати, те що ви самі добре 

знаєте І Може зразу з ненаuш~ти до etюt•o Сіра та і його католицьного на

пряму, Володимир став органіаунuти ІЮІ'ttнетно. Зібрав статуї усіх бож

ків, по своїй розлогій державі і етнорив шштеон на горах Києва. Слава 
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Вщ·у, цn тривало недовго. В ін прийшов до розуму, а в.іlастиво, як кажуть 

f1ІІ[Нtnодливо літописці і один а найвизначніших ченців Печерської Лаври, 

llacin: ще Бо.;ке Провидіння - Святий Дух його просвітив і він авер

ІІувся до Христової віри. Він абурив пантеон, знищив божків по усій 

своїй державі й звернувся до Христа. Потрійні посольства Папи до Во

Jюдимира й Володимира до Риму свідчать якнайвираанійше про ту силу, 

одність, яка панувала тоді в нашій Церкві. Увесь наш нарід, з своїм 

Великим Князем-Володарем, всі були переконані, що вони творять ча

стину Вселенської Церкви. Христова віра почала ширитись а розма

хом і то по усій нашій Батьківщині. Зачали основуватись єrrnскопства, 

і парохіі ба навіть великий Ярослав видвигнув на митрополита вже 

свого родимця Іляріона, і він став проповідником і вирааником вели

кої і повної самосвідомости не лише могучасти Церкви, але й своєї 

держави в іх rрандіозних маштабах і димензіях. Іларіон каже у сво

єму похвальному слові про Володимира, що він не якийсь незнаний 

князь, якогось малого князівства, але славний володар всесвітної nер

жави, відомої по всім усюдам землі. Ця могутність і ця сила переймала 

його, коли він говорив до народу слово, а говорив він а глибокого пе

ресвідчення, так що ще й нині відчувається в нім творча сила Христо

вої Церкви і Христової віри, які створили наймогутнішу тоді державу 

в Европі. Але що ж, починаються знову роздори, які віками чорною 

тінню налягJШ на нашу землю. Та все ж таки ця червона нитка, ця нитка 

aa.Rpameнa кров'ю єдности - осяєна веJШччю Візантійської культури 

на Украіні, вже від Папів Климентія, Мартина, херсонських мучени

:ків-єпископів, кров'ю перших мученків боярІПІа Теодора і його сина 

Івана, грубше і тонше тягнеться продовж століть. 

4. Не будемо дальше держатися хроно.тюгічного порядку, ва:м всього 
пригадувати із пізнійших подій, аде згадаємо ще бодай К.т~има Смолятича, 

митрополита епохального розуму і духа, великого противника цер:ков

ного розламу і роздору єдности, згадаємо тільки Кипріяна Цамблака, 

вкінці й славного Ізидора, що підписав, відновив, за:к.т~ючив і скріпив 

святу єдність у Флоренції. - Він був цим дальшим проповідником і 

основоположним обновником Вселенської Єдности Цер:кви в нас і то 

не лише в Києві, але й в Москві. Здавалося, що так ясно поставлена 

справа і згода Сходу покінчить дальші богословсь:кі і державні спори. 

Та на жаль, великі успіхи, закінчиJШсь життєвою невдачею і треба було 

іх внову реактивувати на Берестейському Соборі 1596 р., а його жит

тєздатність мусіJю підперти аж мучеництво св. Йосафата. Цей розвій 
і упадок нашої Церкви чергується так віками. КоJШ опісля прийшов 

до слова митропоJІИТ Потій, він прилюдно заявив, що ми не впроваджу

ємо нічого нового, але придержуємося тільки того, в що віриJШ й що 

вивнавали наші Батьки. Треба бу.т~о ще мученичоі крови на Підляшші 
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й Холмщині, щоб засвідчити ту єдність. Бо хоч вона, наша Цернва, про

пала під царсьною займанщиною, не пропала наша Єдність і не заги

нула велина ідея. Маю'ІИ снриятJшвійшу почву в частині вахідноі Унра

іни, вона стаJІа віюнивати, стала підноситися і дійшла до велиного роа

квіту за нашого понійного попередника, митрополита Андрея. 

5. Асі гадаJІИ, що КатоJшцька 1\ерква вже розпустила свої нрила, 
щоfіи ширяти спобідно над уираінською вемJrею. На жаль прийшов но

вий удар, новий допуст І Небувалий дотепер гураІ'ан безбожництва і 

на тих вемлях лишив ва собою руїни і внпщення, не JІИШе в вамниених 

епархіях і цернвах, але й в душах і серцях людей, бо, як наже святий 

Павло: Ви в храмом Божим, Чи не внавте ви, що ви Божі і Дух Божий 

у вас пробував (1 Кор 3,16). Ян хто нівечить Божий Храм, того зніве
чить Бог, бо Храм Божий святий - а Храм той то ви>> (1 Кор 3,16.17). 
Справді це єдине, що лишилося ще, храм душ міліонів віруючих, в яких 

славиться ім'я Господне і в яних визнається єдність Вселенської Цернви. 

І нині, мої Дорогі, ми в евідном того внпщення і являємося вам 

наочним докааом тих всіх переходів, переживань і терпінь. Але, слава 

Богові, не лише евідном великого внпщення і упадку, ровгрому Цер

кви, але свідком таксамо і того проблсену, який ва чин а в сіяти на тих 

наших руїнах. ІІригадувмо собі слова Іх Високо-Преосвященства Кир 
Йоана, які рав вони скавали до священиків, ноли ці прийшJШ до ІПІХ по
витати іх як єпископа: R дотепер думав, що я не єпископ, але коли вже 
ви прийшли, ... я бачу що я єпископ. Могли би ті слова повторити ва Ними 
й ми. В тюрмах і .ляграх можна було вабути свій Митрополичий уряд, 

але нині, мої Дорогі, перед вами пригадується він у повній свідомості 

відповідальності. 

6. Велика то ласка, велика то благодать, ва яку треба приносити 
гарячі мольби й благання, подяни. З.лучіться і Ви в цею Веакровною 

благодарственною Жертвою і поможіть вложити гідну і належну по

дяку ва добродійство й ласку оснободження. А людська природа така, 

що ян коли вона в біді, тоді та молитва тана щира, тана сильна, така 

сердешна, бо ціла натура відчував тоді своє пониження і пригноблення 

і тому усіми фіfірами авертавтьсн до Бога ва поміччю. Але ноли її вже 

трохи легше, воно сноро aнfiynnG. Знавто украінсьиу пое.ловицю, що ян 

тривога, то до Бога, н Ію трино;tі ааfіув о Возі. Знаєте також в Єванге

лія, що Христос уздоровиІІ nш дш·ятІ. ПJЮКЮІ\СІІИХ, а прийшов подя

кувати лише один. І тuн нерnа нриходить на думку, що може дійсно 

ва оснободження в тюрми і rtiд rшущннh, а яних Ьоже провидіння вир.я

тувало, не слідує належна rюдика. Тому і нрохаr.мо Вас о поміч. 

7. Та не думайте, Дорогі Jjрати, що наша поява серед вас, то тан 
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•·.ншшти би самометна і добровільна. Скільки то молитов - читаючи 

щн~•~ма і листи, а усього світу, заносили до Господа Бога вірні, скільки 

то надлюдських старань вложиJпІ Святіший Отець, його найближчі 

(~ІІінробітники, скільки католицькі Єрархи, а передовсім відважні й мо

••утні виступи нашого Єпископату під проводом обидвох Митрополитів

ВJrадик, аа спонукою Іх Високопреосвященства Rир Йоана. Це все 
відоме і невідоме, як молимосн на Службі Божій і нині воно, неначе зо

середжується і унаг.чнднювтьсн і взивав нас усіх, щоби подякувати Го

еподу Богу аа це безмежне милосердя, що перед Вами безсумніву явля

ється Божим чудом. 

Але, мої дорогі, наша поява тут, як вже агадувано, в водночас тим 

світанком, промінчиком, може ще дуже слабим, що зачинав проненю

ватися над тими панурими і грізними руїнами на наших землях. Так 

вдається наче би Боже Провидіння хотіло глянути на нас ласкавим оком, 

бо Всемогучий Бог, може скинути .:rюдину і увесь народ а висот у бе

зодню терпінь і наруг, може знову піднести а найгіршого болота, з багна 

і сміття, пониження і знущання до найвищих висот. І молім Господа 

в оцій Жертві щоб змилувався над нашою Церквою і народом і вкоро

тив час досвщу 1 нари, та прийняв а наших уст належну хвалу. 

8. Дорогі Браття, ви стоїте тут приготовллючись до праці на Божій 
ниві, яка саме починав відкриватися і розлягатися наново, над відбу

довою нашої Церкви. Але не забувайте одного, а саме, що коли рветься 

серце і набирається сила духа, щоб кинутися у вир душпастирства, що 

може тепер ще й не прийшов час на те. :Може на нині примінюються до 

Вас с:юва Христа, но.'ш Він, показуючи духом майбутню ниву, не взи

вав їх до сейчасної праці, але наже: не кидайтеся у вир, модіть Господа, 

щоб ліслав робітників на своє жниво (Мат 9,38 і Лун 10,2). l\1оже і нині 

ко.чи гдндите на ці безкраї, астрономічні простори, на ско.'ІИХане море 

достигдоі пшениці, будиться охота до посвяти і праці, але покищо ще 

нині не той час, щоб могли ви починати. Бо щоби там прийти, треба, 

здобути собі велике знання, набрати духової сиди і перейнятися на

скрізь Христовими засадами віри. Треба адобути собі високе, богосдов

ське образования і потрібну святість душі. Щойно з таким підготован

ням 13 такою си.лою духа можна ставати аа ш1угом. 

Не знеохочуйтеся хвидевою зупинкою а навіть невдачами: у 

праці над а'вдиненням у нашій історіі, бо вони всюди бувають. Боже 

Царство адобувається си~1ою (Мт 11 ,12) і нема в історії Церкви посіву 

віри без усильної праці, жертви, а навіть нрови. Досвід Христової Цер

кви впродовж тисяч літ свідчить, що кров мучеників в насінням Хри

стової віри. Тай не забувайте також і про те, що хто сів в сльозах, буде 

абирати в радості: йшли і плакаJІи несучи свої торби, але коли прибу-
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дуть, прийдуть в радості (ІІс 12G,U); ходить і ПJІаче, хто носить торбину 

насіння на засів, та прийдв ао <шівом хто снопи свої носить! - Амінь. 

Українська Папсьиа Сr.мінарін <ш. священомученика Йосафата в Римі 

Рим, дня 28 JІютого 1 !)63. 

ПРИВІТ О. АТАНАСІЯ ВЕЛИКОГО 

ПРОТОАРХИМАНДРИТА ВАСИЛІЯН 

3.111.1963 

ВисокопреосвящеІШійmий Владико, 
Пастирю наш і Первоєрарху І 

Вітаємо Вас у мурах цієї обителі від імені цілого василіянсЬІюго 
Чина. Вітаємо Вас при вході в цей святий храм, що його Ви, як перво
єрарх нашої Церкви, оцим входом перебираєте в своє духовне відаІШя. 
Вітаємо Вас перед іконою Христа-Вседержителя, що своєю всевладною 
рукою і мишцею високою вивів Вас а єгипетсько і ра боти в землю, що 
іі обіцяв батькам нашим. Вітаємо Вас перед іконою святих отців наших 
Василія і Йосафата, nопередників Ваших у святительстві, поборників 
правовір 'я, страдників ва одність Христового стада. 

В ідай нікому а василіянського Чина аа останніх 350 літ не дово
дилось вітати в такій формі, в таких обставинах, та а такими почуваІШями 
когось ів первоєрархів нашої Церкви. Скільки почувань, скільки спо
гадів, скільки паралель, дальших і ближчих, насувається на думку. 
І хоч ми вже більше як вісімнадцять літ, проти всякої сповидної людської 
надії, однак в вірою і надією на Боже Про видіння, приготовлились до 
цієї хвилі, то нахай нам Ваше Високопреосвященство вибачать, коли, 
в <<сей день єгоже сотвори Господь>>, нам годі простими людськими сло
вами вискавати те, що ми прожили, продумали, відчули аа ці довгі літа, 
як одиниці, і як ціла наша кародня та монаша спільнота. 

Може ще найкраще можна б це вискавати словами церковних служб : 
<< Велій єси, Господи, і чудна ціла твоя, і ни єдиноже слово довольно 
ко похваленію чудес твоїх>>; чи отими Пророка: <<Снами Бог, разумійте 
яаици і покаряйтеся, лко в нами Бог>>, та вкінці оцим: <<Сей день єгоже 
сотвори Господь, поарадуємся і возвеселімен в онь >>. 

Боже Провидіннн вfіудунаJю життя Ваше, Високопреосвященнійший 
Владико, в життн і дінншr Ін~шІШІСJ.Jюі Хриетовоі Цернви, тан як пероарив
но злучило його з унрніІНІІJною вітною ціr.і Божої Церкви. Воно стало 
окремим оруддим лромиеJІу ВтtюІ'о ДJІЛ ціJюі JІюдської громади, а більше 
від цього годі мислити, і ІШ ш~fі і і нu nсм.п і. 

Високопреосвященнійший Вшщюю І Спасибі Вам за усе, за отих 
18 літ, що в них Ви кріІШJШ нuшу віру, еталили нашу надію, що бymt 
причиною зростання в на<~ fііт)пюі .любови до Бога, <<дивного в святих 
своіх », Того, що творить чудеса. 

Спасибі Вам і аа це, що прибули в наші пороги, в цю першу неділю 
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•ютиродесятниці, - в яку Церква святкує nам'ять побіди правди над 
фаJІьшом в неділю Православ'я; що вступили в наш храм, щоб разом 
tJ нами <<піднести руни наші во святая, откуду прийдет помощ наша>>. 

Дозвольте нам разом а Вами принести безкровну Жертву << о всіх і 
аа вся>>, жертву благодарення Господеві, жертву благальну о святім 
храмі сем, о святій обителі сей, о всіх що а вірою і благоговінням ввійшли 
в нього, о отціх і братіях наших, о всіх православних християнах, аокре
ма ж тих, що в ааточеніі і в горких работах, во вертепіх і пропастех зем
них, аа тих, що в обстояніі ждуть від Господа великої милости, спасіння 
і іабавленія. Передовсім же, щоб ім'я Господнє було благословенне від 
нині і до віка в нашому народі і в цілому світі. 

Благослови, Владико, святий вход! 

СЛОВО МИТРОПОЛИТА 

В МОЛИТОВПИЦІ АРХИМАНДРІІ ВАСИЛІЯН 
3.ІІІ .1963 

Дорогі Браття, - слухаючи тих високих Божих слів Впр. Отця 

Протоархимандрита на наше привитання, приходить нам на думку одна 

леr'енда, яку нераз можна було чути і між монахами. Йшов раз один 
священик-чернець на Богослуження, і думав над словами св. Письма, 

що то вони значать: у Бога один день, як тисяча літ, а тисяча літ, як 

один день: <<Бо в очах Твоїх, тисяча літ-немов день той вчорашний, 

що він проминув і як сторожа нічна (Пс 90,4) ... Що в Господа один день 
немов тисяча літ, а тисяча літ немов один день (2 Петр 3,8) >>. І розду

муючи над тим, він задержався, йдучи самітно в дорозі до церкви. Не 

міг ніяк цього зрозуміти! І стоячи думав він і думав. І ось, отямився 

і сказав: <<Таж я мушу йти на Богослужбу>>. Продовжуючи свою до

рогу він кругом себе бачив якісь великі аміни, наче дерева не ті самі, 

і церква адається змінилась, а люди вже зовсім інші. І став він і ди

вився, і глядів; І люди на нього, а він на них. Та в жоден спосіб не могли 

зрозуміти що то сталося. І вкінці розпитуючи, він дізнався, що тут 

колись у давніх-старовинних часах, як собі переказують одні одним 

діди й прадіди, йшов чернець на Богослуження, задумався, і десь зник, 

А люди ждали-ждали, і не діждалися. І так минуло тисяча літ! І він 

щойно зрозумів, що то саме він той, що йшов до церкви та й думав, що 

то означає в Господа Бога тисяча літ як один день, а один день як 1000 літ. 
Може й, Дорогі Браття, не минуло аж так багато, тисяча літ, але 

понад 25, несповна пів століття. А скільки вже змінилося. І храм цей 

уже не той, що був тоді, коли ми молились в Ньому. Він нині велича

віший і кращий. І ви, Дорогі Браття, не ті самі, що були перед вами. 
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Ваші діди: й прадіди юне лежать у могилах і спочивають на лоні св. Ва

силія. Вони віддали (~noi нрнІІfЩІІ і душі, скінчи.тш свою працю і нло

жене на них Богом зunдuшш. Вuші ІІротоархимандритІІ, ваші Протоігу

мени й Ігумени, Отці і І)рнттп нсрейш.rпt, по цій св. землі і скінчили 

свій славний fііг )J<Иттн і віру afiнpm'.rш, НІ< каже св. Павло (2 Тим 4,7). 
Скінчили його сшшаю й ан ЦР од(Ірnш.rш від Гоепода Бога належну ва

п.лату - вінеІ\Ь r.Jtaви. Це (~нрuпді fiyJю подню1ше життя: повне трудів, 

умертвінь і жерто. Але, Дорогі Gраттп, вони відходячи, не відійшли 

від нае, вовсім і всеціJю. Не відійшшt вони GевсJІідно, бо лишили тут 

між нами свій труд, свій дорібок; лишили свою працю, словом - оста

вили свій мозок і свій дух. І ними і з тим нині ви, перейнявши цей спа

док, продовжуєте вачату св. Отцем Басилівм Великим працю. Стаєте 

в ті ряди, щоби дальше продовжувати те, що вам поставив перед очі 

велиний ваш Основник. В ін то витиснув печать свого духа на ціле, не 

ті.льки східне, не тідьки на ваше василіямське монашество, але можна 

сказати, на все чернецтво католицької Церкви. 

Переймаючи той великий спадок своіх попередників, буває звичайно 

тане, що остаються в ньому рівні недотягнення, остаються браки і по

хибки, які треба справити, і привадуматися над користуванням спадку, 

бо часи .йнакші й вимоги інші. Треба від них учитися того досвіду, якого 

вони набули, але й треба самому своєю працею, своїм трудом, своїм 

роаумом, а передовсім ревною моJхитвою й умертвінням промощувати 

дальший ШJlЯХ у Господній винниці - у людському 'нитті. Можна 

навіть сказати, що не одне треба й справити. Це відноситься, Дорогі 

Отці і Браття, не тільки до Вас, як монахів, не тільки до Вас, Отче Про

тоархимандритс, ян нині голови ОО. Васи.ліян, але вагалом до цілої 

нашої Цернви, що після того страшного переживання і гіркого до

свіду, які ось як Ви бачите, на жаль, ми: представляємо і унагляднявмо, 

перед вами нашої 1юлись славної цвітучої Церкви, треба учитися, щоби 

не поповпяти тих самих похибок, які робили наші попередники. 

Нема найменшого сумніву, Дорогі Браття, що одною з найгодовні

ших причин нашого упадку - це брак єдности. Не тільки брак єдно

сти в народі, не тільки брак єдности в Церкві, але брак єдности навіть 

і в єпархії, у співшиттю й у проводі. Це елідно було, і нераз нам вити

кали тим наші вороги, і ІшристаJІИ якрав з того розбиття і роздору, щоб 

стерти в лицп сзсмJІі нuшу І ~сриву. Тому найперше нашою провідною 

ДУМКОЮ МУСИТЬ бути: Ва ІІСШ<у ціну nдr.рНШТИ GДНЇСТЬ, бо ТЇЛЬКИ В ЄДНО

СТі сила: <<Щоби вони бушt одtю 1>, - це угольний камінь Христової 

Церкви (Ів. XVII, 11). БуJю би душе сумно, 1юли б ми перей:шmІ той 
страшний, жахливий шлях нашо1•о упадку і розламу, того розбиття і 

розгрому нашої Церкви, і нічого но навчилися. Говорять тільки про 

Бурбонів, що вони нічого не вабули, але й нічому не навчились. Та, мої 

Дорогі, коли стоімо тут перед вами, як той свідок тоі ве.;1икоі жаLІИ-
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но І, ''''ІІІюnної руїни, водночас можна би скааати, що може -дай Боже, 

щоІ• 1'ІШ було, може ми є й тим першим, найнедостойнішим вістуном від

роюtншня нашої Церкви. Так здається, неначе б якийсь промінь по тих 

"''·'шких аусиллях св. Отця і всіх найбтшших співпрацівників св. Отця, 

ІІнших Владик-Митрополитів, архиєпископів і єпископів, неначе б Го

•~rюдь Бог змилосердився і вислухав тих модитов ревних і усильних 

молитов, і ведиких жертв не тільки наших, але цілої католицької Цер

нви. Тому перед вами, Дорогі Браття, отвпраються нові горизонти на 

Сході й на вигнанні, щоби говорити анову словами св. Павла: <<Широко 

відЧІІНІІ~"Іись великі двері, та багато противнинів >> (1 Кор 16,9). Нема 
сумніву, що ви аавдяки Ап. Престолові на вакордонах адобули великі 

осяги своїми подвигами і своєю ревною працею, і що ви добилися того, 

чого може не мог.ли адобути ваші попередники. За кордоном ви роапов

сюднилися по цілому світі. Буквально в усіх частих нашої планети ваші 

манастирі. Там голоситься слово Боже, там є наглядний приклад най

вищого християнського життя. Та, Дорогі Браття, основою у вас була 

є й буде наша рідна Церква і рідний край, бо там росла Ваша сила, там 

процвітав ваш монаший дух, Ваш Чин. Справді, ко~"Іи відкриваються 

перед Вами нові виднокруги, то це є нові беакраі ниви душnастирсьної 

праці. Але Ви виходячи там на них аастанете, інші облоги, да.чено іншу 

культуру і інший суспільний лад. Застанете не тільни іншу техніку, 

але й іншу психіку. Застанете там << багато противників >>, спустошені 

церкви аматеріяліаований народ, воююче беабожництво, вастанете там 

вороже наставлення супроти Церкви й релігії та суnроти всього, що є 

святе. Одначе водночас анайдете там й людей у яких тдіє Божа іскра, 

в яких їКИве ще Божий дух. Заетанете там JІюдей вірних з первісних 

християнеьких спі.чьнот. Там побачите ще ті довгі молитви, ті веJшкі 

умертвіння, ще анайдете поклони й строгі пости, словом геройські под

виги християнської любови. Те все там анайдете перемішане. І аавдан

ням вашим буде поправити той стан, і піднести його, скріпІІти добре, 

вилолоти ал о й помогти роавинутися святості, щоб там знову зацвило 

буйно церковне життя, як воно процвітало колись на наших земJІЯХ. 

Це не відноситься тільки до нашої Західньої Украіни. Говоримо це про 

весь, як нині нааивається, Союа. Бо наші вірні й ваші монахи ровси

пані там по всім усюдам. І там ці беакраі, астрономічні простори по

кааують вам скільки ще жде Вас праці, скільки моаоJІів, скіJІЬЮІ мо-. . 
литов, умертвшь, пожертвувань 1 самоааперечень. 

В тій праці треба вам пам'ятати про дві головні аасади: Треба вам 

по-перше тямити, що треба буде посвятити себе цілого і то без за

стереження І Воно справді виглядає парадоксальне, але в дійсності воно 

так є. 

Кровава праця адвигнена нашими батьками в великій мірі лежить 

у руїнах. Вправді ще живе Церква в катакомбах, але треба її видвигнути 



на Боже денне світло. Тому треба буде впрост зачинати деколи вщ по

чатків, але не таких початків, наче би зовсім нічого не бу.rю і творити 

щось нового, але від початків двигнепня а руїн того всього що було, 

бо тіль:ки будуючи на нашому минулому не лише в церновному але й 

народному житті, ми маємо запевнений шлях, і то простий 1 перемож

ний шлях. 

Та думаючи: про те, Дорогі Браття, треба пам'ятати й про другу 

васаду, щоби могти щось вробити для Бога, щоби могти щось створити, 

щоб могти розвинути діяння, щоб могти :кинутись у вир праці не тіль

ки своєю власною особистою душею, але й душе.ІQ цілого монастиря, 

-треба пам'ятати, що то велика лас:ка Божа, як хто може щось чинити 

для Бога. Нам та:к адається завжди, що я:к я вже посвятився, як я вже 

хочу творити щось для Бога, то я вже вели:ку зробив для Нього .!Іаску. 

Ні, ні, Дорогі! Можемо сидіти днями, тижнями, місяцями, літами, 

десят:ками літ, і вдається, що горить серце, гори перевертало б, та тут 

зв'язані руки й ноги й ви не можете двигнутися. Можете час від часу 

хіба відмовити молитву, а може й того не дадуть вам. Нераз ви би хо

тіли, а Господь цього не бажає. В вас нераз збуджується та свята аа

виr.ть, що другі нації працюють, поширюються, організуються, скріпля

ються. А тутІ )(ійепо ЯІ< той Єремія стоїш над звалищами і ридаєш душею. 

Справді, ІІА належимо до тих, що то люблять плакати і бідЬІштися, 

aJre треба мати кам'янне серце, треба бути хіба циніком, що іх на жаль 

в нас не брак, щоби на вид тоі великої руїни, не аворушитися, та, щоб 

не піднести до Бога очей, і не повторяти молитви Христа! А всеж таки 

як можливе нехай віддійде ця чаша від нас, нехай не абещещуЕться, 

але прославиться Твоє ім'я. Ті дві начальні засади, нехай присвічу

ють Вам у майбутньому на тлі вели:ких і високих прави:а св. Отця Ва

силія Великого і вказують певний шлях духової перемоги у важній і 

тривожній праці. Тимбільше, що там вастанете розсіяних і розбитих 

ваших предтеч, які вам уже промощують дорогу. Та нинішня Сдужба 

Божа нехай буде завдатком тоі надії на :кращі часи. 

І вдається не за горами той день, завдяки надлюдським вусю1дям 

св. Отця, про який вгадував о. Протоархимандрит << возрадуємел і 

возвеселімел ))! Дай Боже, щоб ми всІюрі і справді могли повторяти 

за Псальмопівцем: << Боарадуємен і возвеселимея ва дни в няже смирил 

ни єси, літа в няже видіхом СJлая » (ІІс. 90,14.15). 
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ІІРОІІОВІДЬ В МОЛИТОВНИЦІ АРХИМАНДРІІ ВАСИЛІЯНОН 
У РИМІ 

3.ІІІ .1963 

Дорогі Сестри! 

Справді відспівана молитва <<Тебе Бога хвалим ... >>, яку ми всі тут 
з глибин душі занесд:и перед престіл Всевишнього, G найкращим висло

вом подяки за Ваші осяги в чернечому житті, які водночас являються 

і найдоскональшим стремлінням тут на землі в людському житті, а зо

крема серед украінського народу. Він впродовж віків глядів з поди

вом на Ваші геройські, чернечі, аскетичні подвиги, змагання, умертвін

ня, які є не лише унаглядненням гарячих, постійних молитов, але й добро

дійноі та виховно і діяльности серед нашого народу. Бо нема майже нині 

серед нього ні одноі украінки, а також і сусідних народів, які не зустрі

нулися б з безпосереднім або посереднім впливом Вашого духа, Вашоі 

думки і Ваших рук. 

Ви об'єдналися нині в одно буквально із усіх сторін світа, по якому 

розкинулись Ваші монастирі, як осередки досконалого життя, основа

них перед віками Св. Макриною сестрою Св. Василія Великого. Ви об'єд

нались в одну велику родину, закріпивши своє внутрішнє життя одними 

спільними правилами І Справді, одні і спільні правила, як відбитка і 

норма досконалого життя, проголошеного Христом в 6вангеліі і Його 
Апостолами в Посланнях, - становлять основу і певний дороговказ 

в чернечому житті, в туземній боротьбі душ, в здійсненню головних 

обітів: чистоти, убожества й послуху. Вони творять неначе кістяк, на 

якому опирається увесь організм душі у всіх іі проявах досконалого 

життя. 

Та одначе вони ще не все в чернечому житті і не становлять його 

повноти. А його доповнює те все, що називаємо духом монастиря, сприят

ливою атмосферою в якій можуть процвітати і доспівати не лише го

ловні обіти, але й усі християнські чесноти. І на це, Мати Архимандрине 

і Ви всі Сестри Помічниці, мусите звернути онрему увагу і щойно тоді, 

коШІ будуть сповнювані повсюду у Ваших монастирях не лише правила, 

але й вітати в них буде високий дух, що зливається в одну вислідну того, 

що Сестри думають, що говорять, що діють, чим займаються, і розу

мом і волею, руками і ногами, то значить і працею і подорожею, і щойно 

тоді, коли ця вислідна буде вповні додатна, коли будуть усунені, не 

кажу вже промахи, але й усі недосконалості, а тоді будете могти ска

зати перед Христом і перед своєю Основницею Св. Макриною, що Ви 

пішли вказаними дорогами і сповнили своє високе завдання Верховної 

Ігумені Архимандрині. 
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У евідомлення цеї ваги і нинішнього моменту нехай буде аааначен

ням і підкресJrенням цеї свідомости. Нехай і нинішню радісну хвилину 

доповнять наші перші відвідини у Вас. Нехай буде і приананням Ва

шої великої помочі в минулому й на майбутнє. співучасті в душпастир

ській праці не лише в нашій Митрополії, а.11е й в усій нашій Церкві. 

Ви добились великих успіхів Ваших монастир ін аа кордоном, та 

на жю1ь у великій мірі лягла в руїни праця Василіянок на Рідній аемлі, 

яка до війни, під проводом неаабутньоі пам'яти нашого святого і ве

ликого МитропОJшта Андрея Шептицького, нашого понсреднина, прий

няла такий великий роамах на Рідній Землі і була справді гідним виявом 

подвигів чернечого Ж1Іття Сестер Василіянок. 

Та ·маємо в Боа і надію, що аавдяки Вашій ревній праці відно
виться це життя і відтвориться головна основа, які вони аавжди тво

рили в об'єднанню усіх монастирів, і монастирі на Рідній Землі увій

дуть в осередок, які, нажемо, аавжди становили і будуть становити го

ловне поле Вашого чернечоrо діяння і створять природну цілість, яна 

нині нарушена і якої брак дається так діймаюче відчувати. 

В тому наміренню уділяємо Вам Архиврейського Благословення. 

БJІагосJювення Господне на Вас, Того благодаттю і человіколюбів:м 

nсегдн шш і і нриено і во ніни вікоn. Амінь. 

Я марта 1~Ю:1 р. н ІІnршу ІІrді.111о Вr.тшнnго Пnrту 

ПРОПОВІДЬ ЕЛА/НЕННІШОГО ЙОСИФА 
У МАЛІЙ СЕМІНАРІІ 

1 О. 11 І .1963 

Во і.м'я Отця і Сина і Святого Духа. А.иінь! 

1. Преосвященніший Владико, Високопреподобний Отче Ректоре і 

Отці Професори, Дорогі Браття! Ви чули нинітне Євангеліє:, яке опо

відав про уздоровлення ровеJшfіленого жилами, чи як ми :кажемо, па

ралітика. В домі, до якого иuйшОІJ у Капернаумі Христоr,, :зібралось 

негайно багато народа, тан що uжс годі було протиспутпсь дnср:lш, Ішли: 

Христос голосив свою науку (Мн. ~.t-12). Аж uсь uринес.JІИ ,цu Ньuгu, 

на постелі, недужого параJІЇ'І'ИJШ, щuuи l'uro Христос уздоровив. AJre 
протиснутись череа товпу і ввійти днерми не було можливо, то~tу ті. 

що несли постіль, вилізли на нришу, mш по східному звичаю с пл:ос1ш 

і рівна, вийняли плиту і снустшш череп аробдений отвір недужого якран 
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"''І'";~ \рнста. Така ревність пni1,ofia<1arь Христові і Він сназав~ що ВІ;J;

rrу•·юн: недужому гріхи. Бага·rо i:J тошш :зача.111 негодувати. лним пра

вом Христос може відпус1~ати гріхи, бо це ж виключно нааежитьсл Бо

І'оІІі. Та щоби ;щти їм ;:~;оюіз Своєї Боа-юї вrемогучоrти Христос прина

анн недужому встати взяти rвою пості.7~ь і ііти. 

2. Ось ТШ\С чудо сповнпється і на Ваших очах. Обезсилену, ав'л

:шну на рунах і ногах аю,;:щну у в'язниці, а ·гюшх бу.-ІО тисячі свяще

ників і вірних~ ІІС' ~шючн жадної мож.1пвости руху і n11ходу в тюрмах 

і JІаграх, своЇl\Ш мо.'штвамн і стараннями ставить її Свлтішиіі Оте1~1~ зі 

своїми помічнпкамн Йоан Папа ХХ ІІІ, Нардиналами і нашими єрар
хами перед Христа з усн~ІЬІШМИ мольfіамп духовенства і вірних, щоби 

Він зми:~увавсл і ;щв доказ Своєї всемогучости. Т ведуший встав і вий

шов з тюрми. Безаіч в 'язнів і недавірків на волі піднесли нрш<, ян це 

могло статися, що його звідьнено від узів, коли нема Бога і нема Йогп 

еи.пи. Та довершеної події ніхто не може заперечити. що napa<rrinш уз

доровлениіі і лв.lлєтьсл оттут перед вами. Здається, що нема тут вели

кої пересади, si parva шagnis comparare liceat, якщо можна порівнювати 
малі речі з великими, бо узн обезеилювалн тЇ.'ІО і духа. На велкий ви

падок оправдана і належна хва.'rа і подяна Го('ІІОJJ:еві .лине нід уеіх своіх 

і чужих, а передусім нині ві;~ Вас, співучаснинів цеї Благодарственнпї 

Безкровної Жертви. Ваша 110дш~а і Ваша уча<~ть, fіез сумніву, МІІ.-rа 

Господеві, бо лине вона з молодечих ваших чистих сердець, а усіх аю

дей най~rrюбіших Господеві. Як ко;rись Христос любив молодого Апо

стола Йоана, тан і тепер г~lЯJJ:ить Він .ласнавим оком на вас, розтягнувши 
свою вітцівrьну о піну, щоfін вас новести дп наН вищих вершин гідности 

і достоїнств .-нодеьних та І>шюtх. а навіть і до мучеництва і небесного 

ВІНЦЯ. 

З. Дорогі Браття! Справді перед вами ген н дavrri видніють широкі 

ниви для праці в Христовому винограднин.у, до яких треfіа пригото

витися щоденним освяченням евосї душі і ;цоfіуттлм найвищого обра

зування і Бnжої мудрости. Бо нема сумніву, хоч ви мо.1оді, ще до::зрієте 

і треба буде вам зайняти місця веіх тих. що аїНдуть зі своіх духовних 

і світських станиць до гробу. Нема танож наііменшого сумніву, що Хри

стос глядить на Вас ласкавим оком, бо серце у Вас невинне і радісне, 

готове на жертви, а <<веселого дателя :~юбить Бог>> (2 Rop. 9,7). Ви ма
єте всі можJшвості і найнращий провід духовний, нау:nовиіі і педаr'оrіч

ний, маєте і найкращі умовнии існування, яні мусите юшористати, ян 

цінний Божий дар і свої та.lантп не тільки зfіерегти, але подвоїти, і по

троїти. Папа Пій ХІІ оснував цю Українську MaJlY Семинарію, на пред
Jюження rx Емції Евгенія Rард. Тіссерана за слонуною ~х Впреосв. 
Кир Йоана Бучна, архиєп., нав'язуючи до давніх традиций (в Римі), ношІ 
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така установа існуваJІа при грецьний КолєІ'іі св. Атанааія. 3 неі вий

шло багато наших світлих мужів, щоби агадати лише одного св. пам'яти 

о. Ізидора Дольницького, нашого велиного святця і лі тургічного зако

нодавця. Теперішний Сн. Отець Йоан ХХІІІ здвигнув Ваші нняжі те
реми зі всіми нніkу 1ІНf~ІІ ійшими ниrодами і то на предложепня дуже при

хильного, святої ннм'нті І,авриїт1 Анакін Кард. Кусси і знову при ве

линій співучаеті Ух Впрсuсн. Нир Иоюш. Згадайте но, Дорогі Браття, 
що тисячі і тислчі опущеної мо.лоді, що снотилась зарання на дно жит

тя, попаJш в <Jлочини, проступни, як uвуть іх << fіеішриаорні >>, і що най

гірше стратила а очей найвищі ідеали людини, не тільки тут на аемлі, 

але й майбутнього життя у вічності. Вони знищили і запропастили своє 

жи:ттn, а кожна людина живе тільки раа, і жодної метапсихози (ман

дрівки душ після смерти а одного тіла в друге) нема. Тому треба цей 

одноразовий Божий дар винористати якнайкраще і найвдячнійше. Кож

ний має якийсь хрест, якісь журби, педомагання аа себе і аа своіх рід

них. Маєте Ви іх хоч молоді і веселі. Але кому Господь не посилав ма

лих і великих терпінь, які треба завжди приймати а рук небесного Вітця. 

Якщо ми маJПІ би циганську натуру то міняли би 8 Вами наші останні 

25 літ аа Ваші теперішні як той циган, що міняв три сибірські зимі аа 
ОДНе ЛІТО. 

4. Кожна JІюдина непевна за своє майбутнє. Цей неспокій певно 

ворушиться і у Ваших молодих душах і кожний в Вас повинен напру

жити всі свої молодечі сили душі і деколи тіла, щоби положити тверді 

і сильні основи під своє будуче життя, навіть якщо б Господь не кли

нав Вас до священства. <<Брати, що лишень чесне, що лишень праведне, 

що лишень чисте, що лишень миле, що лишень гідне хвали, коли яна 

чеснота, коли яка похвала думайте про це! ... і Бог мира буде 8 Вами>> 

(Филип. 4,8.9). І тому кожний а Вас, KOJПJ вже переступив пороги оцього 

святого дому, коли Боже Про видіння привело його в цей справжн ій 

храм, нехай а усіх сил старається, щоби і молитвою і вченням відпо

вісти бодай в найменшій мірі вимогам, які ставлять Отці Настоятелі 

і Професори, бо свою недбалість і лінивість можете гірко оплакувати 

усе своє життя. А ще одна умови:на примушує Вас до окремої ревности, 

а саме Ви стараєтесь про ІІапські міжнародні права ДJІЯ Вашої У ста

нови. А тані права надаG Сн. Отець тіJІЬКИ таким, що іх заслуговують 

своєю молитвою і працею, отже І' ідним і достойним І 

5. При всьому тому майте ::щuшди бевмежне довір'я до батьківської 
опіки Господа Бога. Роапоuідн.u мені один католицький священик ось 

таку пригоду про одного юнuкu. ІІJІавав раз корабель, а на ньому ба

гато подорожніх. Нарав вірнаJІасн велика буря, як то кажуть, ударив 

грім з ясного неба. ПідняJІися хнилі, началосн амагання корабля зі сти-
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х ійаІими силами розбурханого моря. Всі заметушились, бігали по кo

pиriJt і і на вид жахJШвоі грози попадали в розпуку. Капітан свідомий 

тнн еамо небеапеки аадержував, як йому годилось, рівновагу духа і 

уенокоював усіх. Аж тут проходячи він спостеріг в куті малого хлопця, 

що сидів наоричуд спокійний, аберігаючи маєстатичну рівновагу. ((А 

ти не боїшся?>>- спитав капітан молодця.<< Ні» - проавучала викJПІ

нуюча подив відповідь. <<А чому?)) - продовжував капітан. << Mein 
Vater sitzt am Ruder >> - сказав самопевно хлопчина. <<Мій батько при 

кермі)>! Хлопчина мав таке величезне довір'я до доброти, справності, 

роауму і усієї його сили, що він був переконаний, що батько а робить 

усе, що можливе, щоби врятувати корабель. І коли, Дорогі Браття, 

цей хлопчина мав таке беамежне довір'я до свого батька, все таки сла

босилої людини, то оскільки більше можете і мусите мати ви до вір 'я 

до Всемудрого і Всемогучого Бога, що держить в руках керму важного 

життєвого корабля на життєвому морю, повного гроаи і небеапек. І 

якщо ви аі свого боку не будете ставити перепон, але напружите всі 

душевні і тіJІесні сили, то можете бути преспокійні аа своє будуче. <<Faci
entibus quod est in se, Deus non denegat gratiam - Як людина чи

нить все, що до неі належить, то Господь не відкааує ій ніколи своєї 

ласки і помочі». А аавдатком того нехай буде нинішня Служба Божа, 

в якій алучіть а нашими свої -гарячі молитви. Во ім'я Отца, і Сина, і 

Святого Духа. Амінь. 

Рим, Українська Мала Семінарія 10J3J1963 р. 

ПРИВІТ ВІД УЧНІВ МАЛОІ СЕМІНАРІІ В РИМІ 

10.3.1963 

ВисокоnреосвящеШІіші Владико, 

Цей день цінніший для нас ніж п'ятдесят літ історії. Ми молоді 
повиростали тут за границею далеко від Украіни і про те все, ІЦО ста
лося в нашій Батьківщині, про те, що сталося з нашою Натолицькою 
Церквою і ВладикашІ, ми чули тільки з оповідання других. Все здавалось 
нам немов би події далекого минулого. 

Нині, Владико, Ви нам прШІесли те найціІПІіше, чого нам браку
вало- живий обраа нашої Церкви і всю славу її традиції. В одному дні 
ми живемо пів століття. 

Почуваємось дуже щасJШві, бо ми в перші з українськоі МО.;"'Іоді тут 
за границею, що маємо щастя бачити і вітати Вас, Владико. ~fи бажали 
б, щоб вся унраїнська молодь мала амогу переживати ці щас.mші хни~ 
лини, що ми тепер переживаємо. 
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Дорогі ІЗ.ІІ<ЩШm, нрийміть наш привіт від імені всіх унраїнеь:юІх 
юнаків, а а нривітом ннш найцінніший дар - щиросинівську дюnов на
ших ЮНИХ І~Р}ІДРЦІ•. 

Ми дУІІ\Р ви•Іінувнтt ,,на аустрІчІ. Нині янраз минає місяць від 
Вашого нриї:щу Jto Рнму. НшР 17-го .лютого, в день Ваших Уродин, Вла
дико' nаша.:ш Mlt :1/11'0(''1'111'11 до вш~ до (роттаферрата, щоб зложити Ва:м: 
наші поfіаmшІІІJІ, та н•• нону,~·•·шш нш~. Ttн~fia fіу.;ю підождати, бо ІШІ наймо
лодші н Римі, н мщю)tІІІі му,~н·•·•· І'.ІУХН1'1t І'.таршнх. і мн, хоч-не-хоч, по
слуха.JІн ... 

Лт~ ду хmшиН І'ннрf,, ннш і мшш·•·•ш нн І'ш·нонн l)oгu у Нашому на
м ірРІІІІ і і ан ВІІІІІІ' Іш:шо.ІІІ'ІІІІJІ, що мн 'І'Щ'і ІLРJНЩІІ.ІІlt черси наших Отців 
ІІш~тонтt•.ІІів ДJІJІ 1\ш~. ІІtн•Ін~ІІJІЩРІІІІіші В.ІІіЩшю, Ііу.Іш докаиом нашої 
син івІ~І.ІЮЇ ,ІІюfішш до Вне·. І шчнтовш .,,.ого міеяцл д.лл більшості з нас 
ІІР нроминун ні один день, щоG ми не игадували про Вас, Владико, у 
шшшх мu)штвах. Ми юнаки, ми за молоді, щоб оцінити як слід велич 
xnиJIIOI, що переживаємо цими днями, котІ увесь світ говорить про ге
роїчну постать МитропоJШта Украінської Натолицьної Церкви, про И.ир 
Йосифа Сліпого; але ці веJПІкі хвилини будуть для нас тим засівом, що 
у свій час дасть великі плоди. Ваш святий пр:икдад є для нас заохотою 
бути вірними Богові і нашій Церкві, А ІЮJПІ Господь Бог дасть нам лаСІ\У 
стати священиками, Ваш приклад, Дорогі Владино, буІ(е нам цінним: 
дороговказом священичої ревности і вірности. 

Цих кілька думок - це лише маленьна частина тих почуттів, що :ми 
переживаємо в цій хви.,;-тині. Прийміть іх 1 Вдадико, л:к найщиріший вие.ІІів 
нашої подяки за Вашу любов до нас малих семінаристів і за ці Ваші від
відини. 

уч. ВолодимиР Длцьно 

ПРОПОВІДЬ У ХРЕСТОПОКЛОННУ НЕДІЛЮ 

В НАПЛИЦІ СЕСТЕР СЛУіІ\ЕБНИЦЬ НЛ ВІЯ НАССІН (РИМ) 

17 fіf'рс:шн 1~Ю:~ 

/(орnгі М aTll І 'РІІІ'JІІІ.'ІІ.ІІІІ і С4•4''І'JІІІ ІІом Ї 1 ІІІІІІ\Ї, 

1. Нинішш: ешІТР СшшІ't•.ІІіс, онн .. а нніkуворіших (МІ{ 8,34-38), 
лпе читаємо внродfшш рон у, с'І'н ІІІІ'І'І• ІІНМ ІІРJІІ'Н очі хрест, який мусить 

нам сіяти впродовж ,,і~юго ШІtттн, нн І'.тонв він :ншжди перед очима і 

самому Ісусові Христо1Іі. )~Jmyючat внм ан ваше привітання, з поди

вом глядимо на вu•ш~ онруІНРІІІІJІ, 1111 вnші адобутки ось тут, говорячи 

по-украінсьни, на ве<'І• наш нор і(ІІІІ\, не JІИше матерілльний, а~-те й ду

ховий, на ваші МОJШТВІІ, нн ІІІІІІ І і ШРртви, на ваші умертвіння і нере

довсІм на велике fі.ІаГо4'.ІІІІІІІ~ІІІІІІ І'оІ'Іюднє, яке проявилося в тому, що 
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'"', ро а•· шш 110 І~ідому світі, зібра.;1нсл в о;~не і завдяки АпостольсЬІ-\0:\ІУ 

ІІІ••••"І'о:юві~ Його Помічникам, завдлпи покійному веа:икому нашому 
МаtтроІю;штові 1\ир Андреr.ві і аокрема Отцеві Йосифові Схрайверсові 
мщ·.Іш нриіінлти один спі."Іьний: устав. І{е незвичайно ваіlша річ, щоби 

но)нІІа монахиня, де б вона не пішла і не Gуда у цілому світі, почува

Jан•~н аавжди, що вона у своєму домі, у своєму манастирі, щоб не були 

1'ІІМ різниці, щоб не були впроваджувані якісь своєрідні, щоб так казати, 

но;,атни, але щоб там бу.1а збереп-аша завжди головна уставна засада. 

2. І :ко:п1, :мої Дорогі. це з'сдиненнл, юшго нам аавжди іі всюди 

Сіракувааа іі браІ-і.ує. r. веаичезннм :цобутІ·шм, за який ви незмірно, і 

ми з ва:ми, оттут у тііі ]~еsкровн Їjі іІ\<'ртв і Нfшусмо, то не забувайте од

ного, що ці П рави.тrа, що Rаш ТlІІІ і І> он, і Ваш устав не зв і.ньняють ще 

вас від несення хреста, про Ш-\ИІЇ говорить ШІІІ ішнс ('В. Свангс:Ііс. Не 

звільнив себе Христос, не звільнив Свосі Матері, не звільнив своїх Апо

столів, не авідьнив своіх мучеників і мучениць, своіх ісповідни:ків і 

іеповідниць, і всіх святих продовж тисяч діт, не звільнює і вас від його 

несення. Це певне, що двпганнл в.'Іожепого хреста, ян сказано нині в 

Євангелію: << хто сnою душу запропастить, той спасе її >>, хто запропа

стить свої забаганки, свої хотішш, свої видумни, сво і неnдово.:lеІшя і 

впертості, а прийме те, що Христос поси."Іає, той щойно врлтуr. свою 

душу. Бо саме в цьому по.~ягає несення хреста, щоб підчшштися Иl'ro 
во:~і, яку Він ВІ\:шдає на рамена коашої .т~юдини, на кожну а вас зокре:\ш, 

а так само на все Згромадженнн разом. Вше саме спільне чернече життя 

несе з собою великі духовні потіхи, але і важні хрести. Ви :знаєте цього 

святого монаха, що говорив: :Мііі найтшюuніі хрест, то спідьне життя. 

Та ко.1и хо.тrене у nac сестрина .1юnов і ревність в духовній взаємній по

мочі, ага11:аііте що мають чинити ті, що амушені жити з бандитнами~ зло

дійtшмн, і роапусю1цямп і то .1ітамп, десятt,.а:ми аіт серед пронлонів і 

наруг. ~Іоі ;1.0рогі, ви знаете, яюtіі то, слоГан .тпоб:Jять повторяти Аме

риканці. 1-\юІ-\уть: оnей енд смайа. То r. r.:шnона думка, вона с взята жив

цем 3 Св. Снангс.піп, може іню-\ше 1{СЩО персповідшена. Треба в:.тти 

той хрест, юлІй ш ... lGдас Х ристое на нас, на ношного ~юнрема і нести 

його і то нести його радо. Сказав св. llau.;ю, що весеJюго дателя .JІюІіить 

Господь (2 Кор. а' 7). Не того' ЩО то 3 неохоти. ЩО вічно ІІРrщоволенпй 

висказуt: своє неrодування. І Господу така жертва немила. Не:мшш кож

ній людІ ІНі~ неми,;ш вона пшдній настояте.1ьці, немІІJІа вона і жодні.іі 

Верховній Н астолте.'ІЬІ\і. Нем:иао і настояте.1ьці приназуватп сестрі, 

яна раз-у-раа ремствус. Тому, мої дорогі, в цьому несенні хреста, яю1й 

повинен просвічувати вам продовж усього життя і усеівашої дальшої ді

ЯJІьности, треба і вилвити своє в~ово.пення і готовість у жертві і при

нести жертву веселу 1 радІСну. 

Ви чули може нераз від тих сеІ-\тантів, з лними певно в Аме1нщі 
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ви мали нагоду стрічатися, званих Єговістами, що кажуть, що душу 

можна запропастити, - иначить -що вона так само загибає, як тіло. 

То є одна а іх гоJюоних наук. Бачите, як то можна перевернути, пере

крутити, чи - як І{ажуть вакарпатці - << переопаджити » науку Хри
ста! Як то мшюш хиfіно врозуміти і потім проповідувати, вкладати в 

уста Христа ТDерджешнІ яке с Йому новсім противне. Той тільки, хто 
запропастить свою душу, ~шачиться, хто fіуде умертвляти свою душу і 

своє тіло, той спасеться. Там сканано виразно, що проте душа не гине, 

що душа вічна, жива, і щойно той, хто uносить терпеливо хрести, той 

може надіятися, що він іі і удержить, і піднесе, і спасе. 

З. Дорогі Сестри, та в нинішній науці Христа, ви чули також і 

іі занінчення. Ви чули там слова, що <<хто відречеться Мене і моїх сло

вес, того відречеться і Отець Мій Небесний>>. Воно в злучене в суттю, 

з основою несення хреста. Хрести, які виладає Христос, можуть бути 

і тані хрести, де треба поставити на пробу свою віру, де треба поста

вити на пробу і свій обряд і свою націю, і тоді якраз маєш перед собою, 

чи видержиш ти, чи не видержиш, чи може за ціну якоїсь забаганки 

і вигоди, чи може аа ціну якогось поліпшення, навіть і своєї долі, чи 

ти не схочеш відректися і віри, і свого обряду. 

Мої дорогі, можете Богу нині дякувати і ми дякуємо з вами а гли

бин душі, що допоміг вам дотепер світJю перенести цю першу пробу 

на рідних землях збереження нашої св. католицької віри, і нашого об

ряду і нашої унраіпської народности. Але у вас є та небезпека тому, 

що ви розсіяні по всім усюдам усіві землі. Багато з Вас прийшло а Но

вого Світу, де добробут і вигоди в елин і і політична могутність славна. 

А тут треба держатися обездоленого, понижуваного народу, висміюва

ного обряду і то нераз не тільки серед безбожницького окруження, але 

і серед віруючих: <<Блажен той, хто не агіршиться мною>> (Лук. 7 ,23), 
і заслуга такої монахині безмежно більша бо << Елажені убогі, ... голод
ні ... плачущі - блажені коли зненавидять вас люди, коли відлучать 

вас і ганьбитимуть вас і знеславлять ім'я ваше, як лихе -аа Сина чо

ловічого - бо нагорода Ваша велика на небі (Лук 6,21-23). Буває ве
лика небезпека, що можна і віру зберігати, а можна і обряд запропа

стити, уважати ян щось зовсім несут-гєвого, як якийсь неконечний до

даток. Воно до певно і міри так бувало, але хвала Богу, вже минули 

ті часи і в Римі, ноли деякі оттут гuдаJш, що добрим католиком можна 

бути тільки в латинському обряді. Вжо минул1t ті чаеи і нині, завдяки 

Святішому Отцеві Йоавові ХХІІ І в ннтшаицІ.ній Церкві всі обряди по
ставлені на повній рівні. Легковажити і стиднтиен свого обряду, це знак 

церковної неграмотности - незнашш і JЮГІюnuшення святощів. 

4. В кожному обряді можна бути спасенним і осягнути вершок до

сконалости. Очевидно, коли вже Гоенодь нризначив нам наш обряд, то 
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м~··аІмн і ми його зберігати, його цінити і підносити. Бо він зберіг нас 

ІІІJt ІІІН'ину впродовж вінів. Правда, диш1ячись нераз на зовнішній блесн 

1 ІІІt могучість латинсьноі Церкви, може будитися у вас, так сназати 

fіи, 11очування чогось меншого і нижчого. :Мої дорогі, нолись були часи, 

ІСОJІИ наш обряд був перший у світі, були часи Св. Васи:діл Ведикого і 

других Отців, ЛRИХ наука голосно гомоніJІа по цідому світі, на яких дивп

JІаr.я а подивом і ціла західна Церква. Прийшли турецьні завойовання, 

прийшли нещастя і розгром і величавий католицький Схід стратив свою 

еилу і могутність. І нам, мої дорогі, грозило тане, і грозить ще, але 

дай, Боже, щоб такий час уже переминув. :Ми віримо, і в в Бозі надія, 

що головна небезпека перейшла, що ви, мог.11и закінчити період осну

вання вашим св. Основником свого Згромадження о. Сілецьким, ян 

перший великий період свого існування повний геройської ревности, 

вросту і здвигу, а вкінці і зібрання і злучення його в одну одностайну 

монолітну цілість, прийняттям одного і того самого Уставу. Щоби ви 
. . . . 

могли продовжувати І дальше вашІ чернечІ подвиги, видержувати свІтло 

дальші проби віри і обряду, і щоб Ваше Згромадження мог ао сказати 

перед Господом: Що ми віру зберегли, що ми не відреклися навіть не 

тільки серед добрих, легких, приємнІІХ, лагідІІИХ часів, але і серед ве

ликих переслідувань (2 Тим 4,7). Амінь. 

ПРОПОВІДЬ В ГРЕЦЬНІЙ ROЛE(Il СВ. АТАНАСІЯ 

2~ береаня 1963 

Reverendissimo Padre Rettore е Superiori, Carissimi Alunni! 

Entrando nella vostra gloriosa chiesa di S. Atanasio, come centro prin
cipale degli Orientali а Roma, quasi uno sciame vengono а volo і ricordi 
dei tempi celebri dell'Oriente а Roma. 

Quando qui gli Apostoli scrivevano le loro Lettere in lingua greca, 
quando il Рара S. Clemente ha scritto аі Corinzi, quando а Roma celebra
vano in lingua greca е con il pane fermentato, quando і Santi Padri orien
tali, specialmente S. Atanasio е S. Giovanni Crisostomo consideravano Roma 
come sostegno della fede е della forza morale nei loro lavori apostolici. 

Ricordiamo і tempi del Рара Leone Magno е la sua grande autorita 
in tutto l'Oriente, quell'Oriente che dopo а росо а росо cominciava ad 
allontanarsi е staccarsi da quel centro di cristianita. Ма non mancavano mai 
gli sforzi unionistici sia аі tempi di Fozio, grazie all'opera del patriarca 
lgnazio, patriarca Vecos, sia piu tardi, per ricordare ancora і tempi del Con-

37 



cilio di Firenzc, і І SOAAiorпo del patriarca Bessarioпe е del nostro metropo
lita di Kiovia- ]si<.loгo; Чttesti sfш·zi sono il filo d'oro che tesse con forze 
unite l'Oricntc с I'Occi<.lctltl' pct· coпservare indivisibile la veste di Gesu, 
сіое una sola Cl1icsa. 

Segttcпdo і secoli, Vl'<.liaпю sш·~сІт а Roma псl 1576 il Collegio Greco 
е la Chicsa (li S. Лtапаsіо, fшн.Іаtо <.ІаІ P;tpa (;rep,orio ХІІІ, come residenza 
stabilc dc~li Oricпt;tli а Ноша, <>ААСІ to (lellc prcmнrose снrе dei Рарі а 
favorc <.lcll'Oricntc, с da t)ttcsto п·пtrо provcngoпo illІІstrissimi uomini 
all'Oricnte. 

Davanti аі nostri occhi stanno celebri figure dei Рар і: Eugenio lV con 
l'Enciclica « Laetentur coeli »; il fondatore di questo centro Gregorio ХІІІ; 
Clemente VIII, autore del Sinodo di Berest del 1596; Urbano VIII con la 
S. Congregazione de Propaganda Fide е tanti altri, come Leone ХІІІ еоп 
« Orientalium dignitas » е Benedetto XV con la S. Congregazione « pro 
Ecclesia Orientali » ed Istituto Orientale. 

Noi vediamo come а questo Collegio indirizzano і loro passi Pietro 
Arcudio, Leone Alazio, Velamino Rutskyj, l'Atlante dell'Unione, il futuro 
metropolita Korsak, Isidoro Dolnyckyj, celebre liturgista, Cardinale Silvestro 
Sembratowych е molti altri. 

Guat·dando ]'opcra di qtІcsti gigaпti del1a Chiesa, veramente noi sem
briamo dci pigmci, cl1e stt·isciaпo stІile loro tошЬе, come dicono esattзmeпte 

Tedeschi: 

Auf Ihren Grabern 
kriechen \vir 
als ein Geschlecht 
von Z wergen. 

Nonostante сіо, noi dobbiamo con le лostre modeste foгzc сопtЇПL!<ІlТ 

il lavoro е collaborare attivamente a1la grande opera unionistica dei StІcccs
sori di San Pietro. 

Davanti а noi si estende un immenso terreno arabile nel vісіпо ed 
estremo Orientc. А noi, Carissimi Fratelli, tocca di mettere le mani all'aratro 
е de(licarsi cшпplctamcпtc al <.1ivino apostolato. 

Ма qticll'apostolato stІpponc tІПа solida preparazione ascetica ed iпtel
lettuale. Оgпшю (li voi, сІ1с <.lcsi<.let·a coпsacrarsi а qLiesto Ia,,oro deve essere 
persuaso intimamcntc <klla esisteпz;t tfi І)іо ctl avcr tina profonda devo
zione al Signore, percll~ scпza lJliL'Siil l'OI1\1 ЇІ!ZЇ01lt' fotl<.lamcntalc е pet·icoloso 
ricevere l'ordinazione sacer(lotalc l' iпiziat·t· іІ mitlistl'Гo pastoralc. 

Voi potete trovarvi facilmeпtc ogAi 11с~І і ;ІІПІ1і<.·пt і corпplctamente atei
stici, nei quali la stragrande maggiur.шz;t, ;tltlH'ІIO L'SIL't·ior1пcntc combatte 
l'esistenza di Dio, nega ogni religionc, vi iпstiita cot1ll' itlAatlnati ed ingan
natori, fзnnulloni, degli abortivi е nemici dcl ророІо. 

Se uno non ha acquistato uш1 granitica fоппа1.іоt1с tl'ologica, puo facil-
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Іпсntе perdere la testa е farsi trascinare dalla corrente ate1st1ca. Purtroppo 
cume si sono perduti tanti, non solo laici, ma anche sacerdoti е professori 
di teologia. А qнesto proposito dice San Matteo: « Voi siete il sale della 
terra. Ora se il sale diventa insipido, con che gli si rendera il suo sapore? 
Non е piu buono ad altro che ad essere buttato via е calpestato dalla gente ». 
'1\tєі:~ Єсrтє то &л~~ тУj~ yt)~· EtX\1 8є то &л~~ !1-(J}PCX\18-1), є\1 TL\IL cXAtcr8~crєтcxt; єl~ 

оu8є\І ~crz•JЄL E't"L є~ !.L~ ~Л1)0Е:v E~(J} Xt>:'t"(X7tt>:7Є~cr8cxt ur.o TWV civ6pw7t(J}\I ( 5, 13). 
Si parla tanto del sacrificio totale per il Cristo. Se qualcuno ha uno 

spirito poetico, potrebbe scrivere una splendida е dilettevolc poesia. Tali 
poetiche compilazioni е declamazioni si ascoltano con gran piacere, ma quando 
viene il tempo della prassi, quando la poesia diventa prosa, allora pochi sono 
« consecutores et portatores crucis et imitatores Christi ». 

Quando uno viene insultato, calunniato, trattato соше un ladro е mal
fattore, quando gli si sputa addossu, quando lo si percuote, deride, qнando 
ш1о soffre la fame ed il freddo, vestito di soli stracci con lc scarpe rotte, 
senza poter lavarsi per settimane, abbandonato da tнtti, allora е il momento 
di dire « hic Rhodus hic salta». 

Pero, quaпdo uno ha la ferma persuasione dell'esistenza di Dio, di Gesu 
Cristo, quando ha devozione е fidнcia пella Divina Provvidenza, tнtto que
sto egli lo sopportera tranqнillamente. Ricordando le parole di San Pietro 
(І, IV, 14-16): « Se siete trattati ignominiosamente per il nоше di Cristo, 
sarete beati, poicl1e l'onore, la gloria е la viгtu di Dio е lo Spirito di ILii 
riposa su di voi. Nessuno di voi soffra come omicida, о ladro, о maldicente, 
о insidiatore del bene altrui. Se роі soffre come cristiano, non se ne ver
gogni; ma dia gloria а Dio per tal nоше » (:::~ о'Ієt8(~єсr8є E'J o'.lo!J.rxтt Xptcrтou, 
!1-~x&p~v~, 07~ 70 т'Уj~ 36~r,c; Xt>:t 7;J 't"OU Нєоu Ї:\ІЄU!lд є~:;'J'{>!J.ic; civcx7tt>:1JЄ't"t>:L. !1-~ 

у~р 7~~ 'J[L<-:J'J i:'Y..r;zЄт(J} <:J::; ?O'J:::•):; ~ x/-E7tтtjc; -~ X'Y..X07t(J~oc; ~ wc; &ЛЛотрLє7t(сrхо7еос;· 
єt 8Є (:)~ Xpш7L'Y..'JO~, !1--~ ~taz•J\IEa8cu, oo;cx~E"':"(J} 8Є ":O'J 8єо'J E'J •іі') О'ІО!J.СХ"П 

70'J7~). 

Non vi spaventino questi terribili spettri, perche l'aillto di Dio in tali 
casi е miracoloso. Il fatto stesso che siete in Collegio per prepararvi al Sacer
dozio, е gia llll segno della vocazione, ma questa si puo perdere anche stando 
in Collegio. Anche Giuda a\reva la vocazione, aveva doti straordinarie, ma 
ha perduto il suo apostolato. Cercate dunque con ogni mezzo е sforzo di 
rimanere al posto « coute que coute! » perche se scontentati da qualche 
insuccesso, abbandonerete la vocazione, piangerete amaraшente per tutta la 
vostra vita. Invece colui che rimarra fedele alla sua vocazione, tro\rera la 
ра ее, la felici ta: « е voi troverete riposo alle anime vos tre; poiche il mio 
giogo е dolce е і} ШЮ CЗflCO е }eggiero ». (хсх~ єuр~сrЄ"t'Є ci\1&7tcxucrLV 7t>:Ic; yu
zcxi:~ U!J.WV' о ytip ~·;у6~ f.LOU zpr,cr•oc; x.cxt "t'O qJOp"t'LOV !J.OU ЄЛсх~р6v E()"t'LV). 
Мт. 1 ] , 29-30. 

Le parole di Gesu Cristo поn sono delle frasi retoriche, ma la verita 
е la realta stessa. Cercate di approfittare del vostro soggiorno nel Collegio, 
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dell'esperta guida del vostro illustre Rettore е particolarmente delle favo
revoli condizioni di vita. Imparate а pregare е а lavorare, perche questo 
certamente vi prcscrvera in futuro dai traviamenti, anche nel caso che il 
Signore non chiamassc qualcuno di voi al sacerdozio. Ognuno che veniva а 
trovare il Servo di Dio Metropolita Andrea Szeptyckyj, che ha celebrato 
tante volte sн чш.·stо oltare, lo trovava sempre о in preghiera о al lavoro. 
Маі lo si vcdc.·va perdcre tempo. 

QнішІі hi:юRПR preRяre е studiare, coltivare la vita interiore ed intel
tcllcttнnlc, ma nов ІІffrettRtяmente. Bisogna lasciare che la vita superiore 
si svilнppi ІІІІІІ мtенкІІ rшшic-rn della crescita naturale. Non Іcoraggiatevi quando 
non vc.·<.lc.·tC' RГІtntli NІІ<.'t'С'ІІNі immcdiati, secondo la regola: « crescit dum nescit ». 

Роі ricor·Jнtcvi t"llc non "c-mpre quelli che erano і migliori nel Seminario, 
sono і miнliori ncІJ,, vi11t. Comc dimostra l'esperienza, spesso quelli che erano 
dci mcdiocri, !ЮІ1о ріі1 t'ШtiІІnti, piu rcsistenti е piu attivi. Siamo stati per 
2~ 1шnі Rcttorc <.ІеІ Semin1trio ed Іthhiamo visto dopo і risultati durante 
ln provн. 

Avctc sentito Іс parolc tlcl VІІІч~сІо. Con tutto сіо bisogna star attenti 
аі tcmpi t"hc corrono І')ГCNcrlti С" f\lttari. Voi uvcte scntito il racconto evan
gclico sullo нш•rініоnс Jcl Nortloпшto (Ме. 9, 13-28 ). Non credete, che oggi 
tutto l'Orientc sia osscNso dallo spiritu surdurnuto? 

С'е una grande Chiesa, dall'Europa ccntrale fino alla Cina, che е muta, 
che tace - come dice il Рара -. Chiesa che non puo assolutamente svi
luppare la sua attivita, neanche professare la sua fede. Dall'altra parte voi 
vedete la Chiesa staccata, che ossessionata dallo spirito sordo, non vuole 
sentire le divine parole del Vicario di Gesu Cristo sulla guarigione. Сі sono 
dei proprii Apostoli, che tentano di risanare е di mettere sul retto cammino 
la Chiesa staccata da Pietro, ma come ha detto il padre del Vangelo: « Mae-
stro, ti ho condotto il mio figliolo, posseduto da uno spirito muto ... ho detto 
аі tuoi discepoli che glielo scacciassero, ma essi non hanno potuto ... Е rispose 
Gesu: « Cotesta specie di demoni non puo essere altrimenti scacciata se non 
per mezzo della preghiera е del digiuno ». (~Lо<lахсхЛє, ~vєухос тоv ut6v (J.OU 
7tpo~ аЄ, l:x.ovтoc 7tVЄU(J.OC &ЛосЛоv· xoct єL7toc то~ (J.OC6't)'t'OC~ aou tvoc осuто Єx~<lA<.UGLv, 
XOCL oux LGX,UO'OCV... xoct ЄL1tЄV OCU't'OL~' 't'OU't'O 't'O уЄvщ; Єv ocuoєvt OUVOC't'OCt Є~єЛ6є'Lv 

єt (.1.7) Єv 7tpoaєux.IO. 1\Іх. 9, 17-18, 29. 

Voi vedete che il Vicario di Gesu Cristo fa enormi sforzi per scacciare 
questo spirito sordomuto, inculcando Іа prcghiera е la pratica della vita cri
stiana. Voi vedete come Egli adatta l'applicazione di tutti questi mezzi evan
gelici all'odierna umanita di mentalita diversa. Voi vcdete con quanta Ьonta 
е paterno cuore Egli cerca di unificare tutti nella L:hicsa cattolica. Non senza 
qualche ragione і sovietici lo chiamano « Рара dcmucratico ». Nonostante 
che Egli sia il Vicario di Cristo е Successore di San Pictro sulla terra, episcopus 
episcoporum, Egli non si rivolge dall'alto, con tutta I'autorita, ma come vero 
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pastore, con umilta, dolcezza е condiscendenza sta cercando le pecorelle 
smarrite. 

Una volta аі rappresentanti delle Chiese particolari separate dalla Santa 
Sede, che si lamentavano е cercavano di diminuire la propria colpa della 
separazione il Рара Giovanni ХХІІ ha risposto con la Sua grande sempli
cita е l'umilta: « State tranquilli, la colpa della separazione prendiamo su 
di Noi ». Veramente « Agnus Dei, qui tollit saecularia peccata separationum, 
schismatum, scisionum, discordiarum, disunionum, interruptionum ». 

Questa е la strada sicura che voi dovete seguire nel durissimo lavoro 
nell'Oriente е specialmente oggi. 

24.111.1963 

Pontificio Collegio Greco di S. Atanasio 

ПРОПОВІДЬ ВИГОЛОШЕНА ДНН 6 КВІТНН 1963 Р. 
В МОЛИТОВНИЦІ СС. ВАСИЛІЯНОК 

У ВАТИКАНІ 

Во і.м'я Отця і Сипа і Святого Духа. Амінь. 

Дорогі Сестри! Справляємо нині, в нечисленній нашій громаді, по

минки по ігумені Мати Вірі Слободян, що померла у Львові 29 березня 
1963 року, по довгій і тяжкій недузі-параліжі. 

1. <<Пам'ять праведного з похвалами ... >> (Тропар). І ми нині в тому 

щасливому положенню, що можемо згадати Покійну з похвалами. Пе

ред Господом, вона дістала заплату за своє праведне і трудяще життя, 

а нам осталось щоби ми, перед наші очі, поставили собі якнайкращий 

іі образ і внайшли в іі чернечих чеснотах заохоту до дальшоі нашоі праці. 

2. Віра Слободян походила зі священичоі родини. Вона як молода 
вчителька в школі Сестер Василіянок в Нворові, вступила в 1903 році 
на новіціят в монастирі в Словіті, разом з своєю рідною сестрою Ігна

тією. Вже цей великий переломовий крок, що полишила світське життя 

і всі його примани, вказує на іі високе духовне життя, ще як світськоі 

дівчини. Вона пішла ва покликом Христа: <<Іди, продай усе, що маєш 

та й роздай убогим, і матимеш скарб на небі; та й приходь, іди слідом 
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за мною)> (.JІук. 18,22), а вигляди, наВІть на звичайні чернечі монастир
ські умовини, були дуже скромні. Існував тоді в Словіті матірний дім, 

який ледве животів, завдяки ск ромним маєтковим доходам і не ве.лики:м 

підмогам, що іх давав Нардинал Сильнестер Сембратович. І не зважа

ючи на те все, Сестра Віра розпочала своє чернече життя і богослужен

нями, розважаннями, Святими Тайнами, молитвами і умертвленнями 

розвивала і підносила його щораз вище. В міжчасі постав у Львові 

монастир Сестер Василіянок при вулиці Зиблікевича, його ігуменою 

була Мати Філевич, у винаймленому забудованню Народного Дому. 

З. Кардинал Сильнестер Сембратович здвигнув rtpи вулиці Потоць

кого величавий будинок і nризначив його на бурсу студіюючої молоді. 

Одначе цей високий задум Кардинала, піти назустріч tімназійним учням, 

не міг вдержатися в реальному житті, тому, що доходи були невиста

чаючі, бурса з часом задовжилась і грозило банкроцтво. Тому Митро

полит Андрей Шептицький рішився купити цей дім, один з найбіль

ших українських домів у Львові, і віддати його Сестрам Василіянкам. 

:l1·одом Іt монастирі відчинили Сестри великий сиротипець для дітей 

і У'ІИТ~.ІІІ·•~•.ну (~Рмінкрію ДJІН дівчат, та чотири клясову школу. В цьому 

монас~тирі Ііу.rю Іюtшд 100 монкхинь, а його ігуменою була саме Мати 
Віра і ІІНJНШ 11 цt.ому с~ор(щонищі uона роаuинулu свою ШІІроку і ревну 

;l.іл.т~ьність. 

4. Наіінсрше 11 духовне .шиттл підносило її понад ршень шших 

Сестер, іі любов і посвята для Господа Бога, іі внутрішне духове аске

тичне вироблення і самоопанування, зовнішня чемність в поведінці стаJш 

основою д.'ІЯ її зовнішнього аскетичного життя. Їі лагідне поведения зі 
Сестрами, вдержання високого рівня духового життя серед Сестер, зuр

ганізування всього потрібного, не лише д.чя внутрішнього життя, а.ле і 

для зовнішнього, ціхували її душу і іі діяння. Ії пильність, невсипу
щість, точність в обов'язках з'єднали ій прихильність серед Сестер. Рів

нож оформлення сиротинця в правила, в денний порядок і вдержаннл його, 

не було легком 3авданням. Одначе вона зуміла з того всього легко вив'я

затись. Сироти підростали, виказували різні спосібності, до ремесJІа і 

до науки, треба було іх спрямовувати в дальшому житті. Крім робі

тень, постаJІа агадана учительська семінарія а дуже численною фреквен

цією. Вона стала <'.И.ІІЬною, мо•·утньою устшювою, :завдяки великій ду

ховій і матерілльній нідмоаі МитроІН1JІИТа Андрея, що у вільних хвили

нах їздив до монастиря, давав рекОJrєкції, fіувкн ІНІ. оІіJІечинах, справJІRВ 

похибки і підніс високо загальний рівень чернечого )Ниття, справність 

учительського збору й адміністрації. 3 тоі уетанови стало виходити 

багато учительок, які займали посади і своїм реJІігійним жи'М'ЯМ і своєю 

жертвеннютю та солідністю були зразком по всіх аnнутннах Західної 

Украіни. 
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:1. ІІонійний .МитропшІит АндреН роздішш працю між Ссстра.!\ш Ва

r·ш• інннами в той епосіб, що при ву.лщі Потоцьного пишн.-шсн народна 

ншшш і учитеаьеька семінарія, а І-шан Народний Дім найшовен в ~ов

r·ах і продав свою в.1асність а домом при ву.лиці Зиблікевича, то покій

ний Митрополит Ан;::J;рей купив його і поді.тшв на дві частини. Церкву 

і каменицю віддав Отцям Редемптористам, а другу частину власности 

(при вулиці ДJІуrоша) віддав Сестрам Васп.1інннам, що fіу.ни пере;~ше 

при вулиці Зиб.піJ\евпча і побудував І'імнааію та інтернат ТІ/НІ ;~івчат, 

які мааи спосіfіноr~т і і спроможність адобувати собі вище о6раауваннн 

і переходити на Університет. Моаша сказати, що виховання і розквіт 

нашого жіноцтва був в той спосіfі 3аІІРвншпtй. Янраа тоді Мати ігуменя 

Віра юшааала і nпнви.тш свої чернrчі чf'сноти і сuої духові слосібності. 

Великими хрестами д:ш неї бу~"'Іи перша і друга світоnа війна, ЯJ\ аfіом

бардовано монастиреьні аабу~ованнн. а ві;,тю\ опісля віjісьюша в.-rщщ 

відчипюва.:ш та~І шпиталі. які незвичайно утруднюва.~ш чернече ашттн 

Сестер. А всеп\ таю-r l\Іатп Віра вміла sнаііти вихід з тих труднощів і 

важного по.Lоrнення. 

6. Згадати тут на.;н~жить і покійного о. Поч. 1-\рп.-r. Ваrи.-ш .'Ішщ

ннка, що fіун якийсь час n учнтf'.-Іьській семінарі і учнтс.-тrм pr.-, іг ії ,111-

ре:кторшІ ~пштеаьrьJ\оЇ ее:мінарії і гоаовою сиротиrщп та іі у ііого прю,і 

находи.ТІа вона ве.~ику підпору. Ного г.rш;~ка поведіюш. рішучіеть 1 :Jа
садничість надавали ус ій ~· станоuі nпсоко н.у.-Іьтурну ціх у. 

7. О1~інюючи нрю{ю ~Іuтн В іри fШ І гу мен і. нш~іііrшй ЛІитроно.;шт 

Андрей поб.'шгос.;юнив її НІ~ о;{1111ону ігуменю на ці.-rс іІшттн і вручнн 

ііі ігу.мrнм·ью1й Іюсо.х JІ {ІJІ веsений з Срусu.аиму. 

:Ми бачимо да.;Іьше, що монастир св. Ма:крпни прн uуапці І Іотоць

кого етаu основувати інші свої дочерні монастирі в 1-Са.-rуші, в Підаю

тому в Суховоаі і інші. Можна справді твердити, що чернечr шпття Се

стер Василіянок ста.:то світити всім аразноnп:м принладом. но найдu.rь

ших закутинах нашої зем.:т1і, бо іі другі монастирі гарно рu:шива.шсн. 

Монастир Непорочного Зачаття при ну.;шці Длуrоша а дочерними до

мами в і-1\правиці і в Милошовичах, монастир в С.ловіт і і в ІІі~мнхайліn

цях. Та не тіJІЬШІ в Львівській архіепархії, a.;re вони ('Та.шr основупати 

свої монастирі в ІІеремнсьній. Станис.іlавівсьІі ііі, МуІшчев('ЬІі ій і li рл
шівськііі епархіях, а навіть і в Києві. 

8. Н'.оли ми агадуєJ\ю Інші з похва;уами Покійницю. то треба зга

дати і всі інші ігумені, які видержали на своїх становищах в Словіті, 

в Підмихайлівцях, Яворові і інших містах, а та:кож і Сестер, які були 

арештовані і вивезені, передусім Мати ігуменю Моніку ІІолннську, мо

нахиню глибоної віри і динамічної дія.'Іьности~ і рідких чеснот, які упо-
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коїлися в мордовських .Jшгерях. Усі монастирі Сестер на Західній Укра

іні внесені, іх доми аабрані, Сестри позбав~ені допливу і доросту і лише 

в гуртожитках можуть nроводити скрито своє духове життя. Та маємо 

в Бозі надію, що згадані ШІJІИJ<і ваступниці перед Богом, яким так дуже 

лежало на серці чернече ншття, ви молять в Бога ласку іх відновлення 

і поворот до давнього ршшuіту. Вічнан ім пам'ять! 

ПРОПОВІДЬ ПРО СВ. НИРИЛА І МЬІОДНІ 

В БАЗИЛІЦІ СВ. КЛИМЕНТА В РИМІ 

12.V.1963 

ВеJШч ідей ми міримо іх внутрішнім змістом, а внутрішній вміст 

- тривкістю віків. По людськи говорячи, вони тим геніяльніші, чим 

довше стимулюють людство, чим довше зберігають свою актуальність. 

Такими є, в першу чергу, ідеі Божі, що дані Христом для всіх людей 

і всіх віків; а ідеі підняті людьми тим грандіовніші, чим більше збли
жаються до Божо і досконалости. 

Навернення слов'ян на Христову віру при помочі іх мови - це 

була найвища думна Солунсьних Братів, яка і нині не перестала бути 

актуальною серед слов'ян і виринає на Вселенському Соборі як одно 

з пенучих душпастирських питань. Дуже влучно тут підходить фран

цувька приповідка, що каже: << C'est I'idee qui dirige le monde >>. У всіх 
воєнних озброєннях і матер іяльних удосконаленнях лежить саме ідея, 

ЩО 6 МОТОрОМ ДІЯННЯ І, СВІДОМО ЧИ несвідОМО, Є ОСНОВОЮ всіх ЛЮДСЬКИХ 

вусиль. 

Святіший Отець в своєму глибоко вмістоному листі (<< Magnifici 
eventus ») підкреслює різні моменти в цій незвичайно багатій в пригоди 
акції обидвох слов'янських Апостолів. І не дивно, бо в них вударяються, 

як в історіі всієї Вселенської Церкви, Божий і людський елемент, який 

уагідиюється щойно після завзятої нерав боротьби, щоб вкінці дати 

спромогу, вберігаючи свободу волі, перемогти Божим планам. З цієї 

так широкої та різноманітної діяльності святих Апостолів ми хотіли б 

підкреслити три найважливіші моменти: 

1. Геройські чесноти святих; 
2. іх католицьке переконання; 

З. іх метода апостольської праці. 

1. Щодо іх геройських чеснот, вони їх набу ли со б і вже дома ВІД 

батьків, у школі від учителів і в манастирі своїми МОJІитвами і умертвлен

ням. В кожній Христовій праці перша умовина - це святість ЖИТ'І'Я. 
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2. Католицькі переконання. В усіх іх апостольських подвигах ми 

бачимо наявно іх вселенські католицькі переконання, що винесли ів 

своєго середовища вже від молодих літ. Мощі святого Папи Климента, 

що анайшли в Корсуні на Криму, перевеали іх ві собою аж до Риму і 

аложиJШ іх ось тут у цьому храмі, де ми нині маємо цю спеціяльну ласку 

приносити бевкровну Жертву. Факт, що вони привели в собою своіх 

слов'янських учнів до Риму, хіба ж не свідчить про іх католицьку віру, 

не вважаючи на те, що були ааатаковані в Моравії єпископами рим

ського обряду? Про іх вірність блискуче засвідчив Папа Адріян 11 в 

листі до слов'янських князів. 

З. Слов'янська мова. Здається, що найгеніяльнішим помвелом іх 

апостольства було впровадження слов'янської мови в Богослужбу. Це 

сталось не силою факту, як робили це на Сході сирійці, вірмени та інші, 

але юридичним легалінуванням перед Апостольським ПрестоJюм. Так 

вони розв'язали найбільшу трудність своєї апостольської праці, бо про

мовили до серця слов'ян іх рідною мовою. 

Можливо, що факт, що в Херсоневі святі Апостоли анайшли в << од
ного русина>> книгу св. Письма (Євангеліє і Псалтир) ппсану <<руськими 

письмени >>, був благородним поштовхом до дальшої іх плодотворної 

праці між слов'янами. 

Стоімо в 863 році. Глядимо на ту хвилину, коли перші апостоли 

зібравшись в дорогу, прямують до Моравії. Глядимо в історичної пер

спективи і супроводжувмо іх в апостольській подорожі. Іх перші плоди 
- утвердження християнства в Моравії. З Моравії воно шириться на 

Чехію, Словаччину, Угорщину, Словенію, Хорватію і на Польщу, аж 

під Краків, а дальше на Західну Україну аж по Перемишль і Луцьк. 

Отже, не лише варяги а півночі, а Візантія а полудня ширили христи

янство в Украіні, але й Кирнло і Методій та іх учні- з заходу, а Моравії. 

ПРОПОВІДЬ В МОЛИТОВНИЦІ АРХИМАНДРІІ ВАСИЛІЯН 
ПРИ НАГОДІ СВЯЧЕНЬ П'ЯТЬОХ ІЄРОМОНАХІВ 

7 .IV.1963 

Во і.м,'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. 

Днесь благодать Святаго Духа нас собра, і всі ваемше "рест твой 

глаголем: благословен грядий во ім'я Господне, осанна во вишни.х. 

1. Так зачинає звеличення нинішнього Свята перша стихира на 

Вечірні. Справді вбирала і абирає нас в одне, розсіяних і розкинених 
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по всій зе:м:.;1і і~ хоч опноrо fiaтJ.нn і матерІ дітей, то роз'сднаних і поді

лених :кордонами~ нuрті.нми тн нум1шми нпродовж століть по нинішній 

день -одинока Церюш. І)ошою rі.:tш•щtаттю і надприродною силою а'єд

нює вона нас і nвесь 1\а'І'о,tІІЩІ.ний с·віт .. lІучить вона нас Українців ра
зом на I\iJtiii :ку.·tі :н•мс·J.ній і то вшс• нід нnох тисяч літ, не лише своєю 

надприронною, тнЇІІС"ГІІс'шюю, шшщщмою с~11.11ою, с.воїми Тайнами і ви

димим Гшюtюю І ~РJІІШН СІІRТІІМ Oтtt«'M, н.ІІР й одним віаантійсько-укра

їш·ьюtм оGрнном, еніJІЬШІми ОІ'.JШЧtшимн шщіонн.ІІІ.шtми переконаннями, 

одною історі<:ю Цер1пш і ІІарону. НІ\ і ш ще он ремі моменти, які думки 

ВасиJІіян? Найперше нині свята ІІсдіJш і вона шн~ шшче, ІЮ всіх тур

ботах і по ці.тютпжневій праці, до цернви на С.ТІушfіу Вожу, щоби пі)l;

нести нашу думку до Бога, подякувати за всі добродійства і молити 

про дальшу поміч. І нас входячих стрінув Христос Вседержитель на 

храмовій величавіtі мозаіповій іконі, Своїм ласкавим оном і б:шгосло

вив Своєю рукою. 

2. Har приводить і пам'ять євангельських подій, які нині свят:ку

tімо, а саме. лн ви чу.тrи в Св. Євангелії - воскресення Лазаря і тор

жеrтnешшіі н'їап Христа до Gрусалиму. Жила у Витанії благос"'Іовенна 

Родина: і'ірuт .Лuаар і дні fіого Ссетри Марта і Марія. Вони були зовсім 

віддані Хрю~тові, а Він ааходив там нераа, щоби відпочити, чи щоб іх 

нотішити, розрадити і роавесеJшти, Go ни на жуть у нас: << гість в дім, 
Бог в дім )>, а це входив до них Син l~ожий. Ноди зближалася Пасха, 

Христос був іще поза Юдеєю. І саме тоді постигло велике горе родину 

в Витанії, -то помер Лазар, якого так дуже любив Христос. Прийшла 

і вістка буJІа раніше від Сестер з Витаніі до Спасителя, що нездужає 

їх брат. Одначе дивним-дивом Ісус, що так дуже любив Лазаря, не спі

шився уздоровити його, але пробув ще якийсь час там, де Його застала 
сумна вістка, і щойно піс.'Ія його смерті вибрався до Іюдеі, до Єруса

лиму, а подорозі звернув Своє лице до Витаніі. Назустріч вибігла Йому 
вперід о;~,на Сестра, а то і друга і упавши до ніг, моли.'Іи, кажучи: <<Го

еподи, коли б Ти був тут, не вмер би був наш брат>> (Ів. ХІ, 21). Воно 
звучить немов я:кийеь ніжний донір Христові. Бо і дивно їм будо, а іі 

Аностшtам і всім .шодям також, чому то Христос, довідавшись про не

дугу .lluaapн, не нрийшон негайно і не уздоровив його, але допустив 

смерть, і ТО ІІUUЇТЬ, JШ НІШUJШ С~етри, роИІ\JІаД ЧОТИрИДНеВНОГО тіла В 

гробі. А незроаумі.ІІИМ fiy.lo І\І' тимі'іі.ІІІ.ню, що І'.нм Хри<"тос заплакав 

над гробом Лазаря на анан, що І'ІІ ш•tуІщt: а І'орt>м роншш, - u однак 
допустив до цього. 

Ніхто з людей не міг догадатися причини ТШ\ОІ'о 11оетунуuання Спа

сителя. Ян і ми нині нераз не знаємо. чому ГОf~шщь аеишн: на нас такі 

важкІ досвіди. Але як з Лазарем, так і з нами І,Ін'.ІІОJtЬ маG своі плян:и, 
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11нм шшідомі. А вчинив це Христос і ;~лfІ" свогп наііG.нпжчогп любимця 

.І)н:шря, щоб опісля нанлинати го.ттоснп: <<Лазаре, -вийди сюди>> Ів. 

ХІ, 43). І сталоея небува.ле чудо, бо розн:шдаючийс.я в гробі труп вий

шов живий. І неі з радости, в виду нечуваної події, стали хвалити і ве

личати Христа, що на очах дав ім незаперечне свідоцтво Своєї всемогу

чої сили і свого Бшкества. Не диво тому, що но.тш Христос всів на осля 

і попрямував ;щ Сруса~шму всі віта~'ІИ Ного ян царя, стели.;ш Ному 
свою одежу пі~ ноги і вітни а дерев. і ю1ика~-ш: <' Осанна! Б.тшгос~"Іовен
ний, хто йде n ім'л Гоепо;~.не, цар Ізраі.'lін >> Ів. ХІІ, 13). 

3. Цей: тріюмфальний в'їзд Христа, це повторюючийся символічнп 

Його в'їзд впродовж усіх віпів, 1m в'їнд до Іюодиноних душ і сердець 
в прийняттю Св. Тайн, а зш;рема Пресня·rоі Евхариетії, ян в'іад до оседь 

поган з Єванге;rієм, ян Його тріюмфальний в'іад по се.;шх і містах в часі 
велиних Свят і Праннинів, або Його величавий похід на Евхаристій
них Конгресах і всенародних торжествах. Святнуючи пам'ять тріюм

фального в'їзду Христа до Єрусалиму і ми стрічавмо Його нині нашими 
благословенними галуанами. А з цим тріюмфальним Христовим похо

дом не можуть ніян рівнятися наві1ь найвеличавіші в'їзди найславні

ших полноводців, провіднинів народу і во.т~одарів, бо всі вони переми

наючІ, а похід Христа триває на віки. В ньому беруть участь усі Ан

гели і усі люди доброї волі. 

4. Нинішній день звеличує ще інший світ.т~ий Праанин, яний: свят

нує побожний нарід аа старим Rалендарем в даленій Україні, а саме 

Б.т~аговіщення, тобто ту днину-хвилину, коJПІ Архангел Гаврніл приніс 

з неба на землю найнращу, найвідраднішу й найблагороднішу в насліц

.ки відомість, що народиться Христос, яний відкупить рід людський 

від гріха, оснує своє царссrво-Церкву << і царству його не буде кінця >> 
- Лп. І, 32). Чи ж може бути для ~'~юдини щось більше відрадного, як 
те, - що бдаговістив Архангел, що Син Божий здійме з JІюдей тягарі, 

гриаотІІ, недуги, журби, голод і хш1од, грижу совісти, коли би дарував 

Ш іі провини й очистив її а усіх іі гріхів? Справді впродовж віків Він 

облегшує людсьні душі, адіймає а них гріхи, очишує їх совість, робить 

іх дітьми Божими, осолоджує гірне жнття, потішає їх в недолі, словом 

виводить їх н пенJІа до неба! А гляньте на землю, як вона зміняє своG 

обличчя, як по всіх усюдах постають доми допомоги і м1шосерддя, шко

ли, храми, величаві будівлі, до яких сходяться вірні, щоби забути про 

все земське j вп'ялитп зір у Бога, щоби відвернути увагу від щоденних 

журб, від матерілльних злиднів, а пам'ятати, що в ще інше, вище, до

сконаліше життя, ЖІІrтя духа і ЖІtття вічностІ-І. 

5. Rоли глянемо на наші землі, то першу благовість принІС Св. 

Аnостол Первозванний Андрей нашим предкам енитам і вона стала пе-
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ремінювати душа наших предків та іх покоління, ублагороднювати і 

ушляхетнювати їх, а в тим підносити їх натуру і нультуру. Україн

ську аемлю о~добипи храми, спочатку полотняні шатра і движимі пре

столи, а опіс.11я деревяні і камяні, високомистецькі собори, яними кра

сується по ІІИJІі вся українська аемля і ввесь схід. І <<царствію Христа 

не буде кінця ~>. 

6. Дорогі Браття й Сестри І Нашу велику радість степенує й ще 

одна нинішня шщія, якої ви буJІИ свідками, а саме торжественні nрез

вітерські евичення 5 молодих ченців-монахів. Вона доповнює наші nопе
редні радості, бо скріплює іх і унагляднює іх в дійсності. Прийняти 

священичі свячення, - значить стати в ряди Христових Апостолів і 

продовжувати Його благодатну місію, проповідувати Євангеліє, при
носити Безкровну Жертву. Бо саме вона (Апостольська Місія) є тою 

благодаттю для людства, що підносить, ублагороднює і освячує його. 

І то найnерше самих єреів, бо вона рівняє іх а Ангелами в іх службі, 

а навіть ставить іх вище, дає ім можливість піднестись до найвищої свя

тости, вимолити в Бога Св. Тайнами найщедріші ласки і помочі, сло

вом підносить іх до найвищої гідности на аемлі і то гідности, якої не 

тратять вони ні в цьому, ні у вічному житті. Але й не тільки для себе, 

вони G поставJІені на сторожі ніри й моралі усього народу, вони є по

свячені на те, щuб оевнчувати JІюд~й, нводити іх Хрещенням і Миро

помааапням до Церкви, відпускати гріхи і uci провини, освячувати іх 

душі, кормити іх Св. Причастнм і збільшувати іх надприродне життя, 

освячувати подружжя людей, потішати, облегшувати і підносити в не

дугах, страдаючих і конаючих. А передусім, він священик: << ввятий 
з людей, є постановлений для добра людей для іх зв'язків з Богом, щоби 

приносити дари та жертви за гріхи, і щоб могти співчувати недосвід

ченим і заблудженим, тому що і він також перейнятий слабосилістю. 

І для того він повинен як ва людей, так само і за себе самого приносити 

жертви за гріхи. А ніхто сам не бере собі цієї чести, але той, що є покли

каний Богом, як і Аарон» (Євр. V, 1-4). 

Вони, одержавши нині це найвище післанництво на землі, стануть 

тими лікарями душ, благовісниками мира і любови, що будуть вавжди 

nриносити Бевкровні Жертви аа людські гріхи і вимолювати помочі 

у всіх недолях для усього людства, а зокрема для обездоленого нашого 

украінського народу. Але може хтось з вас завважить, що скільки ду

ховних, передусім в тяжких часах, епроневірюється своєму післанниц

тву і, замість благословення, стягають прокліп для свого народу, для 

всієї Церкви і всього людства. Це бев сумніву, незаперечний і найnри

кріший момент в історіі Христової Цернви і іі священства. І тут ми ні

чого не змінимо, бо такий вакон Христа. Він, Бог вибрав 12 Апостолів 
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і сщІtІІ а них Юда допустився зради. Не змінить того жодний Архиврей 

11ри всіх своіх надприродних і природних стараннях і зусил.-.ях, бо Хри

І'Тос хотів і це є саме аа.коном, щоби к,ожна .людина, а так,о;мс і свяще

ІШК мав свобід пу волю, а ne був машшtою 'ЧU .uaneк,inoAt, але щоби своєю 
свобідною волею здобував і ;заслуговував Царство Боже для себе і дан 

інших. А з свобідною волею може зійти: і на манівці. А все ж таки не 

вважаючи на деякі спроневірювання треба сказати, з повною свідомі

стю, що священик є добродів.и людства. І то почлнаючи від перших по

чатків його історіі аж ;:1,0 нинішнього дня. Таким добродієм він був уже 

в історіі Ассирії, Вавилону і Єгипту, він звертав людсЬІ-юго духа з землі 

до неба, був творцем його культури, мистцем його психіюІ і техніки, 

його знання, його літератури і то навіть в погансь.ких часах, а не .ка

жучи вже опісля в історіі с.вреіісьJшго і християнсьиого народу. Всі 

Христові вороги забувають нині вро те, і своїми очерненнями, :клеве

тами, наругами, оп~1:ьовуванням священиків, хочуть знеславити Хри

стову Церкву і Божу нау:ку. Ви бачите самі в.:шсними очима тут в Римі 

величаві храми і мистецькі архитвори адвигнені духовенством. І як би 

то нині виглядав Рим і увесь світ і без прибл. 50.000 святих проголо
шених Церквою без них? С:кільІпІ полегші, помочі несло духовенство 

в часах останніх світових війн, сніль1~и горя і знищення спинив Свя

тіший Отець! Справді священик був, с й останеться добродісм людства, 

а зокрема український священик для украінського народу! Він вчив 

його жити висоним духовим життям, підносив його мораль, алагідню

вав його нужду, вирівнював різницю між багатими і вбогими, вчив його 

грамоти, творив літературу~ приносив йому найвищу культуру, а що 

найважніше ублагороднював його душу, вчив бути собою і вдержувати 

свою націона.'1ьну свідомість, словом псвятив його і вчинив Божою ди

тиною. Тому таною велиною радістю є для нас нині новопосвячені свя

щеники для Христової Церкви і зонрема для Василіянського Чернецтва, 

ною добродії для украінського народу І усього людства. 

7. Дозвольте, Дорогі Бра тт л й Сестри, що в ці святочні хвилини, 
долучуємо ще й наші особисті і загальні радости і втіхи. Хочемо отут 

Вам усім приявими і всім, що духом з нами, Українцям і всім нашим 

прихильн1пшм інших національностей, висловити найгарячішу прилюдну 

подяну за виявлені і переслані нам привіти, поздоровлення, побажан

ня, однозгідні yxвamt на Зборах, щедрі жертви на Цернву, а зокрема 

за молитви і за СJІужбп Божі, з нагоди небувалої і щасливої події, що 

можемо оттут явнтнсь міш вами і принести благодарну Безкровну Жер

тву Всевишньому. Зокрема вважасмо нашим святим обов' наком зложити 

при~ТІюдний поклін і вислови найглибшої вдячности Святішому Вітцеві 

за довершене оснободження, Його Високопреосвященнішим Еміненціям 

Кардинапам і Співробітникам за помІч, та нашим Високопреосвященні-
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шим: Митропо.Іштам .. \ рх іt:ІІІН'J\ОІШМ і Владикам, Духовенству і всІм В ір

НІІ.\І ~тнраЇНІ(НМ і ІІР ~·нра ЇІЩПМ аа незасаужену .:ІЮООВ. ПрИХІІ:lЬНІСТЬ. 

старання І В<'І~, що в•rшштt на нашу иористь. 

Чаеом шах 11 ро і\ мас: нш·. 1111 вин і r.нух пои.їlаданих надій, в:ичіку

вань і (ЇюІ\іШІ., :tа;рн ІІІІІІІІІ х ІІІ'М і•шн х с·ш1, та <'І\ріп.Іяє нас на дусі все

могучіІ:ТJ. І )оа· а. ;~:Ін ІІІіІІ ї JІс•ма ію 'і~ІШ х ІІРрРІІОІІ і труднощів. Заохочус 

нас· і 11 і;~;~соршу•: вс•:ІІІІ\а :ноГІоІІ Сшtт ішоt'о В ітt(JІ до ІІ<н:, що ;щв вже тані 

ІН'.іІІШі дона:ш Сtнн:ї (Їатt.І\ЇІІС'ІоІІОЇ нііаН.JІІ11\(ІІ"І'ІІ ІІро ІІіН' на НОіЮЮМУ кроці 

і в ютшому час: і, що 11 і;~'ІШШВШІІ 2 \1 итроно.ІІпам ще 1 :J СниеІ-юпств, 

аанш·а 11 еuсн: ім' н аолотнми Ііу1шuми 11 унр а Їtн:J~нііі історії. 1\lаймо не

похитну віру і надію в он рему поміч Uошу дл л 11 ам іС"шшu. Христового, 
на Його велике знання і досвід, а зонрема на всі ті добродійства, які 
солили на нас через Його руки, - ЯІ{ завдатон :майбутнього. В своїх 

руках держить Він усі нитки життя народів, а зокрема ре.-rігійноrо життя. 

Не забуваймо, що і Христос допустив і смерть ..тІаааря і роз:nлад тІла, 

щоби воскресити його! 

Нема сумніву, що перед нами Страсний тиждень в нашому житті 

і в житті Церкви, що перед нами ще ве.'ІИІШ праця і терпіння, бо й пісдя 

воснресення Л<:tаuрн і веюtчавого в'їзду до Єруса:шму, прийш.-rа страсна 

ссдмицн, щшйш.'Іu. а рада ІОни і r-мерть на хресті. A.-re такий занон Бо
іЮІЙ, що нерешІітас: терніннл а р:щі('ТЮ, і то u шиттю не лише одиниць, 
а.;Іе і ціJшх народів, що ніс.нн Стра<~Іюї ІІнтниці наступас завж;::~;и ра

дісний Великдень. << І :кожний, хто »юшс і uipyc 1.1 l\1rнP. не вмре по вік >> 

(І в. ХІ, 26). 
Прийміть з тоі нагоди наші молитовні побажання Свят, щоби про

вели їх в щастю, здоровлю і радості. Свят:куйте на с:rаву Цернви і на

роду та й згадайте пас недостойнІІх прн Вашому свяченому. бо духом 

і мо~Іитвами, мп завжди з Вами. 

ІТЛЛІЙСhНИН ПЕРЕНЛАД ПРОПОВІДІ 

ln nomc tlt:l Pullre, tlel l·їp.fiuolo е dello Spirito Santo. Amen. 

Oggi сі ha radшrali la ~rиzіи tlello Spirilo Santo, е noi tutti prendendo 
la tua croce, diciamo: Bencdcllo Colui. c!Jl' t)icnt: nel по те del Signore, 
osanna nel piu alto dei cieli. 

1. Cosi la prima stichira J~l v~~p•·o i11izia l'~saltazion~ della festa 
odierna. Veramente сі ha sempre radшмLi ~ сі •·alltma аш.:hс oggi soltanto 
la Chiesa, noi disseminati е dispersi р~г ttttta Іа tL·rra, апсhс se siamo figli 
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tlcllo stcsso padre е della stessa шadre, tuttavia siamo disuпiti е separati 
tlai confiпi, dai partiti е dai peпsieri per luпghi secoli fіпо аі giorпi пostri. 
~ssa uпisce поі е tutto il moпdo cattolico еоп la sua grazia diviпa е еоп la 
sна forza sopraппaturale. Essa unisce iпsieme tutti поі Ucraiпi, disseшiпati 
per il moпdo iпtero, da due milleппi, поп soltaпto еоп la sua sopraппaturale 
forza, mistica ed iпvisibile, еоп і suoi Santi Sacrameпti е еоп il suo Сара 
visibile, il Рара, ma iпoltre сі uпisce еоп LШ comuпe rito Ьіzапtіпо-tкrаіпо, 
еоп і comuпi seпtimeпti пazionali е tradizioпi е еоп uпа comuпe storia eccle
siastica е nazioпale. Quali motivi, quali peпsieri сі hаппо radllnati per l'odierпa 
Liturgia, іп questo sileпzioso tempio dei Padri Basiliaпi? Aпzitutto oggi е 

Domeпica ed essa сі chiama, dopo le fatiche е il lavoro di tutta uпа setti
maпa, in chiesa per la Saпta Messa, рег iпnalzare il поsао peпsiero а Dio, 
riпgraziaпdoLo per tutti і Ьспсfісі с pcr chiedere а Lui la Sua assistenza. 
Gia пell'eпtrare іп chiesa abbiamo iпcontl"ato nel шaestoso шоsаісо l'occhio 
misericordioso di Gesu Ьепеdісепtе. 

2. Сі raduпa qui апсhе il ricordo degli avveпimeпti evaпgelici, che 
oggi celebriamo, е сіое, come avete seпtito leggere пеl Saпto Vaпgelo - la 
resurrezioпe di Lazzaro е 1 'iпgresso trionfale di Gesu іп Gerusalemme -. 
Viveva іп Веtапіа uпа famiglia benedetta: il fratello Lazzaro е le sне dне 
sorelle Marta е Maria. Essi еrапо completameпte coпsacrati а Gesu Cristo 
ed Egli vi si recava qualche volta, per riposarsi, per coпsolarli, consigliarli 
е rallegrarli, poiche come dісопо da поі: « L'ospite іп casa, Dio іп casa », 

е da loro veпiva il Figlio di Dio іп persoпa. Si avviciпava la Saпta Pasqua, 
Gesu si trovava апсоrа fuori della Giudea. Е proprio allora era capitata uпа 
graпde sveпtura alla fami~lia di Веtапіа: Lazzaro, che Gesu amava molto, 
era morto. Giuпse Іа пotizia al Sigпore da parte delle due sorelle di Веtапіа 
che il loro fratello era ammalato. Tuttavia straпameпte Gesu, che amava 
пюltо Lazzaro, пап si affrettava per aпdarlo а guarire, ma si soffermo ancora 
per qualche tempo la, dove Lo aveva raggiuпto la triste пotizia, е soltaпto 
dopo la di lui morte iпtraprese il viaggio verso la Giudea е verso Gerнsa
lemme, dirigendosi роі verso Betania. Incoпtro а Gesu sопо corse le due 
sorelle е cadeпdo а і suoi piedi, supplicando, dissero: « Signoгe, sc tu fossi 
stato qui, mio fratello поn sarebbe шorto » (Gio. ХІ, 21 ). Queste parole 
suопапо come uпа specie di leggero rimprovero а Gesu Cristo. Faceva me
raviglia а loro, agli Apostoli ed апсhе а tutta l'altra geпte il fatto che Gesu 
aveпdo appreso dclla malattia di Lazzaro, поп si fosse affrettato е поп lo 
avesse risaпato sollecitaшeпte, ma aveva permesso la sua morte, е persiпo 
- come dicevaпo le sorelle - dopo quattro giorпi la sua decomposizione 
nella tomba. Е tanto piu сіо era а loro incomprensibile, poiche Gesu stesso 
ріапsе sulla tomba di Lazzaro іп segno della partecipazioпe al loro dolore, 
е tuttavia ha permesso che tutto сіо avveпisse. 

Nessuпo ha potuto iпdovinare la causa di un tale comportamento del 
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Signore. Cosl come anche noi oggi non sappiamo, perche mai il Signore 
manda su di noi delle prove cosl pesanti. Ма come su Lazzaro, cosl anche 
su noi il Signore ha і suoi piani, che сі sono sconosciuti. На fatto questo 
Gesu Cristo anche nei riguardi del suo piu caro amico Lazzaro, per poter 
роі esclamare а gran voce: « Lazzaro, vieni fuori » (Gio. ХІ, 43 ). Е cosl 
avvenne uno straordinario miracolo, poiche Lazzaro che era gia cadavere 
ormai decomposto nella tomba, uscl fuori vivo. Е tutti і presenti pieni di 
gioia, alla vista del portentoso avvenimento, hanno cominciato а lodare е 
ringraziare Gesu Cristo, che aveva offerto аі loro occhi una testimonianza 
indiscutibile della sua onnipotenza е della sua divinit\. Non fa meraviglia 
quindi, che quando Gesu Cristo montato sull'asinello si diresse а Gerusa
lemme, tutti Lo acclamarono come re, stendevano і loro mantelli per terra 
е gettavano і ramoscelli degli alberi, gridando: « Osanna! Benedetto Colui 
che viene nel nome del Signore, il re d'Israele! » (Gio. ХІІ, 13 ). 

3. Questo ingresso trionfale di Gesu Cristo е il suo trionfale ingresso 
simbolico attraverso tutti і secoli; ingresso nelle singole anime е nei cuori 
nel ricevere і Santi Sacramenti, е particolarmente Іа Santa Eucaristia; ingresso 
nei villaggi pagani con Іа predicazione evangelica, il Suo trionfale ingresso 
nei paesi е neile citta dнrante Іе ~randi festc е ricorrenze sacre о il Suo trion
fale ingresso nei Congressi Eucaristici с nclle feste nazionali. Celebrando la 
memoria dell'ingresso trionfale di Gcsu Cristo in Gerusalemme, anche noi 
oggi Gli andiamo incontro con і nostri ramoscelli benedetti. Е con questo 
trionfale ingresso di Gesu Cris to non possono paragonarsi in alcun modo і 
piu solenni ingressi dei piu celebri condottieri, сарі di popoli е sovrani, 
poiche tutti sono passeggeri е il trionfo di Cristo dura in eterno. Ad esso 
prendono parte tutti gli Angeli е tutti gli uomini di buona volonta. 

4. 11 giorno odierno е solennizzato anche da un'altra festa, che secondo 
il calendario antico si celebra in Ucrania, ed е la festa dell' Annunciazione, 
сіое quel momento solenne in cui l'Arcangelo Gabriele ha portato dal cielo 
sulla terra la piu bella, la piu consolante е la piu iшportante notizia nelle 
sue conseguenze, l'annuncio сіое della prossima venuta di Cristo, che affran
chera il genere umano dal peccato, edifichera il suo regno, la Chiesa « е il 
suo regno non avra mai fine » (Luc. І, 32). Poteva forse esserci per l'uomo 
qualche cosa di piu consolante di сіо che annunciava l'Arcangelo, che il Figlio 
di Dio lo avrebbe liberato da ogni peso, tormento, malattie, afflizioni; la 
fame, il freddo, і rimorsi, perdonandogli le sue colpe е mondando dei suoi 
peccati? Е attraverso і secoli Egli porta sollievo agli uomini, toglie da loro 
і peccati, monda la loro coscicnza, li fa fi~li Ji Dio, aJJolcisce la vita amara, 
li consola nella sventura е nella prigionia; in tma parola li riconduce dall'in
ferno al cielo! Е guardate la terra, come cssa Іlшtа il suo volto, come ovunque 
sorgono case di cura, di sollievo е di carita, sorgono scuole е chiese, nelle 
quali si radunano і fedeli, per dimenticare ogni cosa tcrrena е per conver-
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gere lo sguardo verso Dio, per distogliere la propria attenzione dagli affanni 
quotidiani, dalle afflizioni materiali, е ricordarsi che с'е ancora una vita 
diversa, piu alta е piu perfetta, la vita dello spirito е la vita eterna. 

5. Quando diamo роі uno sguardo alla nostra terra, vediamo che la 
prima buona novella ha portato l'Apostolo Sant'Andrea аі nostri antenati 
Sciti. Essa ha cominciato lentamente а mutare le loro anime е quelle dei 
loro discendenti, rendendole piu nobili е piu fini. ln tal modo ha innalzato 
la loro natura е la loro cultura. La terra ucraina е stata abbellita da templi, 
da principio di semplici tende con altari trasportabili, е in seguito di legno 
е di pietra, chiese di grande pregio artistico di cui si gloria fino аі giorni 
nostri tutta la terra ucraina е tutto l'Oriente. « Е il regno di Gesu Cristo non 
avra fine ». 

6. Cari Fratelli е Sorelle! La nostra grande gioia oggi viene aumentata 
ancora da un altro avvenimento, di cui voi siete stati testimoni, е сіое le 
solenni ordinazioni sacerdotali di 5 giovani monaci. Questa gioia completa 
le nostre gioie precedenti, poiche le rafforza е le mette maggiormente in 
evidenza. Ricevere l'ordinazione sacerdotale, significa entrare nelle file degli 
Apostoli di Gesu Cristo е continuare la Sua benedetta missione, predicare 
il Vangelo, offrire il Sacrificio Incruento. Poiche proprio essa (la Missione 
Apostolica) е quella grazia divina per il genere umano, che lo innalza, lo 
nobilita е lo santifica. Ed innanzi tutti і sacerdoti stessi, poiche essa li fa 
uguali agli Angeli nel loro servizio, anzi li pone ancor piu in alto, da loro 
la possibilita d'innalzarsi alle piu alte vette della santita е di ottenere da 
Dio con і Santi Sacramenti le piu grandi grazie е aiuti; in una parola li 
innalza alla piu alta dignita sulla terra, dignita, che essi non perdono ne 
in questa vita ne nell'eternita. Ма essa non е soltanto per і sacerdoti. Essi 
sono posti а custodia della fede е della morale di tutto il popolo, essi sono 
consacrati per santificare il popolo, introdurlo mediante il Battesimo е la 
Cresima nella Chiesa, rimettere і peccati е tutte Іе colpe, santificare le 
anime, nutrirle con la S. Eucaristia ed aumentare la loro vita soprannaturale, 
santificare il matrimonio degli uomini, consolarli, sollevarli ed incoraggiare 
nelle malattie coloro che soffrono е che agonizzano. Ed innanzi tutto il 
sacerdote: « proveniente dagli uomini, е costituito а vantaggio degli uomini 
per і loro rapporti con Dio, allo scopo di offrire oblazioni е sacrifici per і 
peccati; egli puo essere indulgente verso gli ignoranti е і traviati, poiche 
anch'egli е soggetto а debolezza, е per questo deve, come per il popolo, 
cosl per se stesso offrire sacrifici in espiazione dei peccati. Е non с'е alcuno 
che assuma da se la dignita, ma chi vi е chiamato da Dio, com'e il caso 
di Aronne » (Ebr. V, 1-4 ). 

Essi avendo ricevuto oggi questa massima missione in terra, diverranno 
altrettanti medici delle anime, annunciatori di расе е di amore, che offriranno 
sempre il Sacrificio lncruento per і peccati degli uomini ed imploreranno 
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l'aiuto nelle sventure pcr tutta l'umanita, е soprattutto per il nostro infelice 
popolo ucraino. Ма forsc qu~lcuno di voi osservera che oggi tanti sacerdoti, 
sopratutto in qucsti tempi cos1 dHficШ, dissipano questa loro missione, ed 
invece delle benedizioni attirnno le maledizioni per il proprio popolo, per 
tutta Іа Chiesa с pcr tutta l'umanita. Questo senza dubbio е il fatto piu 
doloroso nella stot·ia dclJa Chicsa di Gcsu Cristo е del sacerdozio. Е qui 
non possiamo cambiare nulla, poiche talc е Іа legge di Gesu Cristo. Egli, 
Dio, scclse 12 Apostoli, ma uno di loro, Giuda, Lo tradi. Non Іо potra 
mutare nessun Vescovo nonostante tutte le sue premure е gli sforzi di 
carattere soprannaturale е naturale, poiche Gesu Cristo volle - е questo 
е una legge - che ogni persona1 ed anche ogni sacerdote avesse la volonta 
libera} е non fosse una macchina о manichino1 та perche con la sua libera 
volonta conquistasse е si meritasse il Regno di Dio per se е per gli altri. 
Tuttavia con la libera volonta egli puo smarrire la giusta strada, ma senza 
badare а queste perversioni, bisogna dire con piena consapevolezza, сЬе il 
sacerdote е un benefattore dell 1umanita1 е сіо а cominciare dagli inizi della 
sua storia fino аі giorni nostri. Tale benefattore egli era gia nella storia 
dell'Assiria, di Babilonia е dell'Egitto; egli indirizzava lo spirito umano 
dalla terra verso il cielo, egli era creatore della sua cultura, artefice della 
sua psiche е delia loro tecnica, della scienza, letteratura, е сіо anche in 
tempi pagani, per non parlare gia dei tempi della storia del popolo ebraico 
е cristiano. І nemici di Gesu Cristo oggi dimenticano tнtto сіо, е con le 
loro diffamazioni, calпnnie, scherni е derisioni dei sacerdoti, vogliono diso
norare la Chiesa di Gesu Cristo е la dottrina di Dio. Voi vedete con і 
vostri stessi occhi qпі а Roma і grandiosi templi ed opcre d'arte innalzati dal 
clero. Е che aspetto avrebbe oggi Roma с tutta Іа terra senza di essi с 
senza circa 50.000 Santi canonizzati? Quanti sollievi, conforti ed aiuto porto 
іІ clero аі tempi delle ultime guerre mondiali, qпanti dolori е distruzioni 
ha impedito il Santo Padre! Veramente іІ sacerdote era, е е rimarra bene
fattore dell'umaпita, е particolarmente il sacerdote ucraino per il роро]о 
ucraino. Fu egli ad insegnargli vivere пnа vita spirituale alta ed intensa, 
sollevare Іа sua morale, attenuare la sua miseria, livellare le differenze tra 
і ricchi ed і poveri; egJi gli insegno а leggere е scrivere, creo per lui la 
letteratura, gli porto la piu alta cultura, е сіо che е piu importante, nobilito 
la sua anima, gli inscgno ancora ad essere se stesso е conservare la sua 
individualita е consapcvolezza паzіо11аІе; in una pat·ola, Jo santifico е lo 
fece figlio di Dio. Реtтіо sono Ji gr&шdc consolazione per noi і novelli 
sacerdoti appena ordinati per la Chiesa Ji Gcso Cristo, in particolare per 
l'Ordine Basiliano, е nuovi benefattori pct· іІ ророІо LІcraino е per tutta 
l'umanita. 

7. Permettere, Cari Fratelli е Sore11e, сІ1е in qнesti momenti di gю1а 
е di festa aggiungiamo anche la nostra ~іоіа е consolazione personale. 
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Vo~liamo qui esprimere pubblicamente а voi presenti е а tutti coloro che 
sono vicini in ispirito con noi in Ucraina, е а tutti gli amici di altre nazionalita 
il nostro piu sentito ringraziamento per і saluti ed ossequi che сі hanno 
шanifestato ed inviato, per gli auguri espressici, per le risoluzioni unanimi 
votate nelle Adunanze, per le generose offerte per і bisogni della Chiesa, 
е sopratutto per le preghiere е le Sante Messe offerte in occasione dello 
straordinario е felice avvenimento, per cui possiamo essere qui presenti in 
шezzo а voi ed offrire il S. Sacrificio а Dio Onnipotente. Particolarmente 
crediamo nostгo sacro dovere di rendere pubblicamente un deferentissimo 
omaggio ed esprimere il nostro piu sentito ringraziamento al Santo Padre 
per la ottenuta liberazione, agli Eminentissimi Signori Cardidnali е Suoi 
Collaboratori per l'aiuto prestatoci, аі nostri Eccellentissimi Metropoliti, 
Arcivescovi, Vescovi, al Clero е а tutti і fedeii Ucraini е non Ucraini per l'im
meritato amore, benevolenza, premure е per tutto сіо che hanno fatto per me. 

Qualche volta сі spaventa il fatto di vedere е sentire tante speranze 
riposte, tante aspettative е deside1·i accesi intorno alla nostra persona, а 
causa delle nostre povere е deboli forze, ma сі rafforza nello spirito l'onni
potenza di Dio, che non conosce nessun impedimento ne difficolta. Сі inco
raggia е сі sostiene il grande amore е carita del Santo Padre vet·so di noi, 
che сі diede gia cosl grandi prove delle Sue paterпe premнre ad ogni passo 
ed in ogni tempo. Egli, che avendo messo sotto la guida di 2 Metropoliti 
altri 13 vescovi, ha iscritto il Suo nome а lettere d' oro neiia storia ucraina. 
Abbiamo l'incrollabile fede е speranza nel particolarissimo aiuto di Dio 
per il Successore di Gesu Cristo in terra, il quale per la Sua grande scienza 
ed esperienza, е soprattutto per tutti quei benefici, сЬе сі sono venuti 
attraverso la Sue mani, sara per noi реgпо anche per il futuro. Nelle 
Sue mani Egli tiene і fili della vita di tutti і popoli, е particolarmente 
della vita spirituale. Non dimentichiamo che anche Gesu Cristo permise la 
morte е la decomposizione del corpo di Lazzaro, per farlo risuscitat·e! 

Non с'е dubbio, che davanti а noi neiia nostra vita е neJla vita della 
Chiesa si svolge la Settimana di Passione, che dinanzi а noi sta ancora un 
grande lavoro е grandi sofferenze, poiche anche dopo la resurrezione di 
Lazzaro е dopo il trionfale ingresso in Gerusalemme, giunse la Settimana 
di Passione, venne il tradimento di Giuda е la morte sulla croce. Ма 
questa е la legge di Dio, che intreccia il dolorc con la gioia, е questo capita 
nella vita non solo di singole persone, ma di interi popoli, che dopo il 
Venerdl Santo arriva sempre la Resurrezioncdi gioia. « Е сЬі vive е crede 
in mc non morra in eterno » (Gio. ХІ, 26). 

Vogliate accettare in questa occasione і miei migliori auguri е voti 
uniti all'assicurazione di preghiere per la Santa Pasqua, perche possiate 
passarla nella felicita, in buona salute е letizia. Festeggiatela per la gloria 
della Chiesa е del popolo, е ricordatevi anche di noi indegni nella vostra 
gioia familiare, роісЬе con lo spirito е preghiere noi siamo sempre con voi. 

55 



СЛОВО В АРХИМАНДРІІ ВАСИЛІЯН 

7 .lV .1963 

Ваше Вис01юпреподобів, Uтче ІІротоархимандрите І 

Дорогі отці і Бра'М'я І 

Приходить черга і на мене, бо Отець Протоархімандрит Своїми щи

рими словами виввали мене до відповіді. І я в рівнож глибоко пересвід

чений, що ця хвилина в рідкою хвилиною, не тільки у Вашій Прото

архімандріі оттут, але й для мене самого. Бо після пережитого мину

лого архієрейське діяння належить не лише до найважчих, але й до 

найпочесніших. Найважчих, бо вавжди рукоположення супроноджав 

при всіх найкращих надіях непевність ва поставлених преввітерів. Вправ

ді можна себе облегшувати і оправдувати Божою поміччю і людськими 

немочами, але всеж таки відповідальність спадав вкінці на святителя. 

Недавно принесли були часописи відомість, що у Вашінrтоні від

бувалася нарада бувших Президентів ЗДА і найвищих іх дораднипів 

в одній дуже важній справі. Після того заявив оревидепт Кенеді: <<Те 

все слушне, справедливе і розумне, що говорили і підносили у цій на

раді, але ва викликання нової війни і внпщення людства буду відпо

відати таки я>>. Тому й Архіврея огортав святий страх на вид так важ

ної подіі, якою в в життю людини, народу і Церкви поставлення ново

вреів. Та в другого боку скріпляв та надія, що все таки та справа спо

чивав в руках Милосерного Бога та ЇІ що стають до праці на Господній 

ниві нові робітники повні сил, одушенлення й вапалу для Божої справи. 

Оосвідають в якійсь кааІJ,і, що цигана визивали на тілеснj зм.аганнf', 

а він свідомий своіх слабих сил, сказав: <<що ви будете пробуватись зі 

мною, пробуйтесь в моїми молодими синами>>. І ми нині << mutatis mu
tandis >> можемо у нашій слабосилості показати на своіх молодих синів, 
які в силі в протиставитись усім новим погроаам і небезпекам. Тим

більше, що нашої перемоги можемо бути певні, бо маємо таку сильну 

опору в Св. Отцю, певмірно відданому нашій Церкві і нашому народові. 

І тому нині бюt<а(:мо Вам якнайщедрішого Божого благословення 

у Вашій майбутній сnлщеничій пр&І\Ї, помочі і найкращих успіхів. Щоб 

через Ваші руки спливаJю ванжди тідьии Gлагословення, мир і потіха. 

І якщо стрінуть Вас у життю тернішш і хрести не вабувайте на пропа

м'ятні слова: << Ішли і плакали несуqи сноі торбини, але йдучи прий

дуть в радості>>. І на Ваші руки, Uтче ІІротоархімандрите, як Вашу 

найближчу потіху, Ваших Братів і Синів духовних, підносимо оту чарку 

а побажанням многих літ. 
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ПРОПОВІДЬ ВИГОЛОШЕНА В МОЛИТОВНИЦІ АРХИМАНДРІІ 
СС. ВАСИЛІЯНОК 

14.IV.1963 

Во і.мя Отця і Сина і Святого Духа. А.иінь. Христос Воскрес! 

Дорогі Сестри! Святий Іван Золотоуст, найбільший проповідник 

Католицької Церкви, в свойому <<Слові на Пасху)) завзивав всіх до ра

дости, навіть тих, що не браJПІ участи, ні у Великому Пості, ні Страст

ному Тижні, ні в молитві, ні в умертвленні, ні в Сповіді, ні в Св. При

частю, - щоби вони бодай радувались на Великдень та й в той спосіб 

стали учасниками найбільшого свята християнського світу. Може тим 

найлегшим засобом духовної втіхи і радости Він хотів притягнути до 

Церкви тих, що стану~тrи: поза нею та й збудити в них віру в Христа най

більшим Його подвигом довершеним на землі, це в воскресенням іа 
мертвих. 

2. Ми так багато говоримо про радість, так багато чуємо, читаємо, 
але здається, що прцймаємо це поверховна і не иереймаємося тими гли

бокими та змістовними словами. Щоби тішитись треба мати причину 

й основу, бо інакше радість буде плиткою, неприродною. Яка ж при

чина нинішної великодної радости? Найперше, факт, історична правда, 

що повстала із мертвих людина. Здається, що треба би назвати легко

душною і неморальною таку людину, котра би не цінавилась і не ра

дувалась подією, що в її селі чи місті, де вона живе, воскресла людина 

із мертвих, якийсь його знайомий чи рідний. Ціле село заворушилось 

би, перейнялось би подією, радувалось би фактом, що той а той помер, 

а тепер воскрес. Таке саме було при воскресенню Лазаря і тому воно 

виявилось в тріюмфальному поході Христа до Єруса~ТІиму. 

Але нинішнього дня святкуємо щось більше, а саме, воскресення а 

гробу розп'ятого на хрест Христа. Того що голосив нову науку, робив 

чуда, поставив нові закони й оснував Новий Завіт. Св. Апостол Павло 

твердить і це читається у Великодному крузі; що <<якщо Христос не 

воскрес, тоді віра наша даремна)> (1 Кор. 15,17), і надармо ми її про

повідували б впродовж віків, бо могли би легко сказати недовірки і 

противники, що таку високу науку могла би голосити якась rеніяльна 

людина. Вона могла робити чуда яки:мись невідомими нам силами і про

рокувати майбутнє якимсь ясновидінням, але якщо людина проголо

сила нечувану і найвищу науку для людства, найвищу мораль, пред

скавувала майбутнє людям і собі, а в кінці проголосила, що вона буде 

терпіти і помре та третього дня воскресне ---- це вже переходить всякі 

видумки і найживішої уяви. Тут вже ніхто, здорово думаючий, не може 
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сумніватися і підшн·нтІІ лніс·.ь аам іт11, тимtіі.'Іьше, що факт воскресення 

стверджений fіr-:н·умнішю ІІао•ІІІими •~ніюшмн віруючими і невіруючимн. 

Оце в д.rш нас ТІШН ІІНіІШН но;tін, що Іютверджує нашу віру в Бога, 

в Христа, 11 fірасмертніс·•·•· нуші, н ІІІІ.Шt! сuнте їЮІття і в нашу працю ДJІЯ 

Бога. Ми ІІІ' нірнмо, ІІt' тс!рашмо, ю~ ІІJІНІtІt)(:мо нарсмне, а.11е, якщо тут 

ми нr- отримус:мо нн.11шюю ї ІІІІІ'ОJІІЩИ, 1·о ан т~ nшш певно приобіцяна 

нам І;m·ом 11 нруІ'ому шитті. ( kь чому тн рнні•~тІ. ІІІШІR тан:а ве.тшка, бо 

вона JІВ.rJШ:та.с·.н JНЩ іс~тю а ноtі ію• Х рш·та і а ноtі іди тн~ Jюншого над злом 

IICJI рн. вдою І 

3. Вродовжуючи дальше наші думки, питаємо, на чому опирається 
сам факт воскресення Христа? На це відповідає нам Св. Церква с.JІо

вами нииішного Євангелія: <<Споконвіку було Слово>>. Страстним Тиж

нем Св. Церква, в історичний і драматичний спосіб, казала нам СJІу

хати Євангедьських оповідань про останні дні Його життя, про уста
новлення Преев. Євхаристії, про Безкровну і Криваву Жертву, про 

великі терпіння, муки і ВІ~інці про ганебну смерть Христа на хресті. 

І в Велику Суботу вечір вона каже нам ЧІпати і с.11ухати Єванге.ліє про 
. . . . . 

подІю воскресення - ІЩМ 1 закшчується ютор1я природного людського 

життя Христа і воr,нрсr,еннл на аемлі. 

НинішнG Св. Єванге.1 rіс евоім маr.статичним с.11овом <<Споконвіку>> 

вводить нас в найглибшу таr.мницю життл особи Христа. Дві н:ниги роз

починаються такими самими сJювами, а саме книга << Буття>>: На по

чатку сотворив Бог небо і земJІЮ >>, а нинішне Єванге.піс рівнож розпо

чинається с.rrовами: << На початку (споконвіку) було С.:'Іово ... >>. На пер
ший погJІЯ;\ здасться, що ті елова висJІОВ.JІюють ту саму думку. Тимча

сом перші е.:гшва книги << Буття>> << на початку >> ... означають, що най
перше не бу.'ю нічого і що земля і небо 3ачаJІИ існувати, покликані до 

існування Богом. Зовсім інше значення мають с.'Іова: << На початку бу.по 

C.rroвo >>, значиться, не було часу в лкому С.лово постало би, а.ле що Воно 
завжди було і с. 

<<Споконвіку було Слово, і Слово буJю в Бога і Слово було Бог>>. 

ІІостараr:мося хоч приблиано збагнути значення тих найглибших змі

стом свангельських висJюnів. Ми знаємо, що наше пізнання почина

ється від наших uражінь, ми бачимо дерева, звірят, ~1юдей, дотика

смосн пальцями матерія.JІІ~них ;tiJІ, чуr:мn авук, :запах. Ми видіJІи якусь 

людину, бачили його неJІИЧІІІІУ, щщ, чу.JІи Horn елова, ііого аворушення 
і його вчинки. На основі того ми ннuшм рnаумnм творимо собі поняття 

тоі людини, хоч вона вже перестала існувати і mшюш з під наших вра

жінь. Саме тут розум творить собі духове Іюашттл і ми зберігаємо його 

в нашій пам'яті. Таких понять ми маємо внродоюt< ;ниття безліч, а вби

раємо іх в одно, коли ми застановляємося самі ннд собою і творимо собі 

поняття нашої душі. Кожна людина, яка нронщщть духове життя, від-
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fiyвar. духові вправи, а іх завдання є: Півнати себе, півнати свої добрі 

і лихі принмети. Це не є річ легка, вже старинні грени говорп~-.и, що 

півнання себе є найважчою наукою. А і наш Отець Маркіян Шашкевич 

написав на початку свого твору: << Півнай себе, в буде з тебе >>. І пізнан

ня самого себе відбувається дуже довго, ціле життя, і людина ніноли 

не вистудіює себе добре, якщо вона аастаповJІяється над собою, над сво

їми думками, почуваннями і вчинками. Лише, ян нажуть, << ааЯІ\Ь не 
рахує своіх скоків >>! Чим отже людина провадить дос:кональше життя, 
тим :кращий вона має образ своєї душі. А цей обрав є неначе її другою 

душею, другим я, бо в ньому відбивається немов на світлині уся душа, 

ЦІла .ТІюдина. 

4. Перейдім тепер думкою до Бога. Так само, Бог спононніну, див.ТІя
чись Своїм ровумом на себе, на свою суть, пізнає її, Свої принмети не

скінченої мудрости:, люfіови:, беамежности:, вічности, всюдиприсутности, 

всемогучости і творить собі образ Свого Божества, яке називає понят

тям, <<Словом>>, <<Логос>>, -Сином Божим, Другою Особою Пресвятої 

Тройці. Оця Друга Особа, І\ отра має те саме божество, ту саму божу 

природу і божу суть, що і Бог Отець, - прийняла .пюдсьну природу, 

то G душу і тіло правдивої людини і то та:к, що та природа людсь:ка не 

є змішана з божою природою, тіль:ки: не є своєю особою, а.ТІе в.ТІасністю 

Другої Особи Божої. - Це й означують слова << С.туово сталось тілом 

і лоселилося між нами >>. Можемо отут посJІужитись янпмись приб~їизни
ми порівняннями. Вп бачиаи, що існує людина, яка має тіло, а одно

час і яніеь незвичайні нарости: мають шостий палець на руці, мають 

янісь ве.<пІні нароети на го.1ові, немов друга го,jюва, вони на,іІежать до 

тоі самої оеоfіи, а всетаки не є іі складовою частю, бо іенують дюди без 

них. І шостий палець і веJІиний наріст на гшюві невід.11учно зв'язані 

а даною JІюдиною, хоч є ріжні від неі. Подібно треба собі подумати, що 

і ціла природа людсьна Христа, що сталась власністю Божого Сина, 

є своїм буттям орrанічно злучена з Другою Особою Пресвятої Тройці. 

Існує, отже, Друга Особа Божа, яна має людсьну і божу природу 

і діє людсЬІюю і божою природою. Тому Христос проронунав як Бог, 

робив чуда ян Бог, воскрешав і воснресив себе ян Бог, любив Бога Отця 

як Бог, пізнав Бога ян Бог, а водночас народився, ріс, віджив.пявся, 

ходив, плакав, терпів, розмовляв і умер як людина пізнавав, .:1юбив 

Бога і увесь світ. Але все таки то було, ті всі чинності людсьної при

роди, належали до Другої Особи Божої. І тому смерть Христа, є чин

ністю Його людської природи, а воскресення Його тіаа а мертвих, є 
чинністю божої - Бога. Особовість Божого Сина, злука людської при

роди а нею є останньою рацією Христового Воснресення. Задля того 

Св. Цернва виголошує нині ці маєстатичні слова: << На початку було 

Слово>>. Водночас це є й наііrлибшою причиною і нашої радости, втІхи, 
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нашого <<вічного весеJІін ». <~ Небеса убо достойно да веселяться, земля 

же да радується, да нраанувт ше мір видимий же весь, і невидимий: Хри

стос бо воста, весеJІіG нічно(~ ». 

БJшrосJюоешш І~сюІюднG на вас І 

Проповідь ВИІ'ОJЮШена n МОJІИТОІІІІИЦі Архимандріі ес Василіянок 
Рим, дня 14 квітня 1963 р. 

ПРОПОВІДЬ 3 НАГОДИ ІЄРЕЙСЬRИХ СВЯЧЕНЬ О. М. МИRИЦЕН, 
ОРІОНІСТА В RАПЛИЦІ YRPAIHCЬROI МАЛОІ СЕМІНАРІІ 

Во і.мя Отця і Сипа і Святого Духа. А.міпь. 

1. Історія появи Христа Св. Апостолові Томі, записана в нинішній 
Євангелії ва св. Йоаном, кінчиться немов якимсь завіщанням Спаси
теля для усього людства: << Щасливі ті, що не виділи, а увірували>> (Йо. 
20,29). Бо справді, сучасному беавірству не можна досить підкреслювати 
ваги віри і заслуги людини через віру в Бога, в Божество Христа і в 

Його науку. А ця заслуга віри унаглядиюється в Його словах, якими 
Він звернувся до Апостолів після Своєї появи: <<Мир вам ... кому від
пустите гріхи відпустяться, а кому задержите задержаться>> (Йо. 20, 
21-23). Мир і відпущення гріхів є великою нагородою за віру, і одно

часно суттю післанництва Христа. Він приніс спокій і поєднання роз'єд

наній душі з Богом і з ближніми і уважав, що саме Його найвищим і 
найблагороднішим завданням є у спокоіти людину, а цей спокій вона 

набуде, коли ій відпуститься всі гріхи і провини супроти Бога і ближ

ніх. Це є справдітнім облегшенням долі кожної жиючоі людини, коли 

знятий з неі тягар грижі совісти, коли вона успокоєна і коли вона чиста 

невинна в своїй совісті. 

2. Але людина скJІадавться в тіла, яке рівнож має свої потреби, 

сво і конечности і вимоги, Іюшщао в нещастя, в недуги і в матеріяльну 

нужду. І цьому також рішип нарадити Христос і пішов навустріч в ве

ликим співчуттям. Здається, що людина нікшrи більше не відчувала так 

дітиливо своєї тілесної і матеріяJІЬІюі нужди нк тепер. Не диво тому, 

що з усіх усюдів підносяться голоси роапуІ(И серед суспільних верств 

протести і домагання, щоб покривдженим помогти і варадити всяким 

вивискам і несправедливостям. 
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3. Десь раз зібрався був гурток науковців, письменників і журна

лістів, і став дебатувати про вагу слова у житті людської спільноти. 

ПідносиJПІ його вагу для розбудження ідейности, запалу, для авору

шення сердець до помочі в нужді і нещастях. Один з них підняв питан

ня, котру притчу Христа вважають найкращою. Одні казали, що про

повідь на горі, як маніфест -нова програма для людства, оборона по

нижених і по кривджених. Інші вказували на притчу про Блудного Сина 

в її зворушливими батьківськими почуваннями, марнотравством сина, 

його нуждою, в яку скотився він в висот батьківських достатків і лю

бови до низів погорди, вневаг і наруг. Передовсім підносили рівнород

ність сценарії і прегарних образів притчі, що надає ій великого чару 

і примани. Та ще інші вказували на притчу про милосерного Самари

нина, яка до глибин душі вворушує кожного, на вид жахливого і вво

рушливого нещастя, не лише великого співчуття для покривдженоі не

щасної людини, але й діючої помочі. Не менше чудову сценарію від

слонює Христос перед очима слухача, представляючи йому прегарний 

краєвид в Єрусалиму до Єрихону. Чарівний вид на гори, на Мертве море, 

на ріку Йордан, на зелені пальмові, помаранчеві і цитринові сади, повні 
запаху, теребінту і палестинсьних квітів. 3 тоі райсьної околиці спу

скається подорожній у відлюдну, понуру пустиню з іі скалами, наси

памп пісків і ляви, з яних буря і дощ повимявали і повитирали таємничі 

замки і мури, серед яких сильним відгомоном свИстів виводить вітер 

свої сумовиті і проймаючі дрожжю арії. На тій то пустині скривалися 

розбишаки і нападали на прохожих. І жертвою іх впав один, ян наже 

Христос, подорожний, котрого обдерли, ограбили, побили і нагого та 

півживого оставили на присуд судьби. І ось пересуваються представ

ники різних кляс ві своєю байдужністю до нужди і нещастя ближнього. 

Вони проходять легкодушно побіч, без всяного співчуття, зрозуміння 

і думни про поміч, не вдаючи собі справи, що вони можуть стати неба

ром учаснином такої самої судьби і нарікати на вакаменіле серце свого 

ближнього. Аж ось вближається на осляті Самарянин, що аворушений 

нещастям, злів в осляти, прийшов до лежачого, обмив і обвинув його 

рани, покріпив його поживою, всадив на своє в'ючне звіря та відвів до 

недалекої господи, передаючи господареві недужого і нещасливого до 

дальшого лікування і милосерної опіки, вирівнуючи всі видатки за об

слугу, обіцюючи ще і свій поворот і дальшу дбайливість. 

4. Справді не можна би поставити нинішньому людству нращоі притчі, 
в якій властиво змальовує Христос себе, і сказати більш захоплюючу 

проповідь на найбільше нині пекучу життєву тему про обездолених, 

вбогих, нещасних і негайної помочі для них. Здається, що нинішнє Єван

геліє Христа в найкращим введенням до подіі, яка довершується в оцих 

прегарних вабудованнях і настроєвому храмі Малої Семінарії під про-
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водом Отців Сат~зілн. 11 u Випшх очах був поставлений нині на свяще
ни:ка один наш Gpuт, перший унрнінець Згромадження Оріоністів. Ма

буть не треба вам нсршювіднтІІ і(~торії двох велиних святих Дон Бос:ка 

і Дон Оріоне, Оr.ноншшін :JrpoMHJ\/1\fШЬ, які тішаться у всіх та:кими 

велиними с.импнт інмн, щшхюаьн і(~тао, ніючою епівпоміччю, жертвенністю 

і .Тlюбон 'ю. Воно енрНІщі диашим і 110 JІЮДt~ьки незрозумілим, як ці два 

веJшні шt:rрінрхи чер11r~чих :-Jrромнткеш. амогJІИ в та:к :короткому від

Інюно Ч8(~і (Снт-шішаи (Н~ношші 11 1Н!')Н р., н Оріnні(~·rи н 1903 році) роз
uинутисл тuк буt,но і добитиея таких нсавичайних уеніхів в основанні 

веJшчеаних домів і так велиної чисельности своїх ЧJІенів в нинішних 

зма·геріялізованих часах. А тайна тих успіхів лежить саме в тому, що 

вони вцілили в осередок найпекучіших потреб нинішнього страдаючого 

людства. Вони поставили собі за завдання прийти з поміччю саме тим 

покривдженим, нещасним, опущеним нуждарям, побіч котрих проходять 

нажаль байдуже предетаnники і відпоручники людських спільнот. І Дон 

Боско і Дон Оріоне піднесли високо стяг, на я:кому виписали маніфест 

- харитативна акція співчуття, помочі, опіки, оборони, розвою життя, 

пізнання любови Христа, Церкви і Папи, через апостольство любови 

між найменшими, вбогими і між робітничою верствою. А під цей стяг ста

нув нині в проnід рядів один наш Брат, лк символ і завдаток майбут

нього набору І:шостоJшту харитативної акції для найбільш потребуючих 

на безмежних просторах Унраіпи і всJшного Сходу. 

S· Reverendissiшo Padre Geпerale degli Orionisti е Padri Collabora
tori Generali! Сі seшbra che questa odierna festa sia una festa della Fami
glia dei Salesiani, degli Orioilisti е degli Ucraini. Una gioia particolare alleg
gia nel nostro cuore, ша in quella sinfonia di canti е di gioia si leva potente 
la \'ОСе del Santo Padre, \'ostfO piu favorevole Protettore, che Si е degnato 
di solennizzare, di dare peso е fare di questa festa una festa della Chiesa 
Cattolica, impartendo la Sua Benedizione Apostolica del seguente tenore: 
<< Occasione ordinazione sacerdotale Reverendo Michele Mikycei della Pic
cola Opera Divina Provvidenza forшulo voti augurali lieto trasшettere Be
nedizione del Santo Padre per noYello levita et pat tecipanti sacra ceriшo
nia. - Cardinale Testa Segretario )). Infatti questo е un шошеntо aposto
licu е storico non solo per la nostra Chiesa е per la Congregazione degli Orio
nisti, ша anche per la Chiesa universale. 

Дорогі Вра1'ТІІ й Сш~три І llaшlt радість сповнена до вершна. Свя

тіший Отець приt~JШІІ (~анн: Лшн~·rшtІ.І'ЬНt~ БJан.госJювеннн ДJІЯ новоієрея 

і ДЛЯ ВСіХ тут присутніх і ТИМ :ІІІf',ІІИ'ІИІt JШІІНЙІ<рНЩе ІІИІІіШІН: СНЯТО та 

надав йому вселенський хнрuнтер. 

6. А для Тебе, Дорогий Вратв От'Ш МихttЙJШ, МОJІИМО Господа і 

бажавмо Тобі, щоб Ти у цих висоиоідейних рндах діючої любови і по

мочІ для найбільш потребуючих ро:шинун шшнйуrаа.ІІьнішу і найуспіш-
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11 ішу сnою працю, дійшов до вершRів пайдоснона.тrьшого чернечого життя, 

щоІіи через Твої благодатні руни сплива.іlи найщедріші Божі .тrаски для 

всіх потребуючих і щоби вони находили в Тобі завлщи готову поміч 

милосерного Самарянина, а всі інші наглядне потнердження Христо

вих слів: << Б.тшженні невидівші, а ввірувавші в Христа>> (Йо. 20,29). 
Щоби про Тебе ко~"'Іись сказали, по найдовшому святому житті і най

ревнішому апосто~'Іяті: << pertransiit benefaciendo et sanando >> ( << хо;гщв він 

добро чинячи і уздоровляючн >>) (Діни. 10,38), а в Бога найшов Ти ві

нець вічної слави. 

ІТАЛІИСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ПРОПОВІДІ 

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 

1. La storia dell'apparizione di Gesu Cristo all'Apostolo San Tom
maso, descritta nell'odierno Vangelo secondo San Giovanni, termina con 
una specie di testamento del Salvatore per tutta l'umanita: « Beati coloro 
che hanno creduto е non videro » (Gio. 20, 29). Poiche nell'irreligiosita 
contemporanea non si puo sottolineare abbastanza il valore della religione 
е і meriti dell'uomo attraverso la sua fede in Dio, nella divinita di Gesu 
Cristo е nel Suo insegnamento. Е questo merito della fede е evidente nelle 
parole con le quali Egli si е rivolto agli Apostoli dopo la Sua apparizione: 
« La расе sia con voi! ... А chi rimetterete і peccati, saranno rimessi, е da 
chi li riterrete, saranno ritenuti » (Gio. 20, 21-23 ). La расе е la remissione 
dei peccati е un grande premio per la fede е nello stesso tempo 1 'essenza 
del messaggio di Gesu Cristo. Egli reco la расе е la conciliazione all'anima 
staccata da Dio е dal prossimo, е riteneva che il Suo piu grande е nobile 
compito fosse quello di rendere sereno l'uomo. Е l'anima conquistera la 
расе, quando le saranno rimessi tutti і peccati е le colpe verso Dio е verso 
il prossimo. Questo е il vero alleggerimento della sorte di ciascun uomo 
vivente: quando gli viene tolto il peso del rimorso, quando е sereno е 
quando е limpido ed innocente nella sua coscienza. 

2. Ма l'uomo е composto anche di corpo che ha le sue necessita е le 
sue esigenze, colpito dalle sventure, malattie е dalla miseria materiale. Е 
anche а questo Gesu decise di porre rimedio е lo fece con grande com
prensione. Sembra che l'uomo non аЬЬіа mai sentito cosl profondamente 
la sua miseria corporale е materiale come ora. Percio non fa meraviglia che 
da ogni parte dove s'innalzino le voci della disperazione, le proteste е solle-
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citudini delle classi sociali per aiutare gli oppressi е por fine ad ogni sfrutta
mento ed ingiustizia. 

3. Una volta si cra raccolto un gruppo di studiosi, scrittori е giorna
listi, che cominciarono а discutere sнll'importanza della parola nella vita 
dell'uomo. Ognuno ccrcava di sottoliпearne l'importanza per suscitare gl'ideali, 
l'eпtusiasmo, per spingcre і cuori all'aiuto nella miseria е nelle disgrazie. 
Uno di loro ha chiesto qualc parabola di Gesu Cristo consideravano la piu 
bella. Gli uni diccvano di preferire il discorso della montagna, quale ma
nifesto е nuovo programma per l'umanita, in difesa degli oppressi е dei 
perseguitati. Gli altri indicavano la parabola del Figliuol Prodigo соі suoi 
sentimenti paterni е commoventi, le dissipazioni del figlio, la miseria nella 
quale egli era caduto, privato del benessere е dell'amore paterno, precipi
tando fino alle bassezze del disprezzo, delle umiliazioni е delle derisioni. 
lnnanzi tutto sottolineavano la varieta dello scenario е і magnifici quadri 
della paraЬola, che le donano una straordinaria bellezza ed attrattiva. Ed 
altri ancora indicavano la parabola del buon Samaritano che commuove 
tutti fino all'intimo dell'anima, dinnanzi alla terribile sventura, non solo 
per la sua grande compassione per l'uomo infelice ed oppresso, ma anche 
per l'aiuto fattivo. Non meno meraviglioso scenario Gesu apre dinnanzi 
agli occhi dell'ascoltatore, presentandogli il panorama stupendo che si estende 
da Gerusalemme а Gerico, il magnifico spettacolo delle montagne, del Mar 
Morto, del fiume Giordano, dei verdi frutteti con palme, aranci е limoni 
pieni di profumo, terebinto е fiori palestinesi. Da questo luogo paradisiaco 
scende un viandante verso il deserto abbandonato е tetro con Іе sue rocce, 
Іе dune di sabbia е di lava dalle quali le tempeste е le piogge scavando 
hanno creato misteriosi castelli е mura, tra cui, con un forte rimbombo di 
ululati, il vento fa risuonare le sue tristi е lugubri arie. Proprio in questo 
deserto si nascondevano і malandrini che assalivano і viandanti. Е Іа loro 
vittima, come racconta Gesu, fu un uomo che passava per quei luoghi; 
egli fu spogliato, derubato, percosso ed abbandonato nudo е mezzo morto 
al suo destino. Ed ессо passare і rappresentanti delle varie classi indifferenti 
alle miserie е le disgrazie del prossimo. Essi transitavano davanti pusilla
nimi, senza alcuna compassione е senza alcun pensiero di aiuto, non ren
dendosi conto chc cssi stcssi potevano cadere da un momento all'altro, 
vittime della medesima sortc, lamentando la durezza del cuore del prossi
mo. Ма ессо avvicinarsi stІl suo nsinello un Samaritano, che commosso 
dalla sventura del malcapitato, sccsc, ~li si avvicino, ne lavo е fascio Іе 
piaghe, Іо rifocillo, lo carico sul proprio a~ino, lo porto ad una vicina 
locanda е consegno l'infelice al padrunc pcrchc ne prendesse cura е dopo 
aver pagato tutte Іе spese promise chc аІ stю ritorno avrebbe dato altro 
danaro se ne avesse speso in piu. 
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4. Veramente non si potrebbe presentare all'umanita di oggi una pa
rabola piu appropriata, nella quale Gesu Cristo descrive se stesso, е fare 
иn discorso piu suggestivo sul piu scottante е vitale problema odierno degli 
sfortunati, poveri, infelici е bisognosi d'immediato aiuto. 

Sembra che l'odierno Vangelo sia la migliore introduzione per l'avve
nimento che si compie in questo magnifico tempio е questa bella casa del 
Seminario Minore sotto la guida dei Padri Salesiani. Dinanzi а voi е stato 
oggi consacrato un nostro fratello, primo ucraino della Congregazione degli 
Orionisti. Certamente non с'е bisogno di raccontarvi la storia dei due grandi 
Santi: Don Bosco е Don Orione, fondatori di Congregazioni che godono 
stima е simpatia universale, animati dallo zelo е dallo spirito di gerierosita 
е carita cristiana. Е' veramente misterioso ed umanamente incomprensibile 
come questi due grandi patriarchi di famiglie religiose ( Salesiani fondati 
nel 1859 е gli Orionisti nel 1903) abbiano potuto in cosl breve tempo 
espandersi in modo prodigioso е ottenere successi cosl grandi colla fonda
zione di opere gigantesche е con l'aumentare in sl gran numero і .propri 
membri in tempi cosl materialisti come quelli di oggi. Il segreto di questi 
successi sta nel fatto che essi hanno colto nel segno le necessita piu cocenti 
dell'umanita sofferente contemporanea. Essi si sono posti il compito di 
venire in aiuto proprio а quegli oppressi, infelici, miseri ed abbandonati, 
davanti аі quali passano purtroppo indifferenti і rappresentanti е і respon
sabili della societa umana. Tanto Don Bosco che Don Orione hanno solle
vato in alto il vessillo su cui hanno scritto il programma della loro azione 
caritativa, di aiuto, tutela, difesa, sviluppo della vita, conoscenza dell'amore 
di Gesu Cristo, della Chiesa е del Рара, attraverso l'apostolato della carita 
tra і piu piccoli, poveri е tra la classe lavoratrice. Е sotto questo vessillo si 
е posto oggi а guida delle file un nostro fratello, come simbolo е pegno 
dei futuri apostoli della carita per і piu bisognosi nelle sconfinate estese 
dell'Ucraina е del grande Oriente. 

5. Reverendissimo Padre Generale degli Orionisti е Padri Collabora
tori Generali! Сі sembra che questa odierna festa sia una festa della famiglia 
dei Salesiani, degli Orionisti е degli Ucraini. Una gioia particolare aleggia 
nel nostro cuore, ma in questa sinfonia di canti е di gioia si leva potente 
la voce del Santo Padre, Vostro piu favorevole Protettore, che Si е degnato 
di solennizzare, di dar peso е fare di questa festa una festa della Chiesa 
Cattolica, impartendo la sua Benedizione Apostolica nel seguente tenore: 
« Occasione ordinazione sacerdotale Reverendo Michele Mikycei della Pic
cola Opera Divina Provvidenza formulo voti augurali lieto trasmettere Be
nedizione del Santo Padre per novello levita et partecipanti sacra cerimonia. 
Cardinale Testa Segretario ». Infatti questo е un momento apostolico е 
storico non solo per la nostra Chiesa е per la Congregazione degli Orionisti, 
ma anche per la Chiesa universale. 
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Cari Fratelli с Sorelk·! La nostra gioia tocca il vertice. Il Santo Padre 
ha inviato la sш1 Bcnctlizione Apostolica al novello sacerdote е per tutti 
і presenti, е con qнesto І1а esaltato il piu possibile la nostra festa odierna, 
dandole il carattet·c tfi нпivcrsalita. 

6. Е а Те, С,ІІ·о 1:ratc1lo Padrc Michele, auguriamo е chiediamo da 
Dio, affinchc Tu t га Чttcstc file Ji grandc itlcalita, di carita operosa е aiuto 
per і bisugnosi, pussa svilupparc Іа ріtІ larga е ]а piu copiosa attivita, che 
Tu possa giungere alle vctte piu alte della vita religiosa piu perfetta, che 
attraverso le Tue mani benedette possaпo scoпere Іе grazie piu generose 
di Dio per tu tti і piu bisognosi е che essi possano trovare sempre in Те 
il pronto aiuto del misericordioso Samaritano е tutti gli altri la conferma 
evidente delle parole di Gesu Cristo: « Beati coloro che hanno creduto е 
non videro » (Gio. 20, 29). Possano dire di Те un giorno, dopo la piu 
lunga vita possibile е santa, е dopo il piu zelante apostolato: « pertransiit 
benefaciendo et sanando » ( « passo facendo il bene е ricananto ») (Atti, 
10, 38), е possa conseguire presso Dio la corona della gloria eterna. 

ПРОПОВІДЬ ІЗ АРХИМАНДРІІ МОНАХИНЬ ВАСИЛІЯНОК 
3 НАГОДИ КАПІТУЛИ 

1 серпня 1963 

Дорогі Матері і Сестри! 

І. Пісдя Вознесення Ісуса Христа, верну.11исл Авостоли з Оливної 

Гори до Єрусалиму і перебувади в домі, в якому звичайно збиралися, 

а саме в домі матері св. Євангедиста Марка, як загадьно всі прийма

ють. І nci вони перебували згідно на усильній молитві, як заповів їм 

Христос і ян оповідають Діяння Апостодьські: <<разом з женщинамп 

і Мнрі(:ю Мuтірю ІІ~уt~н. і fіратами його>> (Діян. 1 ,12-14). Усі проповід
ники звичайно І'оІЮJІНТІ· .rшш~ про Апостолів, а рідко згадують, що там 

були з ними 1\Іатн )І~УІ'а і інші ;шшщшш, НІ~ це впрочім представ.пено 

на наших старовншшх іtюннх. І )ЩJІЬІІІР шюві;щптьr.н, що JIOJПI вони 

в день П'ятдееятниці fiy.rш нн тому снмому міІ·t~і, ІІР•шйно дапrп чути шум 

з неба, немов сидьюtй подув вітру, що Jюнув і ншюшшв ·~imtii дім в яко

му вони молилися. І пояюІJІИ('Н ві;щіш.ttі ОJ\ІІі він сщних наиии, як огняні 

nоломіні і спочив один на І\ожному і ВІ'і r,ymt ІІІІІюнн~ні Святого Духа 

(Діян. 2,1-4). І це, що сталося тоді. нонс·нюс: с·в . .1Іуна GyJю предсказане 
вже пророком Йоїлем: << і станетьr.п. юtit\1' І'ос·tюю., що н в останніх днях 
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ПИJІJІЮ мого Духа на колше тіло і на ваших синів і ваших дочон ... і тан 

n тих днях на моїх рабів і мої рабині зіллю мого Духа>> (Діян. 2,16-18). 
Оця хвилина повторюється і нині ось тут у Вашій молитовниці, ноли 

Ви зібрані оттут ян представниці монастирів Сестер Васи~"Ііянок по усьо

му світі разом з усіма Вашими Сестрами по всім усюдам покірно і га

ряче молимо Святого Духа, щоби він, як колись в домі матері святого 

Марка, зійшов на присутніх там женщин, посітяв і Вас своїм надпри

родним світлом для виповнення завдань, які вкладає на Вас Архіман

дринна 1\апітула. Здайте собі добре справу, що Ви виступили тут на 

світову арену перед Господом Богом, Пресвятою Трійцею, яка видить 

Ваші думнн, Ваші заміри, усе Ваше думання і діяння і з усею певні

стю можете очікувати повного Божого fі.:шгословення і найщедрішої по

мочі. Бо Ваша 1\апітула - це діт1 Боже і Христос та Мати Божа не 

може дивитися байдуже на Ваші зусилля, але ян 8 усіми, то передусім 

в 8 Вами, << по вся дни до скончанія в іна )> (Мт. 28,20). 

2. На Вас дивляться Ваші основнини і законодавці св. Василій Ве

ликий і св. Макрина, як на своіх рідних дітей та вимолюють в Бога, 

своїм могучим заступництвом потрібної надприродної і природної по

мочі. Разом а ними і всі Ваші попередниці, мучениці і святі, впродовж 

півтора тисячі JІіт, вставляються за Вами перед престоJюм Всевишнього. 

3. На Вас анернені очі і всіх Сестер Ваших монастирІВ, що в мо

литовному настрою очікують від Вас спасенних рІшень для розвитку 

Чина і поправи його недоліків. 

4. Ви стану ли перед очима усього натолицького світу, навіть перед 
очима невіруюючих, а зокрема дивиться на Вас український нарід і інші 

народи, до яких належать Ваші монастирі, дивляться як на зразок най

вищого, найдоСІшнальшого життя на землі серед нашого жіноцтва. Ди

В.JІяться на Вас, як на могутній чиннии 1 двигун усього туземиого життя 

і зап о руну небесного. 

11. Для виповнення свого завдання, для освячення себе і одержан

ня помочі з небес, забудьте тому на всі найменші особисті урази, об

рази, гніви, діткнепня і непорозуміння, а нехай Вае просвічує лише 

одна ідея і одна думка - Боже добро, Божа слава, яна нОІшретно по

кривається нині з найвищим добром Вашого Чина, Ваших монастирів, 

спасепням Ваших душ і всіх монахинь. Як приступати в якимись гні

вом, заідіетю і безоглядною неуступчивістю до Св. Причастя, так і всту

пати на 1\апіту.т~у з тим самим настроєм було би гріхом. На цій землі, 

на ян ій Ви нині стоїте, ~тхунає вr:ке від трьох тисяч літ клич: << Salus pa
triae suprema lex >> - << спасения батьківщини найвищий аанон >> - спа

сения всіх Ваших монахинь і розвиток природного та надприродного жит

тя Ваших монастирів- це найвищий для Вас закон. Ваша батьківщина, 
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то великий всесвітній монастир Сестер Василіяншс Не лякайтесь тому 

жодних хрестів і умертвлень, напруження сил, а передусім погруження 

в Божу гJШбінь модитов Ваших душ. Ви творите нині, за благос.тювенням 

Апостольського Престолу одну вели:ку родину, один Чин, одне Згро

мадження з одними і тими самими Правилами, Конституціями, словом 

з тим самим Типіконом. Йому підлягаєте Ви, підлягають усі Ваші мо
настирі по всім уеюдам. Ви стали могутнім чинником, надприродним 

і природним в Католицьній Церкві, а зокрема серед унраіпського на

роду і інших, яких нредетавляєте. Поодинокі річки вод стають щойно 

тоді могутньою стихією, якщо вони злучені в одну велику силу, що силь

ними хвилями переломлює всі труднощі і запори -бо в єдності сила. 

Так само здайте собі справу, що Ви за Божою поміччю і за благосло

венням та зусиллям Апостольського Престолу злучені в один могутній 

Чин для плекання серед вірних найдоскональшого життя в обітами по

слуху, чистоти і убожества осяянних любов'ю Бога і людей. 

ІІІ. На вид цього здайте собі справу з Вашої відповідальности за 

дальшу працю Сестер, за іі успіхи і неповодження. Уснідоміть собі стра

шну відповідальність перед Богом, перед Вашими святими, перед усіма 

людьми і перед історією, а зокрема перед своїми Сестрами, яких Ви 

можете своєю легкодушністю закопати передвчасно не тільки до земної 

ями, але що ще гірше- до гробу гріха. Та одначе своєю ревністю Ви мо

жете прихилити і собі, і ім небесного царства. Я певний, що Вас при

слали Ваші монастирі з найбільшим довір'ям до Вашої дбайливости, і 

що Ви своїми святими молитвами піддержуєте свідомість найвищих зав

дань. І певно на Вас спочиває нині Боже благословення і Святий Дух 

скріплює, своїм просвіченням, Ваш розум і Вашу волю для переве

дення в життя Ваших найвищих і найдоскональших обітів послуху, 

чистоти й убожества. І що зробите все, щоби віддати свої сили для під

несення, очищення і скріплення Божого духа у Ваших обителях. 

ПОБАЖАВИН ДЛЯ ХВОРОГО ПАПИ ІВАНА ХХІІІ 

Vaticano, 28 maggio 1963. 

Веа tissimo Pad.re, 

Quando ovunque circolano le dolcnti notizic sulla salute di Vostra San
tita, alla mia memoria giunge sovente il ricordo di un canto popolare ucraino: 
<< Оі hore velyke na dim nas upalo, - NaЮho batenka neduha vialyt • (Un 
grande dolore е caduto sulla nostra famiglia, -- 11 nostro babbino е affiitto 
d.al male). In questa canzone popolare si raccoпta cJ1e il padre di una nu-

68 



merosa, та modesta famiglia, lavorava in un bosco tagliando legna е togliendo 
erbacce; ormai esausto viene colpito da un tronco cadente ed е portato in 
casa ed adagiato sul letto. lntorno gli stanno і suoi numerosi figlioletti, che 
inginocchiati con le lacrime negli occhi pregano Iddio per la salute delloro 
buon рара, senza rendersi ancora conto del loro futuro incerto. 

Questo quadro сі sta oggi dinanzi agli occhi con l'interminabile schiera 
dei figli di Vostra Santita, che inginocchiati in ispirito intomo al letto del 
dolore d.el Santo Padre, con le lacrime agli occhi in tutto il mondo innalzano 
le loro fervide preghiere al Signore, implorando la salute per la Vostra San
tita, affinche Gesu Cristo conceda la grazia del prolungamento di vita cosi 
necessaria per la loro eterna е terrena salute. 

Anche la Vostra Santita е caduta sulletto d'infermita а causa dell'este
nuante е gigantesco lavoro in mezzo ad un Ьоsсо rigoglioso dei pensieri del
l'umanita sperduta nelle proprie opinioni е lotte. I..'eliminazione dei vecchi 
ed inutili tronchi-pregiudizi esaurisce le forze anche degli organi piu forti. 

Е le preghiere che l'umanita tutta innalza per la salute del nostro Santo 
Padre provcngono dall'intimo del cuore. Perche la Vostra Santita nel tempo 
relativamente breve ha saputo guadagnarsi con la patema bonta la fiducia 
non soltanto dei popoli della Chiesa Cattolica, ma anche dei fedeli di tutte le 
altre confessioni religiose, anzi di tutti gli uomini di buona volonta е persino 
dei nemici dichiarati di Gesu Cristo е della Chiesa. Con la Sua carita ed amorc 
paterno senza limiti, la Vostra Santita ha costretto loro al rispetto ed alla 
stima per la propria persona е per і valori universali della Chiesa, affasci
nati dalla potente voce di << Pacem in terris ». 

Intero mondo е diviso in due campi, con Dio е contro Dio. In questi 
difficili tempi е necessario un саро che possa condurre alla vittoria contro і 

nemici di Dio е della sua Chiesa е in generale di tutta l'umanita minacciata. 
In questa battaglia era necessario innanzi tutto di adunare insiemc tutti 
і credenti delle varie Chiese separate е staccate, delle varie religioni non cri
stiane, per poterli un giorno riunire con la Santa Sede Apostolica di Roma. 
Quando tutti і fedeli е tutta l'umanita sono preoccupati per la salute di Vo
stra Santita а causa anche dei pericoli creati nello sviluppo dell'umanita, 
quanto maggiormente е preoccupata la Chiesa che tace, minacciata nella 
sua stessa esistenza. Sembra che nessun altro Рара nella storia аЬЬіа dimo
strato tanta saggezza, comprensione е lungimiranza come Vostra Santita, 
perche infatti per poter raggiungere la sospirata unificazione di tutti і cri
stiani separati, sono necessarie non soltanto le grandi doti d'intelletto, ma 
ancor piu il paterno cuore. 

Е percio le nostre preghiere sono piu ferventi degli altri, affinche il Si
gnore non fermi а meta strada la realizzazione di grandi е lungimiranti piani 
per і1 futuro di Vostra Santita. Noi con ammirazione guardiamo all'eroica 
ftducia di Vostra Santita nella Divina Provvidenza nel portar questa pesante 
croce, ma con trepidazione vediamo che la gran parte dei lungimiranti piani 
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di storica portata del Santo Padre non sono ancora definitivamente realiz
zati. Е quando essi almeno in maggior parte saranno eseguiti, tanto neces
sari per la salvezza dell'odiema umanita sotto questo aspetto morale е ma
teriale, allora soltanto secondo il nostro filiale desiderio la Vostra Santita 
potrebЬe dire: ~ Nunc dimittis ~rvum tuum )). 

In questa int<'nzi()nc, ingin()cchiati in spirito presso il letto di dolore di 
Vostra Santita, innalziatno le tюstre ardcnti preghiere аі pied.i di Gesu Eu
caristico pcr la salute di Vostra Santita (іо personalmente ho offerto finora 
tre Sante Jjtшgie secondo l'intenzione di Vostra Santita) е confidiamo che 
il Signore ascoltera la nostra voce come сі ha promesso: ~( In verita, in verita 
vi dico: Se voi domanderete qualche cosa al Padre mio in mio nome, Egli 
ve lo dara • (Giov. 16,23). 

Implorando la patema Benedizione Apostolica, mi permetto di profes
sarmi con і piu intimi sensi di filiale amore, devozione е obЬedienza della 
Santita Vostra ossequiosissimo figlio 

t GIUSEPPE SLIPYJ 

А rcivescovo-."~1 etropolita di Leopoli 

C.d.V. 29.V.63. 
Venerata Ecccllcnza, 

ho letto in ginocchio la sua lettera al Ра.ра. Е un atto cli юноrе che com
muove е conforta; ed іл realta il S. Padrc пе ha riportato spirituale letizia. 
Che Iddio сі ascolti. 

Васіо le suc sante Mani 

D. LORIS CAPO\'ILLA • 

ПЕРЕКЛАД ЛИСТА О. ЛОРІСА КАПОВІЛЛІ 

Достойні Ексцеленціє, 

Я прочитав навколішки Вашого листа Папі. Це був aRT любови, що 

зворушує і підкріплює. І в дійсності Святіший Отець одержав від нього 

душевну радість. Хай Бог нас вислухає. 

Д. ЛоРІс Rлповшля 

• О. Льоріс Наповілля був особистІІМ ескрстарсм шши Івана ХХІІІ (<с блиаьна 

душа))), потім став єписнопом. його відповідь mшисанn руною, і а почерну письма ба
читься поспіх і його душевну тривогу ... ІІапа помер н'нтІ. дІtіu 110 написанні його 
аиста 3.6.1963. 
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УВАГИ БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА ДЛЯ КАПІТУЛИ 
МОНАХИНЬ ВАСИЛІЯНОК В СЕРПНІ 1963 

Прохаю вставити на відповідному місці, на відповідних Засіданнях 

оці мої завваги, я:кщо іх немав в Протоколі. 

1. На першому місці мусить стояти духовне життя. З привнанням 
треба сказати, що Чин Василіянок впродовж півтора тисяч літ видав 

мільйони святих, подвижниць, праведниць і мучениць. Одначе так мало 

в проголошених до прилюдного по читання Апостольським Престолом. 

Застановіться над тим, чому? Рівнож треба й nередумати над всіма точ

ками про духовне життя. Ваших монахинь. 

2. Денні з Делеtаток висловили дуже похвальне бажання і поста

нову придержуватися свовї давньої традиції Монахинь Василіянок іі 

пізнавати, студіювати і держатися іі в мо нашому житті. В такому разі 

треба Вам придержуватися своєї старовИІШоі номенклятури: Архиманд

риня (Мати tенеральна), Протоігуменя (Мати Провінціяльна), Мати 
Ігуменя і НастоятеJrьна. Де.тrеrатура, це ніщо іншого, як Ігуменя, що 

під,тrягає безпосередньо Мати Архимандрині. 

~). Всі повинні держатиси одновидности, три рази робити знак св. 

хреста аі ::Jложеними трьома пальцями на чолі грудях і раменах. Закра

давться у Вас незнання свого обряду, а навіть якогось рода стид, тан: не

наче свій обряд був би чимсь іншим і нижчим від римськоrо і інших обря

дів. Починаючи від святих Ольги і Володимира, а навіть може і раніше, 

на Україні, Білорусі і Росіі, Чехословаччині, Болгарії та Югославії, 

народи вивнавали вселенську католицьку віру у віаантійському обряді. 

Увесь наш нарід бачив у ньому свою остою спасеІШя і національности, і 

дуже відчуває його непошанування. 

Можна би оправдувати не одних, що виховані бе3 анапня того обряду, 

але є обов 'ланом сумління навчитися його, навчитися літурrіки, церковно

слов'янської мови, унраїнсьноі, хорватської і інших мов. І про те мають 

подбати Протоігумені й Ігумені. Наш обряд своєю красою і старовин

ністю перевищав всі інші обряди і в усій вселенській католицькій Церкві 

і всі величають його як найRращим. 

Ви є прианачені до праці серед унраїнського народу і інших своїх 

народів і Амери:ка може обійтися дуже добре бен Вас, але україноька 

КаТОJІИцька Церква, і вагалом Католицька Церква Сходу, ні! Нині 
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постає багато галузей латинських Чинів і Згромаджень, які приймають 

наш обряд і хіба було б неnростимим гріхом, коли б Ви почали його цу

ратися і покидати. Всяка дерітуаліаація і денаціоналізація мусить бути 

осуджена. Одначе треба nлекати культуру обряду, це є- красу церков, 

Богослужень, риа і церковних предметів, і загалом зберігати свою ста

ровІПІну традицію, а тоді всі Вас будуть шанувати і величати. На Заході 

не люблять, хто цурається хвого обряду. Знання духового життя обряду 

і мови обов'язково треба вчити на новіціяті. 

4. Вам треба розпочати видання наукових творів, Бібліотеку Мо
нахинь Василіянок під управою Архимандринноі Ради. Вам треба би 

видати життя Св. Василія Великого, св. Макрипи і інших, історію Ва

ших первісних монастирів на Сході, іх розвиток на давній Русі, виклад 

літурrіі та інших Богослужень, життя святих, історію постання і алуни 

всіх монастирів в одну Архимандрію, життя покійної Архимандрині Зи

новії і всіх покійних Монахинь. Крім того вам треба видавати свою<< Аске

тичну Бібліотеку Монахинь Василіянок >> також під управою Архи

мандринноі Ради. 

5. Мусить бути, аа всяку ціну, абережена тяглість доброї і виробле

ної аагальноі традиції в Чині, а не тан, щоби одна Ігуменя щось садила, 

а друта те виривала. 

6. Мати Ар химандрпня мусить навчитися думати про цілу Архи
мандрію, дбати про неі, усувати всі недоліки, так само Протоігумені 

про свої Протоігуменати, а Ігумені про свої Ігуменати. Вони мають 

тримати руку на живчику монастирського життя. Кожна монахиня має 

себе добре почувати в монастир і, бути щасливою і тому вона мусить мати 

все, що потрібне до духовного життя і тілесного. Треба дбати про гіrі

єнічний стан, кожна nовинна мати свою келію і восьмигодинний відпо

чинок, щоби монастир не продукуван калік, гістеричок і нервово неду

жих та nередчасно перепрацьованих Монахинь. Кожна монахиня має 

сnовнити на своєму місці свій обов'язок, беа огляду на те, що вона аавтра 

може перейти на інше місце. Чим більша побожність монахині і беззасте

режний послух для Настоятельки, тим більша відповідальність Архи

мандрШІі, Протоігумені і Ігумені за таку монахиню. Ви в духові дочки 

Св. Василія Великого і Св. Макрини, наслідпиці і будівниці монастирів 

Монахинь Василіянок в Украіні і Европейському Сході, а тепер і по 

всьому світі. Одначе терен Вашої головної праці остається вавжди -
Україна, Росія і Балкани. 

7. Перед Вами стоіть завдання поправити матеріяJІЬиий стан Ваших 
монастирів, управильнити ватягапня довгів, бо на матерімьному іс-
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нуІІанню оІDІрається і духовне життя. Бачите самі, що оттут треба по

ширити і докупити сусідній дім для Архимандрії, бо нинішні Делеtатки 

мусять ночувати в комірному. 

8. Лікарки і фізичні робітниці нарікають, що для них невигідна 

теперішня ноша. Ви можете вернутись до давньої, первісної ноші з XVI 
століття, яка є далеко мягmа і догідніша. 

Див. С. Цьорох ЧСВВ, погляд на історію та виховну ділльність мо

нахинь Василіянок, Рим 1964, ст. ЗО. 

9. Ви всі разом і кожна зокрема повинні бути переняті довір'ям, і 

глибоким переконанням, що кожна з вас своїй Співсестрі не бажає зла, 

але навпаки, знайде в потребі свою понічницю іа найщирішою сестрипною 

любов'ю. 

Понеділок 5.VIII. 

Завдання Архимандрині і її Дорадниць є тримати керму в руках а 

повною посвятою, чуйністю і дбайливістю. Rожна Монахиня виконує 

свої обов 'лаки, але раа-у-раа можуть виринати труднощі, які треба усу

вати. Ви бачили шофера, як він держить руку на кермі, авто йде само, 

але час-від-часу треба кермою порушити, щоби держати авто в nравильному 

і простому русі. 

Деякі з Вас підносили справу сповідника. Це нормують Ваші Rон

ституції, одначе Провід повинен полишати Монахиням .якнайбільшу 

свободу, щоби вони могли облегшити свою совість. Очевидно, сповідник, 

то річ аглядна, один більше надається, другий менше. 

Ви зобов 'язалися до тайни дискусії на Засіданнях, а не до постанов 

і рішень та всього того, що відбувалося поза засіданнями. 

Предсідаючи майже 5 днів я мав нагоду дещо пізнати Вас і мушу 

з вдоволенням сказати, що я виніс якнайкраще враження і всякі побо

ювання і підозріння не мають місця. І, коли би я хотів видвигнути при

клади і чесноти Делеrаток а Ваших Протоігуменатів, то я мусів би ска

зати, що Югославський і АрtеНТШІський Протоігуменати вивначаються 

м'ягкістю в поведенню, великим захопленням духовним життям, щирістю 

і скромністю у вимогах мовашого життя. Піттсбурзький Протоігуменат 

мило вражає своїм аристократичним спокоєм і рівновагою, а Філядель

фійський активністю, рухливістю і підприємчивістю. Всі ті чесноти і 

прикмети є потрібні і щойно разом взяті дають nовнотумонашого життя. 

Недостачою Вашою є, що Ви не зіграні і не зісиівані разом, як со

лісти в мувиці і сnіві, а це Ви мусите осягнути ва всяку ціну у дальшому 

розвитку Вашої Архимандрії. Я гадаю, що найважніші точки вичерпані 

і тепер Ви можете пристуІШТи до подрібних обговорень всіх справ поста-
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влених на порядку дня. Ви бачили, як на ДІЛІ ведеться nровід, ян дохо

диться череа дискусію до рішень, що не можна собі .,тrегковажити голосу 

і арrументів ДелеІ'аток, кожну треба уважно вислухати і голосуваннями 

дійти до nосереднього рішення. Наші гуцули і бойки мають nрегарний 

авичай говорити на пращання: << Оставайте в ласці Божій>>. Те саме nов

торию я і Нам. Н хіба ще з'явлюся на nрочитання Протоколів і, як ви

ХОДІ-ІТЬ а нобашань Святішого Вітця, на кінцеву благодарственну Св. 

Літургію. 

Субота 1 О. V 11 І . 

1. З nриєШІістю довідуюся, що Ваші настуШІі засідання nроходиJПІ 
в сnокою і в речевих дискусіях. Хотів би я звернути Вам лише увагу 

на те, щоби Ваші візитаціі були nереnроваджені в дусі любови і вирозу

міння, і щоби не робили, борони, Боже, враження яногось погрому. :Кожна 

Сестра повинна мати спромогу, щоби віднрити свою душу, виговоритися, 

облегшити свою совість а найбільшим дов ір 'ям. Судити можна тільюr, 

вислухавши жалі і обвинения обох сторін. Дух лагідности, потіхи, успо

коєння повинен царювати на всіх візитаціях, бо m1ше тоді потрібне тверде 

слово і поправа похибок має запевнений успіх. 

2. Дуже важною річчю G тепер, щоби Ви nіддержували між собою 

зв'язки розмовами і Jntстами та помагали одні одним, щоби в такий спо

сіб дух одної велиної спільноти кріпшав і вітав між Вами. 

3. Деякі Ваші постанови мабуть ледве чи будуть затверджені Свящ. 
:КонІ'р. Сх. Ц., наприклад, щодо відвідин і інші. 

4. Зовсім справед.тmво, щоби Ваші обіти Ви ск.тrадаJПІ в церковно

слов'янсьній мові, бо в такій мові складали іх Васи.ліяНRи майже 1000 літ. 

5. Під готуванням праць до друку займуться Мати Марія ДолжицЬІ·Ш 
Мати Єронjма Роман. 

Щераз прохаю і кладу Вам на серце, щоб Ви цінит1 і шанува.тrи кожну 

монахиню, беа огляду на те, чи вона займається науковою працею чи 

фізичною, бо кожна є однаково потрібна в Чині і кожна монахиня є 

найдорожчим скарбом, з яким не можуть рівнятися жодні матеріяльні 

ціннощі. Завданням проводу є, щоби кожна монахиня могла роавШІути 

якнайкраще своє духовне життя і дібрати для неі, по амоаі, найвідповід

нішу працю, щоби вона могла принести яннайбільше користи для мо

настиря та nровести своє життя досконале на найбільшу славу Божу. 
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ЛИСТ ДО ПАПИ 

ПРО BPAifiEHHR 3 ПОІЗДКИ ДО ІІІВДЕННОІ ІТАЛІІ 

Yaticano, 6 settembre 1963. 

Beatissimo Padre, 

Negli ultimi mesi sono accaduti nella mia vita personale degli avveni
menti, che sono senza dubbio di gran valore per la Chiesa cattolica. Sono 
stato invitato da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Ettore Baгanzini, 
Arcivescovo di Siгacusa, - di celebrare la Santa Messa Pontificale il 29 agosto 
u.s. dinanzi alla miracolosa statua della Madonna delle lacrime, in occasione 
del decennale della lacrimazione. 

Sono stato in Sicilia nel 1937 ed ho scritto anche un piccolo libro соше 
testimonianza del mio viaggio, ma debbo dire sinceramente che Siracusa 
ha mutato all'inverosimile il suo aspetto esteriore tanto da non riconoscerla. 
La citta si е ingrandita enormemente tanto territorialmente che per il nн
mero dei suoi abitanti; forse si е triplicata. Ма anche la vita spirituale si с 
accresciuta molto in quella citta grazie al miracoloso evento della lacrima
zione della Madonna. Duraпte la sera е di notte le strade sо1ю illuminate а 
giorno е ornate con le fantastiche ghirlande; scmlлa di esscre in un pacse di 
favola. 

Но cantato la S. I~iturgia il 28 agosto u.s., alle ore 19 di sега, la рrіша 
volta nella mia vita. 11 coro degli alunni del Pontificio Seminario di San Gio
safat in UrЬe eseguiva і canti liturgici. Da confessare alla Yostra Saпtita 
nella mia filiale franchezza che іо ho pregato cosi devotamente forse soltanto 
nelle prigioni per і bisogni particolari dclla nostra Chiesa. La sinceгita della 
devozione е la profonda pieta dei fedeli aumentano grandcmcnte la gia ріа 
disposizione dell 'animo. 

Но visto ed esaminato le piante dei progetti che l'Ecc.mo 1\Joпs. Arci
vescovo di Siracusa ed і di lui zelanti sacerdoti collaboratori hanno appron
tato per la costruzione di una grande basilica come а Lourdes. Мі sembra 
che Siracusa diventera con tempo una seconda Lou1des. Con la massima gra
titudine verso la Vergine Santissima ho lasciato con nostalgia questa citta; 
sono sicuro che anche nel grado della gerarchia cattolica la Vostra Santita 
Si degnera di sollevare questa sede. 

Dalla Sicilia ho fatto il pellegrinaggio а Bari alla S. Odigitria с S. ~i
cola. Nella mia casa patema come in tutto l'Oriente San Nicola era molto 

75 



venerato. :\Іі ricordo che ancora da ragazzino ho recitato l'Akaphistos а 
San Nicola. 

Con non minor pieta е con tanti ricoпli lieti, ho celebrato sulla tomba 
di San Nicola la S. Liturgia, ringrazi:1.ndoLo per tutti і Ьenefici е le grazie 
che Lui ha fatto attraverso і secoli а tutto l'Oriente е all'Ucraina, ed implo
rando inoltrc l'aiuto per il futuro cosi nebuloso. 

Bari е una grande citta. Fra росо raggiungera mezzo milione di abitanti. 
Essa с di grandc iшportanza per і traffici con l'Oriente, cosi come era nel 
passato luogo per la prcparazione dci Concili per l'unione. Vi е stato in quella 
citta per quello scopo anche S. Anselmo di Canterbury. Anche oggi le relazioni 
della citta di Bari col vicino Oriente, specialmente con la Grecia, sono assai 
strette е cordiali. Sua Eccellenza Mons. Enrico Nicodemo, Arcivescovo di 
Bari, е un buon amministratore е persona di rara Ьenevolenza е disposi
zione d'animo vcrso gli Orientali. 

Non molto distante da Bari si trova l'Eparchia greca di Lungro, con і 

suoi quasi 50.000 fedeli. Senza dubbio е « une quantite pas negligeablc ~. Ма 
Lungro е un paese trascurabile con і suoi 3.000 abitanti, е il Vescovo S.E. 
Mons. Mele е considerato come un parroco rurale. Egli si е ormai invecchiato, 
avendo 78 anni di eta. Volevo visitarlo, ma а causa del tempo cattivo in 
quei giomi, non ho potuto farlo. 

L' Ecc.mo Arcivescovo di Bari ha creato nella sua citta una parrocchia 
di circa 3.000 fedeli di rito bizantino, che sono sottoposti alla sua diretta 
giurisdizione. С'е li un Papas Feпari, professore all'Universita di Bari (20.000 
studenti) con alcuni sacerdoti greci. L'Ecc.mo Arcivescovo Nicodemo lo 
ha lodato tanto per la sua cattolicita, attaccamento al rito orientale е per 
le sue continue relazioni con gli Orientali di Grecia. Мі raccontava che que
sto esimio Papas е stato diverse volte а Costantinopoli е conosce molto Ьеnе 
il Patriarca Atenagoras е 1' Arcivescovo di Atene е tanti altri sacerdoti orto
dossi dell'Oriente. Egli ha grande l'influsso sugli studenti dell'Universita 
di Bari, dei quali circa un centinaio sono greci ortodossi е cattolici. І vi si 
trova una piccola chiesetta greca di cui egli е parroco. 

Но visitato anche la chiesa russa а Bari, е devo dire che е una Ьella 
chiesa, poiche а Bari convenivano numerosissimi pellegrinaggi dalla Russia 
tsarista, per venerare San Nicola. Il parroco non era presente, ma c'era sol
tanto una тоnаса profuga al tempo della rivoluzione. Durante la conversa
zione ho chiesto quanti fedeli ortodossi greci е russi visitano la chiesa е quanti 
parrocchiani avevano. Essa tni rispose che avevano soltanto circa 50 par
rocchiani. Е quando іо le chiesi come mai il numero dei fedeli era cosi esiguo, 
mentre qualche tempo fa і fedeli erano tanto numerosi. Essa, credendo che 
іо fossi un Metropolita ortodosso russo, ті rispose francamente che nella 
citta vi е un sacerdote greco-ca ttolico il quale ha una grande in.fl.uenza sui 
fedeli ortodossi е li attira а se. Di questa confessione spontanea іо ho avuto 
la conferma dell'opinione da parte di S.E. Mons. Enrico Nicodemo. 
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І >аІІа Sacra Congregazione per la Cl1iesa Orientale ho appreso che la 
Saвta Scde sta studiando la possibilita di dare un Vescovo Ausiljare alla 
setlc di Lungro. Secondo la mia umile opinione, forse il Papas Ferrari sarebЬe 
itloneo ad una tale carica, se la Vostra Santita Si degnasse di rivolgerc l'at
tcnzione su di lui. 

La chiesa di San Nicola ha una bella residenza per il parroco. La parroc
chia е diretta dai Padri Domenicani. Мі е venuto in mente un pensiero che 
con ogni modestia е l'ardire mi permetto di esprime1·e. Forse il futuro Au
siliare di Lungro putrebЬe prendere per la sua residenza nella parrocchia di 
S. Nicola (tanto piu che і Padri Domenicani non hanno tanto bisogno di 
questa parrocchia, che del resto amministrano molto Ьеnе), е insieme con 
l'Arcivescovo di Bari avrebЬe la tutela delle reliquie di San Nicola. Que3to 
avvenimento avrebbe per gli Orientali un potente influsso, perche essi si 
lamentano sempre che San Nicola е stato tolto loro ed ora с completamentc 
nelle mani dei latini. Un tale Vescovo Ausiliare а Bari guadagnerebbe una 
grande stima in Oriente е certamente estenderebЬe l'influsso della Chiesa 
cattolica. La Vostra Santita potrebЬe fare questo senza il paventato mal
contento da parte dell'Arcivescovo di Bari, регсhе lui е molto favorevole е 
ben d.isposto verso gli Orientali. 

La citta di Bari ha senza dubbio nella Chiesa un ruolo molto piu impor
tante della citta di Napoli, е lo аvга ancor maggiormente in avvenire per il 
suo sviluppo spirituale е materiale. Nutro la fiducia che la Vostra Santita 
vorra degnarsi d'innalzare la sede arcivescovile con la sua splcndida catte
drale, con una magnifica residenza, е centro propulsore verso l'Oriente а 
sede cardinalizia, cosicche la citta di Bari potra diventare un faro splendente 
di cattolicita per l'Oriente, е riprendere la sua antica е secolare importanza 
nelle relazioni della Chiesa cattolica Occidentale con quella Orientale, come 
lo aveva nei secoli. 

lmplorando Ьenignamente la Santa Benedizione Apostolica, mi permetto 
di professarmi con і piu intimi sensi di filiale amore, devozione ed obЬedienza 
della Santita Vostra ossequiosissimo figlio 

f G IUSE РРЕ SLIPY J 

Arcivescovo-M etropolita di Leopoli 
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С.ПОВО МИТРОІІО.JІИТЛ ЙОСИФА ІІРО ВСЕЛЕНСЬНИИ СОБОР 
В ІТЛЛІЙСІ)КІМ Т~ЛЕБЛЧЕННІ 

14. ІХ .1963 

Митрополит Кир Йосиф Сліпий виступив у п'ятницю 14 вересня 
о год восьмій вечеро:м в італійськім телебаченні а промовою про ана

чення Східної Церкви у Вселенських Соборах взагалі й в цьому Соборі 

sокрема. Мільйони італійських телеглядачів мали в той спосіб можли

вість побачити геройського украінського Митрополита, що втішається 

в цілому культурному світі, а особливо тут в Італії, що є його ниніш

нім тимчасовим осідком, глибокою пошаною й щирою прихильністю. 

Телебачення пред~тавляє Митрополита в ватинанськім парку, де він, 

сидячи на одній із лавок, виголошує своє слово. Підчас промови в те

лебаченні висвітлені також і інші місця Риму, де Митрополит Йос11ф 
відправляв Богослуження, або висвячував нових українських свяще

ників. Ціла телепередача викликала на італійських глядачів дуже гли

боке позитивне враження. Митрополит говорив італійською мовою. 

Нижче подаємо наш український переклад тієї промови. 

* * * 
1. У ЦІИ нороткш розмові рою~юну про історію й аначення Схід

ного Християнства в різних Вселенських Соборах. У них Східна Цер

ква діяла як підмет і як предмет. Як підмет вона брала участь у всіх 

рішеІUІях Соборів, в приготуванні собороних канонів та в шуканні за

собів, щоб запевнити розвиток Церкви на майбутнє. Як предмет: про 

неі велися часто переговори в справі іі а 'єднання а Вселенською Цер

квою. Присутність Християнського Сходу на Вселенських Соборах мала 

завжди велике нначення. У нерших восьми Вселенських Соборах, що 

гоJюнним чином буJІИ твором Східнuі ЦерІ\ВИ, означено й оформлено 

найтрудніші й найоеновніші догми-правди віри всеJІенсьІюі християнської 

науки: догму Пресвятої Трійці та цілу Христо.тюгію. Рішеннями тих 

Соборів Церква вбереглась від єресей та сектярства. Вони також окре

слили принцип єдности Церкви на майбутнє. 

2. Одначе потому прийшло нещасне роз'єднання: лінгвістичні різ

ницІ, що не дозволяли взаємно собі вияснити назріваючі доктринальні 
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рішпщі, ворогування між народами, ПОіlіл імперій і інші полІтичнІ по

ні ї r.причинили роздор в Цернві' 3НИЩИJПІ іі єдність. Однак рівночасно 

ІЮ забракло стільки шляхетних зусиль, щоб відновити й зберегти єд

ність Старинної Церкви, особ.-шво в XI-XV' сто.іfіттях. 

Пригадаємо тут таких ве.т:шких і святих мужів як а.ленсандрійського 

патріярха Петра (проти І\еруJІярія), патріярха Вехоса, патріярха Бес

саріона і митрополита Ізидора на Ліонсьнім та Ф.тюрентійськім Все

ленських Соборах, та багато інших, імена й зусилля яких є нам відомі 

й тих, про яких в історії не по~ТІишилось згадки. 

І ми не повинні забувати, що ниівський митрополит Ізидор пора

див Папі Свгенові ІV-ому, щоб він не пішов на Собор у Пізі й в Базі

леї, яні намага.лиеь оборонятІІ хибне вчення про вищість Собору над 

Папою, а натомість, щоб розпочав переговори іа Східною Цернвою 

В той спосіб було знищено цю західну хибну науку, що буJІа б ще по

лишилася через десятки років в лоні Церкви. Так авторитет Католиць

кої Цернви зміцнився, а Вселенсьний Собор, що розпочався в Феррарі 

(Італія) й продовжався потім у Флоренції вияснив теологічні й дисциплі

нарні різниці між Сходом і Заходом, відновллючи через денний час єд

ність Христової Церкви під проводом єдиного видимого Пастиря -
Папи. Флорентійський Собор не зумів надати триnкости цьому з'сди

ненню, однак його рішення й доктринальні онреслення стались міцною 

основою для єдности Церкви та дороговназам на майбутнє. Частина 

греків, вірмен, ноптів, унраінців, білорусів, румунів та росіян поли

шились вірними Вселенській Цернві під проводом Римсьного Архієрея 

і слід сназати, що вони були заnжди живим і тривким мостом, що веде 

до з'єдинення, помимо спротиву іх нез'єдинених братів. 

З. Коли турецьний наїзд на Европу утруднив справу з'єдинення 

з цілим Християнсьним Сходом, тоді Українська й Білоруська Церква 

в році 1596 підчас Берестейського Синоду вирішила заявити свою злуну 
із Святою Римською Столицею, підчернуюч:и устами мого славного по

передника митрополита Іпатія Потія, << що ми не впроваджуємо нічого 

нового, а відновлювмо стан Церкви наших попередників, тобто митро

полита Ізидора на Флорентійсьнім Соборі й передше )). Апостольсьна 

Столиця, принимаючи ці дві Східні Цернви, не показалась цим <<по

спішною)) чи << нетерnеливою >>, як це дехто неслушно старається дона
вати. З'єдинення частин роз'єднаного Сходу була життєвою конечні

стю для Цернов поодиноких націй, що шукали помочі в Святої Столиці, 

щоб не загинути. Отож нічого дивного, що вони, намагаючись за всяку 

ціну позістатися в єдности, судорожно вхопились за деякі несуттєві 

ознаки нато лицьности, деформуючи в дечому свій східний обряд і цер

ковну дисципліну. Тут однан з жалем муеимо е:к.азати, що денні лже

ревнителі катол11Цькости, в цілі зміцнення своєї національної геrемонії, 
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вамїсть зосередити ('ВОЇ аусишш на притягненні до в'єдинення некато

ликів, ідуть лініто меншого опору, примушуючи католиків східних 

обрядів переходити нн JІн.тинеький, всупереч виразним аа боронам Рим

ських Панів. І{іfію св()(;ю безглуздою дією вони підкопують основи Ка

толицької Церкни. 

Відносно nІІЩ~ ІtаТRІснутих панидів « поспішности » чи << нетерпели
вости » Натшшцмюі І~ерІ<ВИ, що ніfіито виявиJПІсь у прийнятті до єдно
сти Унраінськоі й ВіJюрусьиої Церкви, нехай буде мені вільно висло

вити мою осоfіисту думну. Протягом ХVІ-ого століття Захід не дуже-то 

цікавився Східною Цернвою, тому що був амушений ааниматись єван

гелицьким протестантами. Наслідком цього католицькі полемісти обме

жили католицьне ставлення в ріаних питаннях до надто вузького аа

сягу. Сучасні католицькі теологи стараються поширити теологічний нру

говид та спростувати деякі Ішлишиї ставлення, особливо відносно єдно

сти Церкви та іі мандату зберегти незмінним св. Письмо та Передання. 

4. У Другім Ватиканськім Вселенсьнім Соборі історичне аначення 
Східної Цернви проявляється в рівною силою як у минулих вінах. Східна 

Цернва є важливим видимим ананом єдности, католицькости й універ

сальности Церкви. І це не тільни задля своєї прекрасної східної вовніш

ноі ензотичности, що тан приємно відбивається своєю урочистою велич

ністю на тлі маси західних Єписнопів підчас собороних засідань, але 

передовсім тому, що розширює поняття католицькости й універсаль

ности своєю дисципліною, літургією, обрядом і мовою. Зібраним у той 

спосіб Єпископам справді достосовуються слова св. Павла у своєму по

сланню до Коринтян: << Ви є свідоцтвом ... >> (11 Кор. 3,2). Це послання 
всім відоме ... його читають усі християни ... воно написане Духом Го
споднім. 

Представники Східної Католицької Цернви діють у ріаних соборо

вих номісіях, забирають голос у всіх питаннях, що торнаються Цер

кви, висловлюючи в усьому свої погляди в дусі своіх церковних тра

дицій. Нинішній Вселенський Собор прийняв дуже шляхетне настав

лення аглядом Східної Церкви, ян про це свідчать приготовчі схеми, 

що основуються на енцикліках ввернених до Східної Церкви Вселен

ськими Архиєреями: Львом ХІІІ, Пієм Х, Пієм ХІ, Пієм ХІІ, і особ

ливо Іваном ХХІІІ, я.к також поученнями Папи Павла УІ-ого. Всі ці 

Вселенські Архивреї відвначились всликодушністю та свідомістю своєї 

відповідальности як Видимі Голови Церкuи << і11 toto orbe terrarum >> 
(<<у цілому світі>>). 

5. Паnа Іван ХХІІІ вказав Церкві своїм глибоким і далековорим 

умом, а ще більше добротою свого серця, новий спосіб зближення між 

християнами. Він промостив дорогу до а'єдинення ров'єднаних братів 
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і н своїй геройській покорі так заявив Східним неа'єдиненим християнам, 

НІ\Ї кидають вину роздору на Захід: << Не бійтеся, вину роздору беремо 

('ofii також і ми на наші плечі •>. 
Очевидно Собор не могтиме ааниматися всіми місцевими подроби

цями; одначе найважливіша річ є уточнення засад, які часто а трудно

щами й пожертвою треба буде вводити в конкретне життя. 

Багато закидів, що роблять Церкві Східні неа'єдинені брати, уже 

належать до історіі й через те вже полишились без значення. Як це аа

явив Папа Пій ХІ, пророблені помилки слід приписати поодиноким осо

бам, яким забракло належноі культури. Свята Церква проробила ве

литенські зусилля та численні намагання поступити до кращого, хоч 

деякі її бажання є ще на жаль не сповнені, особливо << propter poli
ticas relationes et constellationes ~ (41 а причини поJІітичних відносин і 

угрупувань)>). Ми Східні християни мусимо прианатись, що багато ре

чей, на які ми нарікаємо, сталися << propter negligentiam Orientalium •> 

(~а причини занедбаности Східних християн»). Багато енциклік виго

товили Римські Архивреї останніми часами в користь Східного Х риrти

янства. Ці енцикліки є справді прославленням Східних Церков. Оцначе 

іх практичне застосування натрапило на великі труднощі на терито

ріях, до яких вони відносилися, а самі Східні Християни мог~ш зро

бити багато більше в цьому напрямі. 

6. Також і я, як приналежний до Східuого Християнства, бачу 

багато перепон для розвитку й поступу в справі а'єдинення Східної Цер

кви; одначе бачу також і не менші можливості успіху, якщо поволі

поволі буде усунено ці перепони, та причини негодувань. І не має сум

ніву, що своїм життям, яке розвивалося й розвивається у відмінних 

обставинах ~ід західного, своєю богословською наукою, що часто від

аначується великою оригінальністю, своїм духовно-контемплятивним жит

тям та всіма іншими своїми особливостями Східні Християни виявля

ють ще й тепер універсальність Церкви та nригадують Християнському 

Світові, що Захід одержав християнську віру від Сходу! 

Так у Вселенському Соборі покавується правдиве лице Натолиць

кої Церкви. Тому що Ісус Христос оснував єдину універсальну Церкву 

під проводом єдиного Видимого Пастиря, не має місця на якусь західну 

чи східну автономію; одначе в розвитку місцевих Церков протягом сто

літь верховна власть Вселенського Архиврея виразно або мислено удоб

рила рівні їхні традиційні особливості. 

Ніхто не може забороняти католикам, а особливо східним, жалу

ватись і протестувати проти релігійних, обрядових і дисциплінарних 

надужить і утисків та добиватись своіх прав. Однак критика не має 

статися манією, що шкодила б святій справі. Передовсім повинен нла

дарювати в християн дух єдности й підчинення Вселенському Архипа-
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стиреві, зокремн п ідчш· ВсеJаенського Собору. Кожний Єпископ є Єпи

скопом << pleni iнris >> (<( аюнаюнранний ») доти, доки полишається в злуці 

з апостrчом ІІетро'\1. 1\шш ІІ\ він иідлучується від Петра, його стано

вище с-:·.1r.ться шшормнJаьним. 'ІереІJ те всі Східні Християни є перено

нані, що роадор ш• с: аюрмнJаьним і аюrтійним становищем. а хворобли

вим. Юрш·ниа\цін н Цrрнні (( non t•st collcкialis >> (<<не є збірною>>), тобто 

аложеною аfіірно а юрИ('ДІШції ІІнни й а юрисдикції всіх Єпископів світу: 

зовсім ні! К)риедикція ІІапи 6 верховною, а ій G підчинена юрисдикція 

Єниснонін, так нк АпостоJІИ бу.ТІи підчинені св. Нетрові. Існування такої 

верховної юрwсдинціі в лоні Церкви прианають також і Східні Християни. 

Снм же Вселенський Собор це -не збір Єпископів, так лк не є збо

ром Кардина.1:ів; це навіть не збір Представників Церкви, а св.ма Все

ленсьа-ш Церква, що непомильно вчить в супроводі Святого Д~ха. 

Через те, особливо в наших часах. ніхто не може бути байдужим 

супроти єдности Христової Церкви. Стратегія нинішньої релігійної душі 
вимагає перш усього ЄДНОСТИ. 

Італійський переклад СЛОВА 

1. In questa breve conversazione parlero della storia е dell'importanza 
degli Orientali nei diversi Concili Ecumenici. In essi la Chiesa d'Oriente 
agiva come soggetto ed oggetto. Come soggetto, prendeva parte а tutte le 
definizioni, nell'approntare і canoni е і rimedi per assicurare lo sviluppo della 
Chiesa nell'avvenire. Come oggetto, essa era spesso argomento di trattative 
per l'Unione con la Chiesa Universale. La parte avuta dall'Oriente nei 
Concili, nonostante alcuni insuccessi, е stata sempre di grande importanza. 
Nei primi 8 Concili Ecumenici, che sono in prevalenza lavoro della Chiesa 
d'Oriente, furono definiti і dommi piu difficili е fondamentali della dottrina 
cattolica: sulla Trinita е la Cristologia; la Chiesa fu preservata dalle eresie 
е dal settarismo; е fu delineato il principio dell'unita della Chiesa per il 
tuttiro. 

2. Ма роі venne la tanto deprecata separazione: le differenze fingui
stiche, che impedivano di chiarire le sor~cnti differenze dottrinali, l'ostilita 
dei popoli е delle nazioni, la divisione de~li imperi е soprattutto gli eventi 
politici, hanno distrutto l'unita della Chit:sa. Ncl пюtеmро pero non man
carono tanti nobili sforzi per ristabilire е conscrvare l'unita della Chiesa 
antica, soprattutto nei secoli XI-XV. Ricordiamo і J.trandi santi uomini come 
il patriarca Pietro d' Alessandria ( contro СеrІ.ІІагіо ), іІ patriarca Vechos, il 
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patriarca Bessarione е lsidoro nei Concili di Lione е Firenze, е molti altri, 
dei quali conosciamo е non conosciamo і nоті е gli sforzi. 

Е non dobbiamo dimenticare che il Metropolita di Kiev lsidoro consiglio 
al Ра ра Eugenio lV di non recarsi al Concilio di Pisa е di Basilea, che 
difendevano la falsa dottrina della supremazia del Concilio sopra il Рара, 
е di iniziare invece le trattative еоп gli Orientali. Cosl si riuscl а distrug
gere le false dottrine occidentali della supremazia del Concilio sopra il 
Рара, che potevano trascinarsi ancora per decine di anni in seno alla Chiesa. 
L'autorita della Chiesa Cattolica fu cosl rafforzata е il Concilio di Ferrara
Firenze ha chiarito le differenze teologiche е disciplinari tra 1 'Oriente е 
l'Occidente, ricostituendo per qualche tempo l'unita della Chiesa di Cristo 
sotto un solo Pastore Visibile - il Рара. 

Il Concilio non riuscl ad affermare stabilmcnte quell'unita, ma le defi
nizioni del medesimo diventarono il fondamento inconcusso dell'unita della 
Chiesa е la guida maestra per il futuro. Parte dei Greci, degli Armeni, dei 
Copti, degli Ucraini, dei Biancoruteni, dei Romeni е dei Russi sono rimasti 
fedeli alla Chiesa Universale sotto la guida del Romano Pontefice, е bisogna 
dire che essi sono sempre stati un ponte fermo е vivo della unione, nono
stante l'ostilita ed opposizione dei loro fratelli separati. 

3. Messa in difficolta la riunione di tutto l'Oriente nel Concilio Ecu
menico di Firenze dall'invasione dei Turchi, la Chiesa nell'Ucraina е nella 
Biancorutenia decise dopo di dichiarare la sua unione con la Santa Sede 
Romana nell 'anno 1596 nel Sinodo di Berest, sottolineando per Ьосса del 
mio illustre predecessore, il Metropolita lpazio Potij - « che noi non 
introduciamo nulla di nuovo, ma ricostituiamo lo stato della Chiesa dei 
nostri predecessori, сіо vuol dire del Metropolita Isidoro nel Concilio Ecu
menico Fiorentino е prima >>. La Sede Apostolica non е stata impaziente, 
come vorrebbero far credere alcuni storici. L'unione delle parti del disunito 
·oriente era una vitale necessita per le particolari Chiese delle singole na
zioni, che cercavano aiuto nella Santa Sede per non perire anzi tempo. 
Non с'е da meravigliarsi che in una tale situazione disperata, esse convul
samente si attaccassero а taluni segni non essenziali della cattolicita, cer
cando di restare nell'unione а qualsiasi prezzo, deformando il proprio rito 
orientale е la disciplina. D'altra parte, con rincrescimento, bisogna rilevare 
che alcuni pseudozelatori per poter rafforzare le loro posizioni nazionali, 
invece di convergere la loro attenzione sui non cattolici, si dirigono sul sen
tiero di minor opposizione е costringono і cattolici dei riti orientali di pas
sare al rito latino, contrariamente alle espresse proibizioni dei Sommi Pon
tefici. Con questa loro opera erronea distruggono la propaganda della Chiesa 
Cattolica. 

D'altronde, mi permetto qlli di esprimere un mio pensiero, е сіое che 
durante il secolo XVI l'Occidente non si interessava molto per la Chiesa 
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d'Oriente perche era costretto ad occuparsi dei protestanti-evangelici. Di 
conseguenza, і polemisti cattolici restrinsero la posizione cattolica nelle varie 
questioni іп confini troppo angusti, che ora і Teologi contemporanei si sfor
zano di rettificare, specialmente nei riguardi dell'unita della Chiesa е del 
suo mandato di conservare intatta la Sacra Scrittura е la Tradizione. 

4. Nel Concilio Ecumenico Vaticano 11 il valore storico della Chiesa 
in Oriente si manifesta con uguale forza che nei secoli passati. La Chiesa 
dell'Oriente е un importante segno visibile dell'unita, della cattolicita е del
l'universalita della Chiesa. Е сіо non soltanto per la sua esoticita esterna 
orientale, che risplende cosi piacevolmente nella massa dei Vescovi occiden
tali con la sua maestosa ieracita, ma anche perche allarga l'aspetto cattolico 
ed universale еоп la sua disciplina, liturgia, rito е lingua. Аі Vescovi cosi 
riuniti s'addicono veramente le parolee di S. Paolo аі Corinti: « Vos estis 
testimonium », lettera conosciuta ... е letta da tutti gli uomini ... scritta con 
lo Spirito di Dio (ІІ Cor. 3, 2). 

І rappresentanti della Chiesa Cattolica d'Oriente lavorano in molte 
Commissioni conciliari, prendono la parola in tutte le questioni della Chiesa, 
sostenendo la propria opinione tradizionale. 11 Concilio ha assunto una po
sizione oltremodo nobile nei riguardi della Chiesa in Oriente, come lo atte
stano gli Schemi preparatorii, basandosi sulle Encicliche rivolte alla Chiesa 
d'Oriente dai Sommi Pontefici: Leone ХІІІ, Ріо Х, Benedetto XV, Ріо ХІ, 
Ріо ХІІ, е soprattutto da Giovanni ХХІІІ е l'insegnamento di Рара Paolo VI. 
Tutti questi Рарі hanno dato prova di magnanimita е di consapevolezza come 
Сарі Visibili della Chiesa in toto orbe terraneo. 

5. 11 Ра ра Giovanni ХХІ І І, col suo ingegno grande е perspicace, ma 
ancor piu con la bonta del suo cuore, ha indicato alla Chiesa un nuovo 
modo di ravvicinamento. Egli ha preparato la via per la riunione соі fra
telli separati, ed ha avuto l'eroica umilta di dichiarare agli Orientali sepa
rati, che rigettano sull'Occidente la colpa della separazione: State tranquilli, 
la colpa della sep.arazione la prendiamo anche sulle nostre spalle. Veramente: 
Agnello di Dio che toglie і secolari peccati delle eresie е delle separazioni. 

Е' chiaro che il Concilio non puo occuparsi di tutte le locali particola
rita; ma la cosa piu importante е l'approvazione dei principi che, talvolta 
anche con sacrificio е difficolta, bisognera introdurre nella vita. 

Molte cose, di cui si lamentano gli Orientali, appartengono ormai alla 
storia е percio sono gia superate. Come ha dichiarato Рара Ріо ХІ, gli 
sbagli commessi sono da attribuirsi alle singole persone, cui mancava una 
adegeuata istruzione. La Santa Chiesa ha fatto enormi sforzi е numerosi 
tentativi in meglio е taluni desideri sono purtroppo ancora non soddisfatti 
specialmente « propter politicas relationes et constellationes >> per le politiche 
relazioni е combinazioni. Noi Orientali dobbiamo confessare che molte cose 
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di cui сі lamentiamo, sono avvenute « propter negligentiam Orientalium » 

per la negligenza degli orientali. Molte Encicliche sono state emesse dai 
Romani Ponte6ci negli ultimi tempi in favoree degli Orientali, costituenti 
veramente un glorioso elogio sulle Chiese nell'Oriente. Ма avevano da 
superare grandi difficolta nei territori cui si riferivano, е gli Orientali stessi 
potevano fare di piu per la loro pratica attuazione. 

6. Anch'io, come orientale, vedo molti ostacoli per lo sviluppo, il 
progresso е la riunione della Chiesa Orientale; ma vedo anche non minori 
possibilita di successo, togliendo pian piano і vari ostacoli е le cause del 
malcontento. 

D'altra parte non v'e dubbio, che gli Orientali con la loro vita, posta 
in condizioni differenti, con la loro scienza teologica, che spesso ha degli 
spunti molto originali, la loro vita contemplativa е con le loro singolarita, 
manifestano anche ora l'universalita della Chiesa е ricordano che е stato 
l'Oriente а portare la fede all'Occidente! 

Si mostra cosi nel Concilio il vero volto della Chiesa Cattolica. Avendo 
Gesu Cristo fondato una sola Chiesa universale sotto un solo Pastore Visi
bile, non с'е posto per un'autonomia orientale come non с'е per una 
autonomia occidentale; ma nello sviluppo delle Chiese locali durante і vari 
secoli, varie singolarita tradizionali sono state approvate espressamente о 
tacitamente dalla suprema giurisdizione. Nessuno puo vietare а tutti і cat
tolici е specialmente аі cattolici in Oriente · di lamentarsi di soprusi reli
giosi, rituali е disciplinari ed ottenere 1 suo dritto. Ма la mania della critica 
non deve nuocere alla giusta causa. Soprattutto deve regnare lo spirito del
l'unita е sottomissione al Pastore Supremo, specialmente durante il Concilio 
Ecumenico. Ogni Vescovo е Vescovo « pleni iuris )) di pieno diritto, 6n
tantoche egli rimane in unione con Pietro. Quando egli se ne distacca, la 
sua posizione diventa anormale, е per questo tutti gli Orientali sono per
suasi che la separazione non е una cosa normale е stabile, ma malata. La 
giurisdizione ordinaria nella Chiesa « non est collegialis », non е collegiale 
composta сіо collegialmente dal Рара е da tutti і Vescovi del mondo; ma 
la giurisdizionee del Рара е suprema, е ad essa е subordinata la giurisdizione 
dei Vescovi, come gli apostoli erano sottomessi а San Pietro. Questa supre
ma giurisdizione е riconosciuta anche dagli Orientali. Il Concilio ecumenico 
non е un collegio dei vescovi, со ше collegio dei Cardinali ma la Chiesa 
(non rappresentanti della Chiesa) la Chiesa stessa universale docente col
l'assistenza dello Spirito Santo е percio infallibile. 

Per questo - е soprattutto nei nostri tempi - nessuno puo essere 
indifferente verso l'unita della Chiesa di Gesu Cristo. La strategia della 
odierna anima religiosa richiede innanzi tutto l'unita. 
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IIEPllJA ІІРОМОВА МИТРОІІОJІИТА ИОСИФА 
НА 11-М ВАТИНАНСЬКІМ CUБUPI 

11 жовтня 1963 

Admodum V enerabiles Patres Concilii, 

1. Cum hic os meum aperiam, praeprimis benedictus sit Deus in 
SS.ma Trinitate cum В. Virgine Maria et omnibus Sanctis, pro miraculosa 
possibilitate participandi in hoc Sacro glorioso Concilio. Gratias simul ago 
Suae Sanctitati - cum suis proximis collaЬoratoribus - pro laЬoribus 
peractis et vobis, venerabiles Patres, cum clero et fidelibus pro uberrimis 
orationibus pro Ecclesia nostra fusis. 

Participatio in hoc Concilio Oecumenico est impletio desiderii saecularis 
omnium et in intimis cordis mei persuasus sum Concilium ipsum esse 
maximum beneficium divinum nostri temporis et esse convocatum а Рара 
ad muniendam Ecclesiam аЬ hostibus externis et ad confirmandam in interna 
constitutione nec non ad unitatem cum christianis omnibus stabiliendam 
vel ad minimum praeparandam. 

Apparens omni cum humilitate coram vobis, benerabiles Patres Concilii, 
dеЬео fateri me apparere prima vice quidem, sed not ut hominem novum, 
quia commendant me illustres mei antecessш·es, qui p1·aesentes erant in 
primis Conciliis Oecumenicis et horum vestigia fidelite1· premo. Ех nostris 
terris ucrainicis antiquae Rus-Ucrainae Kioviensis iam in pt·imo Concilio 
Oecumenico Nicaeno ... 1 interfuerunt Theophilus episcopus Gothorum et 
episcopus Cadmeus Regni Bosporici Ucrainзe meridionalis inter christianos 
quorum erant non solum colonistae graeci, sed etiam numerosissimi scythae, 
proavi nostri. І n qua enim civitate Bosporica t·e~nabat libertas christianae 
fidei etiam ante EdicttІm Mediolanen~e. 

Ad Concilium C..:onstantinopolitanш11 ... 1 vl·nit ех oppido Chersoпesi in 
Crimea episcopus, et ita etiam poJtt·a ' t·rшн ~piscopi іп Concilio Ephe
sino ... \ Chalcedonensi ... ~ et Constantinopolitarlo ... ". І n C..:oncilio Lugdu
nensi І ... 7, Ecclesiam nostram praesentabat шt·tropolita Pctrus Akket·owycz, 
qui fidem nostram catholicam professus est et tristt·s notitias de invasione 
Mongolorum retulit. Periculum enim gravissinшm tlevastationis totius 
Europae а mongolica invasione tunc imminebat. Et rcvcra sub inflнxu metro-
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politae Petri, intonante Рара lnnocentio lV, omnes fideles in angustiis 
sincerrime orabant: « а furore Tartarorum libera nos, Domine! ». 

ln Concilio Constantiensi ... 8 metropolita Kioviensis Gregorius Zam
vlak unitatem cum Sancta Sede praeparabat, cui dein eius successor me
tropolita Isidorus in Concilio Florentino .. :~ subscripsit. 

Concilio Tridentino et Vaticano І nostri metropolitae propter politicas 
circumstantias adsistere impediti erant, sed metropolita Lytwynowycz ео 
tempore Рарае Ріо ІХ oboedientiam filialem praestabat et variis praemiis 
аЬ eodem Рара affectus est. 

2. Nunc nomine totius nostrae Ecclesiae Ucrainae, vtgшti praesentium 
et multorum absentium antistitum fidem nostram catholicam cum omnibus 
Patribus Concilii professi sumus atque maximas gratias Summis Pontificibus, 
Successoribus S. Petri, et toti Ecclesiae catholicae pro omnibus beneficiis 
acceptis in saeculis anteactis ех intimo corde agimus. Praesenti Concilio iun
gimus et definitionibus omnibus ас canonibus nos submittimus. Auspicamur 
Concilium Oecumenicum contra atheismum magnam pulchritudinem doc
trinae catholicae illustraturum, praecipue quoad ordinem socialem, vias aptiores 
et efficaciores apostolatui indicans, prout nostra tempora postulant. Simulql1e 
cavendum est а periculis, quae verum bonum spirituale et materiale familiae 
christianae humanae consequi impedire possunt. 

3. V enerabiles Ра tres! Aliquoties аЬ aliquibus Ра tribus in memoriam 
revocabantur verba Рарае loannis ХХІІІ de vocatione praeprimis pauperum 
prae divitibus ad Ecclesiam, quia Christus missus est « evangelizare paupe
ribus » ... 10

, et praesertim de cari tate et operibus misericordiae erga pauperes, 
ad minimum symbolico modo, omnes in ultimo iudicio interrogatos iri: 
« Quidquid fecistis... mihi fecistis » ... 11 « Et pauperes coronabuntur » ... 12 

Quod signum characteristicum tempus nostrum praesefert. Non esse dubium 
nos passibus miliariis mutationibus et transformationibus vitae materialis 
et praecipue socialis obviam curere. Ecclesia, quae semper vitam humanam 
sapientissime dirigebat necessitatibus emergentibus manum auxiliarem tendere 
parata esse debet. Qua de causa et in suis personalibus exigentiis clerus 
relativc ad fideles se accommodare et vivum exemplum Christi modestiae 
omnibus vita sua praebere debet. Positio episcopi ad eamdem in temporibus 
primis fidei christianae hodie se assimilat. Revera debet esse caput sui gregis 
concentrans totam vitam 13 suam in fundanda vita aeterna fidelium et esse 
paratum etiam ad omnes indigentias et penurias sustinendas. Immo et tota 
cura animarum debet esse hoc modo quam maxime praeordinata et adaptata 
secundum mentem Concilii Vaticani 11 uti Concilii pastoralis. 

4. Nunc aliquod argumentum de collegio episcoporum proponarn, quia 
de Ьас re Patres Concilii sapientissima dubia movebant et solutiones propo-
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nebant. Stricte loqucndo cpiscopi <с colle~iLІm >> non constituunt, quia « col
legium » in potestatc iuridicн et morali fundatur. Familia humana non est 
colegium, qui ~cneratione membrorшn suorum multiplicatur. Similiter et 
episcopi; episcopus r:cclesiue fit pc:r Sacramentum, ergo aliquid physicuш 
( signLІm visihile ct ~rutiu in anima, quud certe est aliquid physicum et reale ), 
еІ simul' 4 шysticum sicuti unitas Eccl~siae. Quo modo et Рара est episcopus 
Ecclesiae (Mediolanensis, Romanae, еІ sic porro 1 ~) sicuti alii episcopi suarum 
particularium sedium, habentes plenitudinem potestatis episcopalis. Per 
electionem Рара accipit missionem specialem et vere maximam in ordine 
ad totam Ecclesiam et haec universalitas exigit etiam infallibilitatem. Quia 
tota Ecclesia Christi, ad quam dirigitur specialis missio Рарае, non potest 
decipi et falli, propterea magisterium infallibile exigitur. Quod est etiam 
immediate а Christo concessum, quia Petrus iam ut apostolus accepit spe
cialem missionem confirmare fratres, pascere oves et agnos. ldeo Рара suam 
supremam missionem, potestatem non accipit а « collegio >> - sicut aliqui 
putabant - а collegio 16 episcoporum, sed а Christo immediate. 17 

Ех altera parte episcopi habent plenitudinem sacramenti Ordinis et 
quoad hoc, ut dictum est, Рара est episcopus sicuti et ceteri episcopi. 
Episcopi, ut dictum, accipiunt potestatem per Sacramentum in ordine ad 
particulares Ecclesias, sed simul etiam haec potestas quodammodo ordinatur 
ad universalem Ecclesiam. Episcopus enim est particularis pastor, sed in 
ordine ad totam Ecclesiam. Quatenus particularis, non probatur haberi infal
libilitatem, sed omnes episcopi simul habent directionem ad universalem 
Ecclesiam et sunt infallibiles. Quam sententiam eximii theologi contemporanei 
defendunt. Christus enim dixit: « Euntes, docete omnes gentes » ... н1 Et 
Ecclesia e.st Corpus mysticum, aliquid unum organicum, et in quantum sunt 
unum, vel in quantum constituunt Ecclesiam universalem catholicam, eorum 
doctrina non potest esse falsa, sed infallibilis. Ideo loquentes ad totam 
Ecclesiam pollent simul cum Рара infallibilitate. Quae infallibitas non est 
concessa episcopis а Рара, sed а Christo. ldeo а Рара non potest пес demi 
nec tolli. Bene attendendum est hoc magisterium infallibile esse eiusdem 
generis et speciei quoad fidem et mores, quae et in Рара et in episcopis fun
datur in potestate episcopali. Et ita etiam infallibilitas fundatur in universa
litate Ecclesiae 19 et exigitur аЬ еа. Nam tota Ecclesia non potest falsum 
credere et confiteri. Consequenter Concilium non constituitur ех Рара et 
episcopis ut aliquid tertium, sicuti aliqui putant ,20 morale collegium aliquod /' 
sed est Ecclesia fundata vel corpus, si vultis, Ecclesia fundata 22 ipsa cum 
dono infallibilitatis Spiritus Sancti, cuius ratio eadem est et in Рара et in 
episcopis. Differentia tantum in Concilio est haec, quod Рара suam missio
nem regendi Ecclesiam universalem accepit per specialem, separatam et 
distinctam promissionem Christi; eadem missio concessa est etiam oшnibus 
apostolis et eorum successoribus, і. е. Petro et apostolis, Ра рас et episcopis. 



АЬ hoc uno, quod est Concilium, non potcst dari appellatio. Clarum 
cst ergo, quod potestas Рарае et omnium episcoporum coincidit in Concilio. 

5. Praeterea quoad n. 19, pag. 30, v. 23: « Romani Pontificis ... » et 
sic porro, argumentum melius efformetur. 

6. Dein, cum interrogatus sim а quibusdam de оршюnе c1rca diaco
natum, mentem meam sincere aperiam praemissis rationibus а Patribus 
anteoratoribus de necessitate diaconatus adductis: 

Praeprimis duo momenta attendenda sunt. Unum, quod indicavit, ni 
fallor, ... 2~ card. Suenens, diaconatum esse pontem aliquem socialem inter 
societatem fidelium et clerum. Наес est valde profunda sententia.' 24 Et alte
rum, quod attulit arch. Zagrabiensis Seper, non agi hic de una vel altera 
eparchia vel de una civitate,25 sed de quibusdam in tota Eccl~sia indigentiis. 

а) Non agitur ergo 26 de aliquo novo in Ecclesia introducendo. In 
oriente enim manet adhuc praxis diaconi etiam ante ordinem uxorati. Quae 
praxis quoque in occidente vigebat. 

Ь) Non agitur de aliqua obligatione generali in omni eparchia resti
tuenda, sed de permissione veterem praxim introducendi, pro necessitate 
quarumdam dioecesium. Prudentiae episcopi et parochi vel conferentiae epi
scoporum 27 in concreto committenda sunt. 

с) Non est obliviscendum, posse agi hic de viduis, de patribus fami
liae sine filiis, ceterum devotissimis et in cura animarum Ecclesiae atque in 
actione catЬolica peritissimis. 

d) Certe in omni re etsi optima abusus esse possunt, et in hoc casu 
etiam contra caelibatum, sed ministerium diaconatus propterea suo аЬ apo
stolis statuto fine in ordine sacramentali Ecclesia spoliari nequit. 

7. Insuper generalis animadversio. ln fot·mandis canonibus ratio didac
tica non est negligenda. Numeri doctrinam exponentes tam citationibus, 
quam textibus, excerptis, terminis variis ita esse oneratos et perforatos ut 
sensus principalis sub pondere eorum pereat et perspicuitas obfuscetur. Ne 
nimis textus laceretur, quia tota doctrina catholica in uno canone perfecte 
exprimi non potest. Impossibile est etiam omnia argumenta adducere et 
omnia ad unum caput redigi. Ideo redactores qui totam mate1·iam ordinabunt 
prae oculis teneant canones et definitiones formatos esse ad tradendum in 
scholis et in concionibus. Alloquin canon sliva rerum evaderet. 

8. Nos omni cum fiducia а Concilio magnum levamen et firmam con
fortationem exspectamus, quia ut dictum est, ipsum factum Concilii Ecclesiam 
catholicam in toto orbe terrarum evehit et sine dubio etiam in Oriente ad 
statum deplorabilem in quibusdam civitatibus mutandum plurimum conferet. 
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Ad quem influxum beneficum manifestandum nomine totius nostrae Ecclesiae 
enixe rogo ut Sacrum Concilium sedem nostram principalem metropolitanam 
Kioviensem-Haliciensem ad dignitatem patriarchalem evehere dignetur et 
conamina magna Summorum Pontificum Urbani VIII, Gregorii XVI, Ріі ІХ 
et Leonis ХІІІ in eodem patriarchatu creando tandem coronet. Quod ad 
confortandam Ecclcsiam catholicam in Oriente non solum inter catholicos, 
sed etiam inter orthodoxos plurimum conferet. Qua gratia, Concilio apud 
orientales omnem devotionem et gratitudinem sincerrimam merebit atque 
magnum passum in fide catholica in oriente confirmanda contulerit. 

І n textu scripto lradilo: 1 а. 325. 2 а. 381. 3 praesentes. J (431 ). ~ (451 ). 611 
(553). 7 (1245). 8 1418. 9 1439. 10 (Lc. 4, 18). 11 (МІ. 25, 40). 12 (Lc. 6, 23 ). 13 vim. 
14 Praeterea est. •s deest. 16 deest. 17 deest. 18 (МІ. 28, 19). 19 deest. 2~ deest. 
21 deest. 22 deest. 23 em.mus D. 24 deest. 

2 ~ deest. 26 deest. 27 deest. 

СОБОРОВИЙ НОМУНІКАТ ПРО ВИСТУП МИТРОПОЛИТА 
НИР ЙОСИФА 

<< Унраінська Цернва - nише Комунінат, nередаючи зміст промови 

Митропо.тшта Кир Йосифа - є присутня нині на Соборі, щоб подякувати 
Вселенським Архиєреям і цілій Церкві ва благодійства, які вона одер

жала досі, та щоб приняти рішення, які виринуть на цьому Соборі. Є 

очінування, щоб цей Собор висвітлив католицьну науку проти атеізму; 

щоб вкавав дороги найбі.льш придатні і найбільш успішні для апостольст

ва вгідно в вимогами нашого часу, і щоб вкавав на ці небезпеки духовні 

і матеріяльні. які можуть бути шкідливими для християнської спільноти. 

Rу.тю підкреr..лено, що бідні, перше від багатих, є оонликані до Церкви. 

Характеристичною віданакою наших ~~сів є соціяльне питання: Церква, 

аавжди тан 3аJюпадлива у нормувані людського життя, має нині по

материнськи nриняти те, що вимагають голоси більшоі справедливости 

і дати свідоцтво про Хриr.та fіідноrо, який бажає добра усім. Стисло ка

жучи, Єпископи не творять ШІJІеІ·ії, тому що нолеrія вимагає юридичної 

власті. Папа дістав свою місію і нс~і ІtJJacтi ан'юJані а нею від Христа, а 

не від єпископської коаегії. Його н.ІІнсть fіеипосередньо відноситься до 
Вселенської Церкви; а в.пасть Спиеноні в відноситься перш-ва-все до 

поодиноких Церков, і тільки другорядно до Вселенсько! Церкви. 

Щодо Диянонату, треба мати на увані, як уже було скавано, що він 

є мостом МІЖ вірними та ієрархіє:ю, і щu він відповідає нинішнім потре-
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ііим Церкви. Тут не ідеться, щоб впроваджунати щось нового, тому що 

іІ·JІу(: аце нині на Сході, і колись існував на Заході, звичай висвячувати 

ни дияконів жонатих. Ідеться не про. інституцію обов'язкову, а.ле про 

мож.ливість відновити давній звичай д.ля потреn поодиноких Єпархій. 

Зроблено внесон на Соборі піднести Митропо.нію 1-\иївсько-Галицьну до 

патріярха.льної гідності >>. 

Цей стислий сu(юровий 1-юмунікат довгої промови Митрополита Нир 

Йосифа появин~я на сторіннах римсьної та світової преси з описом деяких 
фактів з життя Митрополита. та з деякими деталям:и. яких офіційний 

номунікат СоПору не подає. 

ПРОМUВА МИТРОПОЛИТА НИР ЙОСИФА 
З НАГОДИ НАДАННЯ УКРАІНСЬКІЙ МАЛІЙ СЕМІНАРІ! ТИТУЛУ 

<< ПАПСЬКО І >> 

10.Х.1963 

Глибоним перенонанням і гарячим почуванням вдячности напов

нює наші серця нинішня хвилина, а історія нашої Цернви і народу за

пише її нестертими буквами. Цю хвилину справив нам великодушний 

і понад усе прихильний Папа Іван ХХІІ І. Здавалося б, що піднесення 

і зачислення нашої Малої Семінарії до Папських Установ, звичайна 

подія в діянні велиного Папи. AJie скільки виявляє вона гарячого сер
ця, прихильности, співчуття і безмежної любови до нас! А цінна ця по

дія тимбільше знаменна в нашому церковному і народному житті, що 

вона облегшує наші страдання і терпіння, запевнюючи молоді яниай

краще майбутнє. Бо як би та скитальщина не бу ла облегшена, все ж 

таки її супроводжає сумовита пісня << На ріках Вавилонсьних ... >>. Тому 

серед нашої недолі цей ант великого, святої пам'яті, Папи Івана ХХІІІ 

ободрює наші душі і скріп.лює любов до Апостольсьноrо Іlресто.rту! 

Признання Папеької прилюдности Малій Семінарії, ''е відчинення 

д.r1я неї дверей до високих шкіл на цілій кулі аемській. З во.пі незаfіут

нього Папи, припала мені велика честь бути речником Його подвигу 
для українського народу. Їх Еміненція КардинаJІ (уставо Теста зволив 
це подати письмом до вщома: 

Ваша Е~сце.lеuців! 

Вслід за листом, те саме чисJю, 3 6 нвітня цього JI01\Y, 3 радістю 

вересилаю Вашій Ексцеленції АпостоJІьське Бреве, яким надається ти

тул Папеької Семінарії, Українській Малій Семінарії св. Йосафата в 
Римі, що її ведуть Отці Салезіяни. 
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Передаючи СвRІценний документ, Воша Ексцеленція зволять висло

нити Впр. о. J>р,нтороні, в~н~тоятеJІЯМ і Професорам та всім питомцям, 

найщиріші ноfікжнннн цеї Священної Конгрегації, щоби ця Установа, 

духово н.rtучР-нк а с~ннтої пн.м'нті Святішим Отцем Папою Іваном ХХІІІ, 

прОІtнітаJІа 11 деніроті, в ласщі 1111 СJІану Bora, на радість Святої Цернви· 
на доfіро y.•tюfi.rteнoro укра їttе~ЬІЮІ'о народу. 

З НИеJЮНОМИ ГЛИfіОКОЇ ІІОІШШИ ... t. 

Подаючи оці пропам'ятні слова, які авенять немов відгомін і за

повіт для Українців з Його святопетрівського гробу, водночас нехай 
мені буде ві.льно зложити щиру подЯку найб.rшж'tому співробітникові 

славного Покійнина і моєму безпосередньому освободителеві Ух Емі
ненції Кардиналові (уставо Тесті та Його Конгрегації з Високопреосвл
щенішим Ассесеаром Джованні Баттіста Скапінеллі і Субстітутом Монс. 
Джованеллі, за завжди прихильне слово перед Святішим Отцем Папою 

Іваном ХХІІІ. 

Між нами приявний Високопреосвященіший Архієпископ Апосто.ль

ський Візитатор Іван Бучко, як основник Малої Семінарії на Украіні 

і їі дальший опікун на Заході, що вже має світлу історію в нашій Цер

кві злучену а ювенатом покійного о. Ісидора Дольницького. Високо

преосвященіший Кир Іван усю свою душу вкладав в Малу Семінарію 

і нині тут, в першу чергу, з нами усіма може радуватись, що його твір 

життя знайшов таке величаве завершення! 

Пригадуються нам нині слова Юлія Цезаря: <( Caesar pontem fecit >> 

(Цезар збудував міст). Які повні змісту вони! Він кинув ідею для спа

сіння армії, а скільки труду нложили його воїни. І Святіший Отець 

Іван ХХІІІ проникливим розумом· завершив високу думку, а іі вико

навці, скільки важкого труду і чорної праці нложили для здійснення 

небесних задумів. Саме цю почесну ролю уосіблення і здійснення в житті 

живої ідеі виховання молодих ентузіястів, перейняли українські сини 

генія.льного педаІ'оІ'а Св. Івана Боска. За несповна чверть століття вони 

дали докази незвичайної, ревної, наполегливої праці, з мистецьним умін

ням і геройською посвятою д.ля великого діла, ступаючи слідами свого 

Uеновнина і ~·чите.ня-виховника. 

ВисононреоС'uнщеніші ВJІадини, Uтці, Монахи і Монахині, Батьки. 

і Матер і, і вс і нриннн і І'ос·ті! Ми спокійні за такий світлий провід! Прий

міть Впр. Отче Генерн.rн~. От'І(l Ректоре. Отці Настоятелі і Професори із 

уст Митрополита nаторїЮІИJШ аш·.rtуїtсшн~ Вим нрианання від нашої Цер

кви і народу та запевнении ю~уС"тншюї моJІитни аа І.>оже благословення 

для Вашої ниеокоідейної і ІІ\РJІТНРІІІЮЇ нрю(і н чеканенню молодих душ 

для Христа. 

А ти, Дорога МоJІОДе, ЩО (; rн~аноеереднім переємцем добродійств, 

носІєм і виразником веJшн:их І)ожих JІаек, помножуй свої таланти і в де-
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сятеро і в сотеро. щоr1и нироетаJІа ти мщною, кріпкою, сиJІьною свя

тою та на.rІежно нриготошшою JtO неJІиких амін, які ааповідав н.аше сто

лІття. 

П pu.w,im~a : 

Після свого сн~ноfю;t;Н«>ІІІІН і 11риї:щу до Риму митр. Кир Йосиф вніс 
прохання до Св. Отцн ІІаІІи Иоанн ХХ ІІІ нро 11 іднесення Українськоі 

Малої Семінарії н Римі, оено1ншої архиє11. Кир Іваном в 1951 р. в Ор

лвані (Франція), до гідности ІІаflської (Pontificium) та прилюдного при
внання в ній середніх-гімназійних студій і матур11. На це папа Йоан ХХІІІ 
видав грамоту, яку і публікувмо. 

АПОСТОЛЬСЬКЕ БРЕВЕ « ЦЕРКВА - ДБАЙЛИВА МАТИ )) 
~ AMANTEM CURAM » 

ПАПА ЙОАН ХХІІІ - НА ВІЧНИЙ СПОМИН 

Церква, Дбайлинu Мати, має авичай ~ люuов 'ю і з окремим піклуван

ням дбати про ті установи, в яких молодь, пок.ликана Божим надхнен

ням до одержання священних дарів, виростав на її надію і правильно 

виховується. До тих }т станов, що іх досить велике число існує у цій 

Святій Столиці, осідку апостольської влади і вселенської учительки 

народів, нещодавно, а саме в 1959 році, прилучилася MaJia Семінарія 
Святого Йосафата, де українські юнаки, що живуть поіJа межами бать

ківщини, приготовляютьсл до священства й до майбутньої священичої 

діяльности між своїми земляками. Справді, вже в році Нб2 у Фран

ції, а іменна в місцевості, що називається Люрі, в епархії Орлеан, засно

вано цей Інститут, який відвідали ми особисто, JШи'ІИ були Апостоль

ським Нунцівм у тій країні. Чотири роки пізніше перенесено цей Ін

ститут до 1\астель-rандольфо, де впродовж трьох років був він відчи
нений для тів і моJшді, ІJОКJtиканоі до снященичого стану. Треба нам 

підкреслити, що цей еннщешшй юнанькиl\ оеередок щаеливо розріеся 

в малих початн ів, таи що ІІИІІ і ннчис~JІнють у ньому більш ЯІі сто в:ихо

ванків. Ім присвячують дfінйJІину й ІІОt~тійну онjиу Отці з Конrреrації 
Святого Франца СаJІіеьио•·о. а уtсрп ЇІІІ~t,когn народу. 

Бажаючи, oтffie, ще fii.rtьш :ІІН!.JН1'нtТИ й абш·атити ·rю~: визначну У ста

нову добродійством Anoeтo.rJhf~tJIOII'O 11 реетоду й сипьн і ше а~:tучити і! 

в Петровим Престолом, Достойний l;JHlT Наш Носиф Сліnий, Україн
ський Львівсьний А рхиfіпю·ноІІ, тн кож нід імен і агаданих отців, звер-
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ttyІtc~н до нас з проханням, щоб ми добротливо уділили титул << /Тапсьh:ої 

('t•.w,iuapiї )) цьому Інститутові. А ми, що особJшвою J"liOnoв'ю обіймаємо 

український нарід і маємо надію, що тут біля священних гробів най

нищих Апостолів, у цьому місті, що юнакам, які приготовллються до 

священичого стану, дає стільки засобів до поступу в побожності та науці, 

ця Семінарія щасливо буде процвітати, постановили ми дуже радо ви

слухати це прохання. 

Тому цим письмом і нашою властю, свідомо іі по обдуманім рішенні, 

наділлємо :Малу Семінарію Святого Йосафата, приміщену н Римі, ти
тулом, почестями й привілеями Папеької Семінарії. 

Паписано в Римі, при Св. Петрі, під печаткою рибана, в день 14-
травня, 1963 року, п'ятого нашого нонтифікату. 

ІТАЛІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД 
ПРОМОВИ МИТРОПОЛИТА ЙОСИФ.\ 

І. 1 nostri cuori oggi si riempioпo di profondo senso di gratitudine in 
questa memorabile giornata, che sa.ra scritta а carattcri indelebili nella sto
ria della nostra Chiesa е del nostro popolo. Questo momento с.і е stato pro
curato dal magnanimo е Ьenevolentissimo Рара Giovanni Vigesimo terzo 
di santa memoria. Potrebbe sembrare che l'inalzamento е l'annovero del 
nostro Seminario Minore tra le Istituzioni Pontificie, sia un avvenimento 
ordinario tra le attivita del grande Рара. Ма quanto сuоге, quanta Ьenevo
lenza, simpatia ed immenso affetto questo gesto rivela nei nostri riguardi! 
Е tanto piu prezioso е significativo е questo momento nella пo3tra vita ec
clesiastica е nazionale, in quanto esso da un lato, lenisce і dolori di coloro 
che sono rimasti in Patria, е dall'altro allevia le sofferenze е і disagi dei no
stri profughi, assicurando аі lого figli un avvenire migliore. Ма per quanto 
questo esilio possa essere alleviato, esso pur sempre richiama alla memoria 
jJ triste canto ~' Super ftumina Babilonis ... *· Percio in mezzo alle nostre ca
lamita, questo atto del grande Pontefice Giovanni ХХІІІ di santa memoгia, 
infonde coraggio alle nostre апіmе е foгtifica il nostro amore veiso la 
Santa Sede! 

11 riconoscimento del titolo Pontificio al Seminario Minore, apre le рснtе 
delle scuole superiori in tutto il globo terrestrc. Per Yolonta dell'indimcnti
cabile Рара, е toccato а me il grande onore di essere il testimone del Suo 
atto munifico verso il popolo ucraino. Sua Emineпza il Cardinal Tcsta si с 

dєgnato di farlo conosceг~" рег isc.ritto: 
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Ecce11cnza Reverendissima 

Fc.cendo segнito alla lcttera stesso numero del 6 aprile scorso, sono lieto 
di trasmetteн· rtll'Ecccllcnza Vostra Reverendissima il Breve Apostolico 
contenente dcl t itolo <li Scminario Pontificio al Seminario Ucraino Minore 
di S. (;iosafat іп t1r1н.·, <lirctto <lai Saccrdoti Salesiani. 

Nel CC)JlS('I-{Пart• l'Aнкusto <locumento, l'Eccellenza Vostra vorra parte
cipare al l{ev.rпo !J. l<ettore, Supei"iori, Insegnanti е а tutti gli alunni le 
piu vive felicitazioni di questo Sacro IJicastero еоп l'augнrio che l'Istituto, 
piamente legato alla venerata memoria del Santo Padre Giovanni ХХІІІ, 
abhia а fiorire in bonta е grazia а gloria di Dio, а gioia della Santa Chiesa, 
а bene del diletto popolo ucraino. 

Con .;ensi di vivo ossequio ... etc. 

* * * 
Nel riferire queste memorabili parole, che risuonano per gli Ucraini 

come І'есо е testamento dalla Sua tomba in San Pietro, mi sia lecito nello 
stesso tempo di esprimere il mio sincero ringraziamento аІ piu vicino colla
})(лatore ctell'Шustre Estinto ed il mio immediato liheratore, Sua Eminenza 
il Carcli.1ale, е alla Sua Congregazioпe, insieme con l'Assessore, Sua Eccel
leпza Mons. Giovanni Battista Scapinelli, per la parola sempre Ьenevola din
nanzi al Рара Giovanni ХХІП. 

Tra noi е presente il Visitatore Apostolico Sua Есе. l'Arcivescovo Gio
vanni Bucko, che fu il fondatore del Piccolo Seminario in Ucraina, ed ora 
ne е il protettore in Occidente, che ha gia la sua illustre storia nella nostra 
Chiesa, coпgiunta con il Convitto del defunto sacerdote Isidoro Dolnyckyj. 
1/Eccellentissimo Mons. Giovanni Bucko сі metteva tutta l'anima nel Pic
colo Seшinario, ed oggi qui, in particolar modo, puo gioire con tutti noi che 
alla sua opera sia toccato un coronamento cosi grandioso! 

І І. Сі sovvengono oggi le parole del grande condottiero romano Giulio 
Cesare: • Caesar pontem fecit •· Che significato profondo esse contengono! 
Egli lancio l'idea per la salvezza dell'esercito, ma quanta fatica сіо ha ri
chiest~, dai suoi soldati. Ed il Santo Padre Giovanni ХХІІІ, con la Sua mente 
lungiшiгante confermo l'alto disegno, ma quanta fatica, е che lavoro improbo 
costo аі suoi . realizzatori, per attuare і piani sovraterreni. Proprio questo 
nobile compito di forgiatori di anime е di formatori delle ardimentose menti 
giovanili, fu affidato аі sacerdoti ucraini, figli del geпiale Educatore San Gio
vanni Bosco. In cinque lustri, essi hanno dato prova di straordinario, zelante, 
шdefesso lavoro, con eccellente maestria е sacrificio eroico, nella realizza
"ione della grande opera, sulle orme del loro Fondatore е Maestro. 

Eccelentissimi Presuli, Sacerdoti, Religiosi, Religiose, Geпitori, ed Ospiti 
qш prcsenti! Possiamo star tranquilli, con educatori cosi eccellenti! Reve-
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rendissimo Rettor Maggiore dei Salesiani, Padre Rettore, Superiori, е Pro
fessori, accettate dalle labbra di questo povero Metropolita il meritato ri
conoscirnento da parte della nostra Chiesa е del nostro popolo, con l'assi
curazione delle incessanti preghiere, affinche il Signore benedica il vostro 
lavoro, cosi nobile е sacrificato nella formazione delle anirne giovanili а Cristo. 

ІІІ. Е voi, cari Giovani, che ne godete direttamente і benefici е siete 
irrorati dai grandi favori divini, centuplicate і vostri talenti, affinche possiate 
crescere forti, robusti е santi е debitarnente preparati аі grandi avvenimenti 
che il nostro secolo сі fa prospettare. 
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МИТРОПОЛИТ НИР ЙОСИФ ВІТАС СВЯТІІІІОГО ВІТЦЯ 
ІІАПУ ІІАВЛА VI 

3 НАГОДИ<< РИМСЬКИХ ДНІВ>> Yl\PAlHCЬKOI ДІЯСПОРИ 

18.Х.1963 

Святіший Отче! Радіючи та глибоко зворушені тією найвищою 

почестю окремого привілею, що сьогодні мали змогу знайтися у стіп 

Вашої Святости, українські Єпископи, які мають ласку бути учасни

ками теперішнього Вселенського Собору Ватиканського 11, являються 
на чолі окремої прощі провідників і діячів організації, званої << Укра
їнським Християнським Рухом>>, разом з українськими інтелектуалі

стами, членами 4-ох українських наукових інституцій, тобто: Науко

вого Товариства ім. Шевченка, Украінської Вільної Академії Наук, 

Украінського Богословського Наукового Товариства й Українського 

Вільного Університету. -Ці прочани прибули до Риму з різних краін 

Західньої Европи, щоб виявити Вашій Святості почування своєї синів

ської любови, послуху та вірности: Святій Римській Апостольській Сто

лиці, згідно з католицькою вірою, що її одержали завдяки Святій Ользі 

та Святому Володимирові Великому, а яку підтвердили наші святі Па

стирі, що з них чимало протягом сторіч, головно ж у новІШІ часи, на

слідуючи славного св. Йосафата, не вагалися віддати своє життя за
віру оту. 

До їхнього здвигу долучилася невелика громада Українців з Риму, 

тобто: Папська Семінарія св. Йосафата із своїми настоятелями, Отцями 
Василіянами; Папська Мала Семінарія із своїми настоятелями, Отцями 

Салезіянами Дон Боска украінського обряду; Генеральна :Курія Отців 

Василіян із студентами теології; Генеральна :Курія Сестер Василіянок; 

Генеральна Нуріл с~ст~р СJtун<ебниць Непорочної Діви Марії і Сестри, 

приділені до семіннріt\, ршюм а fіагатьома вірними українсь:кими миря

нами, зокрема ж - с1·удшtтнми, що >юшут•~ у Римі. 

Нам, унраїнським Сниеноннм, миJю ІІJнщетанитlt Нашій Святості 

цю прощу, що під по:кровом fінІ·нтошщійної ІІJН'ані:-~ації << Украінського 

Християнського Руху>>, як жи1шй ни1ш рш•і•·ійного іІшттл нашої емігра

ції, бо продовж цього короткого ноfіуту :н·Іщшшх уже прочан у Вічному 

Місті, відбуваються також християнеЬІ{і Сту;~ійн і Дні та розважання 

коло 15 докладів на тему << Украію.'ЬІШЙ M1ІJHІII1flf у jf\ІІтті Цернви, су-
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с·н ЇJІЬJюсти і людства >>, виголошених членами Руху, як світськими апо
с~толами, а в найближчій черві буде розглянуто загальну тему << Релі

гія в житті украінського народу>>, винладену в 20-ох наукових допо

JJідях про відверту релігійність у всіх н проявах суспільного, культур

ного й наукового життя украінського народу протягом його тисячоліт

ньої історіі. 

Мило нам запевнити Вашу Святість, що в ході згаданих Студійних 

Днів призначено підхожий час на молитву, зосібна за всі святі намі

рення Вашої Святости, особливо за щонайкращі досягнення теперішнього 

Вселенського Собору, до якого звертаються надії всіх тих народів, що 

горнуться до Ісуса, тоді коли Ваша Святість докладає загальної гор

ливости й батьківського дбання, щоби в ім'я Ісуса з'єднати всі народи 

в одне стадо під одним видимим Пастирем, який вказував би ті засади, 

за якими треба йти в приватному й суспільному житті, аби одержати 

дар справедливого миру, спертого на любові, правді, справедливості 

та свободі. 

Звольте, Святий Отче, прийняти ці вбогі наші вислови. Припавши 

до Ваших стіп, прохаємо благодатного Апостольського Благословення. 

Звольте, Святий Отче, дати його аокрема всім нашим Єrrnскопам, при

сутнім і неприсутнім, нашому Духовенству, нашим великим і малим 

Семінаристам, які готовляться до апостолування, нашим черницям, тут 

присутнім і розсіяним по світі, всім провідникам і всім членам нашої 

багатонадійної організаціі << Украінського Християнського Руху>>, як 

світським апостолам, та всім учасникам вище згаданих Студійних Днів, 

і всьому українському народові, т6му, що на Батьківщині й т6му, що 

в розсіянні сливе по всіх континентах. Благослови нас, Святий Отче І 

ПРОПОВІДЬ БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА 
ЛИСТОПАДА 1963 Р. В БАЗИЛІЦІ СВ. ПЕТРА 

Во і.мя Отца і Сина і Святого Духа. А.міпь! 

Такий наш прадідний унраїнський звичай, що діти пошшають свого 

батька, поl\Іинають ту хвилю добрим словом, ломинають згадкою свя

тою за те, що він привів іх на світ, виховав іх, обсипав своїми добро

дійствами і наділив всещедрими дарами, тими, які він сам від Господа 

Бога одержав. 

Здається, що в історіі нашої Церкви, ледве, чи буде багато таних 

прикладів, коли по смерті нашого одного з найбільших митрополитів 

- Андрея Шептицького - зібралося на поМШІпки стільки архиєреїв, 

як це нині тут маємо. Впрочім і всі миряни а нами лучаться в цей день, 
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агадуючи його і длнуючи Господеві за те, що післав нам таного архиєрея, 

а зокрема аа всі ті fіJІUІ'одаті, що сходили через його руки. Здається, що 

тан само й не fiaJ'H1'o в шнuій історіі Церкви таких архиєреїв, а таким 

многогранним духом і тшrантами, в такою різноманітною дjяльністю 

-не лишf! Іюличчю духа, роауму, n .. не тю< само й діла. 
Звичuйно Іkt'ІШІІІІІ і А po:щimoG ;щри тан, що кому дає розумовість, 

спекулятивні дuрунuшш, нідшн~нчи його не раа аж до І'еніяльних висот 

-то ввичайаю нін маJю 81\тивний. Та в нашому випадку той рідкий слу

чай, бо Господь обдарив його найбіJІьшими дарами духа, розуму, волі 

й активности. Коли б ми хотіли ось тут розповідати його життя, незви

чайно цікаве й поучаюче, ми б нині мабуть його не скінчили. Та все ж 

таки, в цей святий день годиться нам згадати його великі діла; при

нести ту молитву, яку нині заносиJІИ Високопреосвященні Владики в 

нашому імені і всіх вірних усього украінського народу. Згадати треба 

бодай в найзагальніших контурах і рисах та в кількох словах накре

слити головні напрямнійого життя, бо нині якраз день, в якому ми йому 

<< поминаніє творим>>, а nоминання тому ще і тим рідке, що ми блага

ємо прославлення його за всі ті дари і добродійства й великі діла для 

Церкви й нашого народу, які він вчинив, щоб nрославив його Господь 

ще тут, на землі і підніс до престольного почитання. 

Ви внаєте добре його молодість. Походив він в дуже заможньоі укра

інської і святої родини. Здається, що вони всі, батько, мати і брати а 

серед них і митрополит Андрей, там, перед престолом Господнім втіша

ються всіми нагородами, а аокрема втішаються васлуженим вінцем слави. 

Ви знаєте також, що він замолоду, як побожний хлопчина, вже звер

нув свого духа в напрямі найдосконалішого життя. Rоли його питали, 

чим він стане -він відnовідав, що монахом. І справді, коли тільки скін

чив свої студії, ввернувся до василіянського :монастиря, щоб там nо

святити себе всеціло Господеві на службу. Не думайте, що той крок був 

такий легкий. Коштував він дуже багато труду і дуже багато жертви, 

щоб вкінці могти зложити перед престолом Господнім той вічний обіт 

чистоти, послуху й убожества. Як священик він розвинув сейчас живу 

діяльність серед вірних, поставивши таку сильну основу духовного 

життя, що вже тоді підносилася до містичних висот. Тоді він від того 

духа ревности, нобожноuти, віддання, всецілої посвяти Господу Богу 

ніс і проповідував серед найширших наших мас народу. 3 хвилею, коди 
Господь підносІІВ йuJ•o щораа вищf! н Иого дішІLності, Ішли він став Ар
хиєреєм, Митрополитом, він саюіми Jюсдашrями, своїми візитаціmпІ, 

своїми проповідями огорнув увесь ІІUJJід. Сн~аnді можемо сказати: не 

було ані однієї ділянки в нашому житті, яної би він не заторкнув і на 

якій би він не витиснув і постании н'н·rно ('tюєї руки і свого духа. Він 

перший наш Архиєрей, що об'їхав уuееь еніт; розвинувши й ровбудивши 

духове життя, він не вдоволився JІИШР Унраіною, Західною і Схід-
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ною, але він вибрався в далекі дороги, щоб і там прийти з поміччю на

шим бідним, забутим виселенцям. Там завдяки йому і тій велиній бла

годаті Господа Бога, він поклав основи і то перші під нашу Цер:кву, 

поставивши там архиєреїв. Ми нині бачимо цей плід, який благосло~ 

вив Господь. Ми бачимо ту численну :корону всіх архиєреїв майже з 

усього світу, як евіднів його ревности, його посвяти і його віддання. 

І в Бразилії, і в Арtентині, і в Німеччині, й у Франції, і в Злучених 

Державах Америни, і в Канаді, в цілій Европі, всюди, він, де тільки 

була наша громада - відвідав і приходив ій на поміч. Скіль:ки то мо

зольного труду треба було, щоби перебитися через царські :кордони і 

дістатися там, на 'Украіну! Все ж та:ки, він пішов і донопав цього. Справді 

треба було геройської відваги, щоби вибратися там і обняти духом не 

лише український нарід, але й поїхати дальше: до Мос:кви і Петербурга, 

щоб і там побачити і там посіяти перше зерно поєднання на Далекому 

Сході. Коли ми говорили, що не було ділянки, на якій він не проявив 

би своєї творчости, то мали ми на увазі і письменницьку, і суспільну, 

і культурну, і наукову діяльність, і організацію чернечих уставів і згро

маджень: скріплення і розвинення вже існуючих і відновлення давніх, 

прилучення до нашого обряду багатьох латинських монахів, а пере

довсім синів св. Альфонса. Все те, мої дорогі, вимагало незвичайно ве

ликої святости і великого мозгу. Знаємо про це бодай дещо, як моло

дий, але наочний тоді священик і свідок. Він не лякався нічого, ані тюр

ми, ані смерти. А коли не вдалося одне, він дійсно, як той павук, коли 

щось не вдалося в одному місці, починав у другому. Ішов далено і не 

спинявся, а ще дальше йшов та:к, що, та я:кась вульканічна сила, яна 

тліла в сильному дусі і слабосилому тілі, виявлю1ася в усіх напрямах 

і не находила ніколи спочинку. Ви видите основані кооперативи, ви

дите і музеї, школи, tімназіі, семінарії, видите розвинення шкі~"І се

стер, також прегарні будови і мальовила церков і світсьних до:мів-свл

тинь нау:ки: все те піднесене духом, вливається в такий еи.ньний ~ мо

гутній, гармонійний тон, в якому зливаються всі мелодіі життя і тво

рять Божого генія украінського народу. Ще в живій пам'яті оста.тюсь 

нам, як молодому tімназійному учневі, промова митрополита Ан;~рен 

на відслоненні Національного музею. Між іншими, там впа.ли Т::\RЇ с.поRа, 

перші, які можна було почути, а саме: <<З нас ніхто не думав прu нuшу 

державу!>> Це було десь може 1905 р. Загал народу, а навіть провіл

вини були зайняті тими етнографічними скарба!Уtи, абираннн...\t різн:и.х 

пісень, так сказати б побутовщиною, але те, що а'єднюс і творить па~ 

рід - він перший видвигнув. І та думна тлі~"Іа, тліла і розвивалася. 

Ми не скінчили б, як сказано на початку, вичислювати всі діла і події. 

Та одне нехай нині а тих споминів остане нам у серці, а саме, що він 

кріпив нас тим глибоким духом молитви, тією беазас·rережною ПОСІ:Ш

тою серед усяких таких жах.тmвих умовин, а аокрема інших, ЯІ\ наше 
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св. Павло: <<Всі свол си іщут, а не яже суть Ісус Христа>> (Фил. 2,21). 
КоJПІ ми нині робимо т1ш і неJІИІ\ і nусилля для його прославлення, то 

нехай вони будуть бодай СJІаfіим оилвом вдячности за два найrоловніші 

дороговкави в )1\ИТТ і митр. Андрея: молитва і жертвенна праця для Христа 

і народу. Ів тим нанутіом виходім в нинішніх по:минок в дальший наш 

терневий шллх І Лмінь. 

ВІДВІДИНИ В ДІЕЦЕЗІІ VРБАНІЯ 

19.Х.1963 

In occasione della venuta in Urbania di Sua Eccellenza 
Mons. G IUSEPPE SLIPY J 

Metropolita di Leopoli - Confessore della Fede 

Eccellenza, 

і Sacerdoti di Urbania, і quali rappresentano tutti і sacerdoti е tutti 
і fedeli della Dioccsi di Urbania. mentrc chi ha l'onore di parlare sente di 
dover rappresentare а sua volta in particolar modo anche l'Ecc.mo Vescovo 
Diocesano, Mons. Giovanni Capobianco, che trovasi а Roma per il Concilio, 
sono qui convenuti, sospinti da intimo sentimento di amrnirazione е vene
razione, per rendere omaggio а У ostra Eccellenza non solo quale Vescovo 
е Metropolita dalla tempra di apostolo, ma quale autentico intrepido Confes
sore della F ede. 

Proprio ieri, durante l'udicnza accordata аі dirigcnti del Movimento 
cristiano ucraino, condotti da Vostra Eccellenza, il Santo Padre, Paolo УІ, 
ha sottolineato l'eroismo della fedclta alla Chiesa dimostrato dalla stessa 
Eccellenza Vostra, la quale - ha soggiunto - << ha provato con la Sua co
stanza, con la Sua pazienza, con la Sua fortezza come si deve confessarc la 
nostra adesione а Cristo anche nelle circostanze piu avverse е che, in tante 
occasioni, sembrano disperate І>. 

Se il nostro cuore pertanto е colmo di legittima gioia per questo incontro, 
che сі mette а contatto con il rappresentante di un glorioso popolo е col Саро 
Spirituale della eroica Chiesa di Leopoli е della intera Ucraina, esso е anche 
traЬoccante di profonda commozione per la grazia grande, fatta quest'oggi 
alla piccola Chiesa di Urbania е а noi in primo luogo, di vcdere, avvicinare, 
parlare con un testimone vivente della Fede е di ricevere da Lui, а conforto 
е incitarnento, la Вenedizione del Signore. 

Questa gioia е questa commozionc, Ecccllenza, с la stcssa chc sentivano 
і sacerdoti е і fcdcli dci pi"imi sccoli, quaпdo incontravaпo е mosti"avano а 
dito і confessuri dclla gran(lc pcrsccazioш.~. соше аvvснпе durante il Conci
lio di Nicca, il рrішо graпdc Coneilio (е il ricordu di csso vіепе а proposito 
durantc qucsta 2• Sessionc dcl СопсіІіо Ecumenico Vaticano Secondo) al 
comparirc, tга quci venerandi Padri, illustri per sapere, santita ed eгoismo, 
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di Paolo d.i Neocesarea nella Siria dalle mani bruciate (come non ricordare 
- sono fatti recentissimi - la sorte toccata al venerando Arcivescovo di 

Lubliana, S.E. Mons. Antonio Vovk, che fu pure tra noi pochi mesi or sono 
ed ora е passato al gaudio eterno?) е ancora, per fare solo pochi nomi, di 
Alfi.one d.i Epifania е degli egizi Pafnuzio е Potamone, querci е storpi dal 
tempo delle miniere ( cfr. Duchesne). 

Eccellenza, е dunque davvero fi.liale il nostro ossequio е cordiale il no
stro omaggio; come vivo е sincero е il grazie che porgiamo а Vostra Eccel
lenza per essere venuto in Urbania е per averci ammessi alla Sua presenza 
in questo primo atteso incontro, cui aggiunge lustro l'intervento dell'Ecc.mo 
Mons. Gabriele Bukatko, che pure salutiamo come vecchia, 1na sempre cara 
conoscenza. 

Insieme con questi sentimenti, che avevamo nel cuore allorche сі chi
nammo а baciare la Sua mano che vопа alzarc tra росо su d.i noi per Ьene
d.irci, е che abbiamo voluto manifestare con queste poche е povere parole, 
noi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera pcr Vostra Eccellenza, per 
la Sua Chiesa gloriosa, per quelli che hanno sofferto е soffrono ancora, affin
che venga presto il trionfo della verita nel trionfo del Regno di Nostro Signore. 

Е ritorni, Eccellenza, in Urbania: lo aspettiamo per ritrovarci insieme 
con і fedeli, che lo reclamaвo, intorno all' Altare nella nostra Chiesa Cattedrale. 

Urbania, 19 ottobre 1963 

Mons. ALESSANDRO FI~I 
Delegato V escovile 

ПРО ВІДВІДИНИ <' CA~ISIANUM )) ІНСБРУК (АВСТРІЯ) 
25 жовтня 1963 

Vaticano, 4 novcmbrc 1963. 

Вeatissimo Padre, 

Sono lieto di portare una buona нotizia alla Vostra Santita. Appl·ofi.t
tando dei giorni liЬeri dagli impegni Conciliari, vcnerdi (25 ottobre scorso) 
pomeriggio sono andato segretamente ad Innsbruck, dove mi sono tratte
nuto fi.no а Domenica. Sono stato invitato di recarmi in quella citta dai Su
periori del Collegio <І Canisianum )). Li с'е, come noto а \'ostra Santita, un 
antico collegio per l'educazione del Clero sotto la d.irezione dei Padri Gesuiti. 
Vi si trova pure la celebre facolta teologica, anch'essa diretta dai Padri Ge
suiti Grazie al Rev.mo Padre Hofmann, Rettore del Collegio, vi era stato 
costruito un grande Convitto << Canisianum )), nel quale si radunavaпo al
meno 250 Seminaristi provenienti dai vari Paesi, si puo dire da tutto il mondo. 
Vi regnava uno spirito veramente cattolico. Іо pure vi ho fatto gli stud.i teo
logici consegnandovi la laurea е l'abilitazione all'insegnamento come profes
sore. Sono veramcnte molto grato ed obbligato а questo Istituto. Durante 
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l'ultima guerra hanno dovu to passare dci tempi difficilissimi, fuggendo in 
Svizzera. 

Attualmente l'Jstjtuto с stato ricostruito е conta 215 studenti (dieci 
di colore). Е una cifra vcramcntc imponcnte е consolante per questi tempi 
di scarsita di vocazioni sacerdotnli. Sono stato invitato parecchie volte di 
recarmisi е sono stato accolto еоп gran<le gioia da tutti. Но potuto ammi
rare la ricostruzionc dcll'lstituto <~d іІ rinnovamento della cappella, delle 
aule scolastiche, dellc cameratc. Но anche constatato che vi regna un buon 
spirito cattolico, dcvotissimo al Vicario di Gesu Cristo in terra. Innanzi tutto 
е stata rinnovata la facolta teologica е filosofica; le aule sono dei grandi sa
loni sccondo le esigenze moderne. Tutto с lindo е Ьеn pulito, le pareti sono 
ornate con dei quadri artistici. І seminari scientifici per tutte le discipline 
filosofico-teologiche sono sistemati modernamente con le grandi biblioteche 
rispettive а ciascuna disciplina. , 

Sono stato anche nel Collegio dei Padri Gesuiti. Е una comunita molto 
numerosa, con una buona formazione spirituale. Veramente е un centro che 
ha una buona tradizione е promettente anche per il futuro della Chiesa cat
tolica, е devotissimo а Vostra Santita. Sono sicuro che la Vostra Santita 
ha di che gioire nell'intimo del proprio cuore а causa di simili centri е focolai 
di formazione е di cattolicita. In tutto la facolta conta piu di 500 studenti. 
Но suggerito di creare un museo ccclesiastico perche in una regione cosi 
notoriamente cattolica come il Tirolo con la citta di Innsbruck non puo man
carvi. С'е un giovane professore arcl1eologo Dott. Sauser, che ha promesso 
di occuparsi in ~vvenire di questo. 

Implorando la paterna Вenedizione Apostolica mi permetto di profes
sarmi della Vostra Santita dcvotissimo Figlio 

t GIUSEPPE SLIPYJ 

А rcivescovo-М etropolita di Leopoli 

ДРУГА ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА 
НА 11-М ВАТИКАНСЬКІМ СОБОРІ 

12.ХІ.1963 

Admodum venerabiles Patres Concilii, 

Quaedam videntur supplenda esse ех doctrina orientalium ut corolla
rium in discussis tractatibus, praesertim de episcopis, ne vacuuш et obscu
ritas quaedam remaneat in iis, quae аЬ em.mis, et Ьeat.mis et exc.mis Patribus 
oratoribus prolata sunt. Revera ingeniosi et sancti episcopi sapientissima sua 
iudicia protulerunt atque specialia doctrinac oricntalium tctigcгunt, qua de 
causa respectiva pars eiusdem attendenda est. Oculi non consueti ad occi
dentalis Ecclesiae quotidianam vitam rcligiosam gaudcnt Concilio Oecume-
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nico, ut praeclaro spectaculo non solum eximiae vitae spiritualis exemplo, 
quia et Missae quotidianae devotissime recitatae et milia et milia episco
porum ante Tabernaculum super marmoreum pavimentum genuflexorum 
aedificant et spiritum novum infundunt, atque in caelum animam rapiunt 
quasi pars Paradisi Dantianae Commediae Divinae in theatro mundi pera
gatur. Nec non sapientissima et subtilissima vota ingeniosorum virorum novos 
aspectus aperiunt. 

Duae praecipue directiones et propensiones in votis prolatis animad
verti possunt. Una quae potius conservativa novas propositiones cum tradi
tionibus componere conatur, qua de causa cardd. Ottaviani, Ruffini et aliorum 
praemonitiones optime intelliguntur, quia Ecclesia semper prudenter et caute 
procedit et non praemature ... \ ut dixit card. Konig. Ех altera autem parte 
non spernenda sunt vota cardinalium, patriarcharum et episcoporum, quae 
mutatis conditionibus vitae humanae, illius exigentiis ardentibus satisfacere 
cupiunt. 

lntime persuasus sum nemini oratorum vel ех occidente vel ех oriente 
in mentem venisse doctrinam de primatu in aliquod dubium vocare et magna 
merita Curiae Romanae diminuere etiam а S. В. patriarcha Maximos. Quod 
ео magis patet quia persona Sancti Patris Pauli VI et apud occidentales et 
apud orientales, paucis mensibus pontificatus tantam gratitudinem, devotio
nem, venerationem prae primis apud orientales nacta est ut id etiam ех hoc 
titulo supra omne dubium qualiscumque haesitationis ponendum sit. Ideo 
« irene pasin », maiestas pacis Liturgiae Byzantinae regnet super nos et 
quieta ne moveamus. 

Scimus omnes nos plus vel minus aptum medium et instrumentum esse 
in manibus Dei et Summi Pontificis, qua de causa solummodo defectus 
quosdam in Ecclesia administranda ortos, veros et 2 apparentes, voluntarios 
et 3 involuntarios zelantes oratores amovendos esse .. ! desiderant. 

Novissima discrimina in disceptationibus mota, in memoriam vocant 
analogum episodium ех Concilio Tridentino, quando difficilis doctrina de 
Sacramentis tractabatur. Tunc quidam episcopus Gallus acutissimae mentis 
frequentiores oppositas animadversiones fecit, ita ut unus ех praesidentibus 
(uti nunc noster decanus card. Tisserant 5

), Del Monte vel Pole ... 6, impa
tientia raptus alta voce exclamaret: « Nimium cantat gallus ille ». Quod 
subito episcopus retorsit: « Utinam Petrus ad cantum galli resipiscat! ». 
Omnia revera quae proferuntur а singulis Patribus in Concilio nunc, quamvis 
forsitan totaliter admitti nequeant, tamen sedulo perpendenda sunt, ad mini
mum ut cantus galli, quia а pastoribus Ecclesiae et Patribus Concilii prolata 
sunt, quibus semper et ео magis in Concilio laus, honor et gloria debetur. 
Perinde crude vel simpliciter vel in forma ... 7 pronunciata, semper granulum 
veritatis continent, plerique sub aspectu dioeceseos dicta. 

Doctrinam de episcopo uti pastore in memoriam iterum revocare audeo, 
quia hucusque non erat opportuna occasio. Schema doctrinae de Ecclesia 
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est finitum et de episcopis fini appropinqнatur, qua de causa per transennam 
tantum adimpleo de saccrdotio rcgнli omniLІm christianorum in comparatione 
cum sacramento Ordinis. Qнас sccundнm doctrinam orientalem sensu meta
phorico sumendum est. І. с., agitнr de cl1ristiano ut hostia spirituali, quam 
omnis christianнs Deo sc: offcrt ct ,{cbct offerri et de sacerdotio Christi, quod 
omnibus fidclibнs analogicc n(J saccrdotitІm Christi communicatum est in 
Corpore mystico Christi. Talis cst ,{octrina ]tІstini ... ", Irenaei ... 9 , Clementis 
Alexandrini ... 10 et Origenis .. :•. 

Secundum supplementum est quoad potestatem episcoporum in specie 
in Concilio et admissione laicorum immo feminarum et liberorum sicut audita 
est vox card. Suenens, quae separatam doctrinam orientis tangunt ideoque 
sequentia prae oculis habenda sunt. 

In Ecclesia latina occidentali regimen ecclesiasticae hierarchiae reser
vabatur praesertim in administratione, ita ut participatio laicorum paulatim 
evanesceret, et etiam participatio ultima ut residuum et reliquum signum 
potestatis laicorum in electione Рарае а S. Ріо Х abrogata est. Nunc vero 
in Actione Catholica laici ad cooperationem vivam vocantur uti et vota 
Patrum Concilii sonant. 

In oriente liberior disciplina vigebat, quae suam originem а Concilio 
apostolico ducit in quo et 12 Іаісі partem aliquam haЬebant: « Convene
runtque apostoli, et seniores ... Tacuit autem omnis multitudo ... Tunc placuit 
apostolis, et senioribus cum omni Ecclesia )) (ita Acta 13 

), sed diligentissime 
distinguendum est inter partem, quam habebant apostoli et seniores-episcopi 
et multitudo Ecclesiae. Differentia ponitur in sacramento Ordinis propter 
quod episcopis regimen spirituale Ecclesiae ut pastoribus reservatum est. 
Negare enim differentiam inter episcopum et sacerdotem, montanistarLim 
haeresim sapit. Pastores vi muneris sui actus regiminis exerccnt, omnes alii 
sacerdotes, laici, liberi et feminae vi scientiae et intelligentiae communica
tam et acquisitam doctrinam aliis tradere et alios docere possunt; sub hoc 
tantum aspectu possent interesse Concilio. Soli autem episcopi docent пt 
exercentes munus pastorale, alii vero ut testes intellectae et apprehensae fidei. 
Universalis enim consensus fidelium est testimonium fidei infallibile, quia 
omnes fideles catholicae Ecclesiae falsum credere nequeunt. Ideo si adsistunt 
Іаісі et feminae et immo liberi ( « Quia ех ore infantium, et lactentium per
fecisti laudem » ... 14

) sunt testes expositae doctrinae et non auctoritative 
docentes, sicut soli Patres episcopi quia dictum est 15 « Visнm est Spiritнi 
Sancto et nobis » (Acta ... 1 t~). In Concilio Oecumenico solis episcopis ius sнf
fragii competebat, alii solum adsistebant. І ... аісі erнditi opiniones sпas profe
rebant uti vota consultiva de quo refert Socrates in sua Historia Ecclesiae .,_п_ 

Similiter et in Conciliis patriarcl1a.libus orientis votttm pereшptorium 
habebant episcopi vel corum delegati. Convocatio et definitiones Concilii 
consensu Imperatoris non indigebant ... 111

; immo Concilia contra Imperatores 
pugnabant. Feminae, quae nнpcrrime іл Encyclica Рарае Ioarшis ХХІП 
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J>,J(t'm i1t terris tam forte muпimeпtuш iнrium suorum іп vita iпveneruпt, 
і11 E~~lcsia secuпdum Pauli praeceptum, tacebaпt. Neque eorum mentio іп 
Сопсіlіо apostolico пeque іп Coпciliis Oecumeпicis fit. Tertulliaпus expresse 
іп opere « De Virgiпibus velaпdis » ... 19 scripsit: « No permittitur mulieri 
іп Ecclesia loqui, sed пес docere, пес tiпguere, nec offerre, пес ullius virilis 
muпeris пedum sacerdotalis officii so1·tem viпdicare ». Tribuere illis іп Соп
сіlіо aliquem activum iпterveпtum, esset iam plus orieпtale quam orientales 
ipsi et esset sіпе dubio alieпum а meпte oratorum. 

De resigпatione episcopi а card. Ruffiпi et aliis quamvis поп omnibнs, 
splendide dicta sнnt, atque praxi orientalillm omnino correspondet. Ampli
ficarem tantum exemplo ех vita episcopi Polonorum Valenga, viri sancti, cui 
resigпatio proposita erat. Quando episcopus-successor ... 20 Lisowski (meus 
amicus qui etiam nm·ravit hoc 21

) de hac re Рарае Ріо ХІ mentionem fecit, 
respoпsuш accepit: « Audivimus episcopum Valenga provectioris aetatis 
esse ». Sed episcopus Lisowski animadvertit: « Santita, lui puo ancora lavo
rare, perche е dieci anni piu giovane di Vostra Santita » ... 22

• Ego etiam 
contra voluntariam resignationem mei praedecessoris Servi Dei Metropolitae n 

Aпdreae Szeptyckyj opposui, propter eius eximium intellectum et experien
tiam, quamvis aetate provectus erat. 24 Aliquis episcopus nuperrime dixit: 
« Coadiutor fві per plнrcs annos, sed а coadiutore, ]ibera me Domine! ». 

Qua de causa pauperes infirmos episcopos, praesertiш provcctioris aetatis 
resigпandos, misericordiae Patп1m quam instantissime commendarem, qніа 

Ecclesia 25 ad tempнs plнrimis modis provideri potest. 

In tcxtu scripto tradito: 1 dcccrnit. ' vel. ' \•еІ. • laudabiliter. ; dccst. " (Cer-
,·ini) ut noster decanus card. Tisscraпt t:t scvcri moderatores non erant. 7 еІеgаші. 8 (Dialogus 
116, 16, PG 7, 754 А). 9 (Adt·. Hac1·cses lV, 8. 3, PG 7, 995 А). 10 (Hiopotiposes PG 9, 
7 30 В). 11 (l-lomilia 9, 9, PG ХІІ, 521-522). 12 deest. 13 (Acta. 15, 6. 12. 22). 1

• Mt. 
21, 16. 1

' \'el eorum delegati. 16 15, 28. 17 (ІіЬ. І, с. VIII). 18 (Mansi, t. ІХ, р. 1226). 
19 (с. 9, PL ІІ, 902). 2° Franciscus. 21 deest. ' 2 (episcopum Valenga ulteritts laborarc possc, 
quia decem annos а Sanctitate Vestra iuniorem csse ). 2

' deest. 24 intcllectum ct sanctitatem 
et experientiam eius. 25 bono Ecclesiae. 

Подав.•ю де."mі уривнu J про.цови Митропо.тта Йосифа, ~3 nprcoвu.x 
авідо.илень 

Ух Високопреосвященство .Кир Носиф епершу відмітив, що існують 
два головні напрлмю1 у виступах Собороних Отців. Один більш Ішнсер

вативний старається поєднати нові відрухи з традиційними. Тому го

лоси цих Отців оправдані і іх треба належно розуміти, бо ЦерRва завждн 

поступає розважно й обережно та непоспішно. 3 другого бон. у не можна 
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легковажити голосін цих Отців, які серед нових умов життя намагаються 

знайти розв'яаку для цих нових пекучих вимог. 

Дальше ВПреосв. Митрополит висловив своє глибоке переконання, 

що ніхто з Отців наніт1. і ІШ думо.н нарушувати ані доктрини про папський 

примат, ані нмоншунати аш~.ІІУІ' Риме1.1юї Нурії. Це тим більше наглядне, 

казав ПромоооцІ., що oeofin Святішого Отця Павла VІ-го по тих кількох 
місяцях понтифінату втішаGтьсJІ JІІ< еоред Західніх, так серед Східніх, 

великою пошаною та вдячністю. Тому << Мир всім)>, маєстатичність миру 

візантійської літургії хай панує серед нас. Sнаємо ми всі, що ми є лиш 

Божими середниками, інструментами, більше, або менше відповідними; 

тимто ревні Отці в своіх виступах старалися лише звернути увагу на 

деякі недотягнення в управі Церквою, дійсні, або лиш адогадні; добро

вільні, або й недобровільні. 

Останні розходження, що постали на виступах Отців, нагадують 

подібний епізод з Тридентійського Собору, при обговорюванні склад

ної доктрини про св. Тайни. Тоді один бистроумний французький єпископ 

часто висловлював противні завваги, так що один а кардиналів предсід

ників знетерпеливипmся закликав вголос: (( nimium cantat gallus ille » 
(« sанадто співає цей півень)>, - або француз, - бо в латинській мові 

<< rаллюс >> означає і півня, і rалійця-француза). На це зараз вjдповів 

цей єnископ: << Як був би Петро прислухувався до співання півня ... >>. 
Справді все, що вислювлюють поодинокі Отці тут на Соборі, хоч може 

не вповні можна прийняти, все таки серйозно треба розважити, щонай

менше як спів півня, бо ж це висловлене пастирями Церкви і Отцями 

Собору, яким на Соборі хвала, честь і слава. То ж, чи просто, чи вишу

каною формою висловлене, все воно містить зерно правди. 

Закінчуючи цим свої завваги відносно розходжень між поглядами 

Отців, ВПреосв. МитропоJШт висловив потім :коротко свої думки з точки 

видження Сходу про різні дискутовані на Соборі справи. 

Спершу ааторкнув справу священства всіх вірних у відношенні 

до св. Тайни Священства. Це священство вірних, згідно з східною доктри

ною, - казав ВПреосв. Rир Йосиф, - треба роауміти в переноенім 
значенні. Тобто, що християнин є духовною жертвою, яку кожний при

носить і повинен приносити Богові, тобто себе самого. Також у цім ро

вумінні, що священство Христа передається аналогічно всім вірІПІм в 

однім Містичнім ТіJІЇ Хриота. 

Друга завваrа відношю ІJJІоди Спиеноnіn, нокрема на Соборі та від-. . . 
носно допущення мирян, а наuІтІ. ~НІІюи, - щu наториує докntну нез ·єди-

неного Сходу. У латинській Західній Церкні ндаду, вокрема в адміністра

ції, закріплювано лиш за Цериооною Інрnрхіt:ю, так що участь мирян 

ваникла поволі. Тепер знов, як ІШСJІОВJІюютьсл Соборові Отці, ШІрян 

закликають до співпраці в Rатолицьиій Анції. На Сході була лагідніша 

дисципліна, яка виnро.ва.джув свої почат:ю1 що а Апостольського Собору, 
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в н:кім брали деяиу участь і миряни, бо записано в св. Письмі: << 3ібра

Jшся апостоли й старші ... і замовила вся громада ... , а тоді подобалося 
апостолам і і старшим в цілою Цернвою >>. Однаи точно треба розрівняти 
між участю апостолів та старших-єписиопів, а церновного збору. Різниця 

полягає у св. Тайні Священства, ююю ва єШІсиоnом, як пастирем, 

є вакріплений духовний провід Цериви. Пастирі силою свого уряду 

виконують владу, всі інші священиии, миряни, діти й жінни ва посеред

J:Іицтвом свого півнання і зрозуміння можуть одержану донтрипу пере

дати другим та навчити інших. Під таиим тільни поглядом можуть вони 

брати участь у Соборі. 

Одиноні єписиоШІ навчають ян виновавці пастирського уряду, інші 

як свідRИ сприйнятої віри. Загальне сприйняття вірних є непомильним 

свідоцтвом віри, бо всі вірні Католицької Цериви не можуть помилково 

вірити. Отже, якщо є присутні миряни, жінии, а навіть діти, вони є 

свідиами проголошуваноі доитрини, а не авторитетно особами які нав

чають. Ними є лиш Отці єписиопи, або іх делеrати. На Вселенсьиім 

Соборі лиш Єписиопи мають право голосування, інші є лиш присутніми. 

Миряни висловлюються лиш у ролі дорадчого голосу. 

Подібно і на Патріярхальних Соборах Сходу рішаючий голос мали 

лиш єпископи, або іх делеІ'ати. Склинання і ухвали Собору не потребу

вали згоди іШІераторів, а навіть діяJШ nроти імператорів. Жінки, згідно 

з приписом св. Павла, мовчали. Не згадується про них, ані в Апостоль

ськім Соборі, ані на Вселенсьиих Соборах. Привнати ім на Соборі аитивну 

участь було б чимсь більш східним, від самих Східних і безсумнівно це 

не є по думці Отців, що вистуnають на Соборі. 

Третю справу, яку заторкнув під нівець ВПреосв. Митрополит Кир 

Йосиф, це останньо дискутована nроnозиція, щоб старші віном Єпископи 
резиrнували з своіх престолів, устуnаючи місце молодшим. Таким сnо

собом мала бути змінена дотеперішня праитика номінування при старших 

єпископах, .яким тяжко вже рядити епархією, помічників в правом на

слідства. До своєї завваги, що ревиrнація єписиопів не згоджуt:тьея :з 

пра.R'І'Икою Східно і Цериви, додав лише ВПреосв. Кир Йосиф два nринлади~ 
немов би вказуючи, що нера в обставини вимагають, щоб старенький єrшс

иоп nродовжував сам заряд епархівю. Перший приилад в життя бого

любивого польсьиого вписиопа Валвнrи в часів Папи Пія ХІ, про .яиого 

просив сам його помічник єn. Франціти Лісовський у Папи: <<Він ще 

може працювати, бо чей же є десять роиів молодший від Вашої Святости>>. 

Другий приклад, це особистий ВПреосв. Митрополита, про який він 

згадав такими словами: << Н був першим проти добровільної рези:rна.ціі 

мого попередника Слуги Божого Андрея Шептицького, з )'Бю·и на йо:rо 

ровум, святість і досвід >>. 
Наводячи ще вислів одного єпископа, що безпосередньо nеред ним 

сказав:« Був я помічвином через багато років, але від помічнина сохрани 
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мене Господи! >>, В П реоев. Митрополит натомість свій виступ закінчив 

занликом до Отців, щоб n миJюсердям розглядали справу немічних 

єШІснопів, старших віном, бо нро добро Цернви можна до часу подбати 

багатьома іншими оJюсоfіаЮІ. 

ПРОМОВА МИТРОПОЛИТА КИР ЙОСИФА 
на перенесення .мощів св. Й осафата 

25 листопада 1963 

до Базиліни св. Петра 

Святіший Отче! - Ще в живій і вдячній пам'яті стоіть перед на

шими очима благословенна хвилина, коли Ваша Святість -у ролі пред

ставника Святої Столиці - приймав у Ватикані мощі св. Йосафата. Не 
в силі ми висловити гідно нашу вдячність і нашу щиру пошану за цю 

прихильність виявлену нам, aJie можемо запевнити Вашу Святість, що 
може зачислити ці наші сьогоднішні вислови до найбільш щирих і від

даних, які дотепер предложено. 

Справді вдячний є сьогодні св. Йосафат з небес, що так почитають 
його тлінні останки, й що зложено іх близько Князя Апостолів. Цю си

нівську вдячність оспівуємо також ми сьогодні, коли бачимо, ян Ваша 

Святість складає мощі цього Мученика З'єдинення у стіп Апостола, 

який уосіблює єдність Вселенської Церкви. 

Дивні життєві шляхи св. Мученика. Народився і виріс у Володи

мирі Волинськім, в Західній Украіні, по закінченні школи післали 

його батьки до Бильна, на той час міжнародного міста, щоб набрав 

торговельного знання. Там мав надзвичайну можливість стати багатим 

торгівцем, але він, так як цей є;вангельсьн.ий купець, << знайшовши до

рогоцінну перлу, пішов і nродав все, що мав та купив іі >> (Мт. 3,46), 
себто покинув світ і вступив до монастиря та став василіянським мо

нахом, священиком, ігуменом і архимандритом. Приєднав для Унії Ве

нямина Рутського, майfіутньо1·о 1:\иінеького Митрополита. Оба вони скрі

пили Берестейську Унію і ворганінували всі іі СИJІИ. 

Ставши Архиєпискшюм І ІоJНщькн і Uитебська роивинув дуже рев

ний апостолят, завінчаний муч~ництвом у Витебську. Його святе тіло 
зложено в Полоцьку, на Біnорусі, аJН~, коJІИ почали грозити війни, пе

ренесено до Бильна, а потім митроІІоJІИТИ Антоній Силява і Гавриїл 

Колєнда перевезли до Білої, на ІІідляwші. Скрив його царський уряд, 

але віднайдено підчас першої cнi1·unoi війни й перевезено до Відня 1916 
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rншу. Там стерегли ЙОГО ДО другої світової ВІИНИ' а/І\ дони Ваша Свя

тість не захоронили цих славних останнів від усяної небезпеки. 

22 листопада ц.р. св. Йосафат увійшов до найбільшої Святині хри
стиянства, тоді коли Вселенсьний Собор розгJІядав питання 3'єдинення. 

Святішиfі Отче! Брав я участь у тисячах похоронів, але ніноли 

не був я так зворушений, як у тій хвилині, ноли йшов я через Бази

ліну за святими мощами, що задержа.;Іися ноло гробу св. Петра. Були 

присутніми на цім святім обряді 1\ир Петро 1\анізіо Ван Лієрд, Гене

ра~Іьний Вінарій Вашої Святости на Ватинан, який передав іх пред

ставнинові Ватиканської Капітули, Нир Юлієві Барбетта; численному 

причетові Ватикансьноі базиліни, технічному персоналові й семінари

стам, які з пошаною переносили й ішли за святими останками. На

певно був це для Святого в небі славний момент, яним кінчиться його 

тріюмфальна земна мандрівна, щоб тимчасово спочити у Базиліці ка

толицької єдности, за яку він пролляв свою нров, та щоб могти верну

тися - надіємося, що скоро - між своіх земляків снріпляти іх у вірі. 

Святіший Отче! Коли ми, Ваші віддані сини, глядимо на ревну ді

яльність, якою Ваша Святість хоче обняти весь світ, всі нації без жод

ної різниці, ноли бачимо вже зроблених стільки розважних кроків, 

переконані ми внутрі нашого серця, що в центрі Вашого світлого Пон

тифікату стоіть Схід, особливо слов'янський Схід. Наші молитви сьо

годні звертаємо до святого Архиєпископа Мученика, щоб був могучим 

покровителем Вашої tрандіозної праці. 

ІТАЛІЙСЬІ\ИЙ ТЕСТ ПРОМОВИ 

BEATISSIMO PADRE! 

Ancora nella viva е grata memoria sta dinanzi аі nostri occhi il bene
detto momento, quando la Vostra Santita - in qualita del Rappresentante 
della Santa Sede - riceveva nella Citta del Vaticano le Sacre Reliquie di 
San Giosafat. Non siamo in grado di esprimere abbastanza la nostra gra
titudine е la nostra sincera devozione per questa grazia fatta а noi, ma pos
siamo assicurare la Vostra Santita che fra tutte le gratitudini ed і ringrazia
menti che la Vostra Santita ha ricevuto nella sua vita, - е sono tanti е 
tanti - puo sicuramente annoverare queste nostre odierne espressioni come 
le piu sincere е devote. 

Veramente е grato San Giosafat oggi nel cielo che le sue ossa sono 
cosl onorate е riposano presso il Principe degli Apostoli. Е questa filiale 
gratitudine cantiamo anche noi oggi, mentre vediamo che la Vostra Santita 
ne depone questo Martire dell'Unione аі piedi dell'Apostolo, che incorpora 
l'unione della Chiesa. Meravigliose sono le vie della vita del Santo Martire. 
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Nato е cresciuto а Volodymyr Volynskyj in Ucraina Occidentale, ll ha fre
quentato le scuole е fu mandato dai suoi genitori а Vilna, а quel tempo 
una citta internazionale, per apprendere la scienza coшmerciale. Ivi еЬЬе 
una possibilita straordi11aria di diventare un ricco mercante, ma lui come 
il mercantc evangclico « trovata ttna margarita di gran pregio, va, vende 
quanto ha е Іа cornpru » (Mt. 13,46), сіое abbandona il mondo entrando nel 
monastero. Conquistu alla сан~и de1J'Unione Velamino Rutskyj, futuro Metro
polita di Kiovia. Entrambi hanno rafforzato I'Unione di Berest ed organiz
zato tutte le forze deli'Unione. 

Diventato Arcivescovo di Polock е Vitebsk, ha svolto un apostolato 
zelantissimo coronandolo col martirio in Vitebsk. ІІ suo santo corpo fu 
deposto in Polock in Biancorutenia, ma quando cominciarono а minacciare 
le guerre, fu trasportato а Vilna, ed in seguito fu trзsferito dai Metropoliti 
Antonio Sielava е Gabriele Kolenda а Bila in Podlachia. Nascosto il corpo 
del Santo Martire dal governo tsarista, esso fu ritrovato durante la prima 
guerra mondiale е trasportato а Vienna nell'anno 1916. Li fu custod.ito fino 
alla seconda guerra mondiale, finche la Vostra Santita еЬЬе а preservare 
queste gloriose spoglie da ogni pericolo. 

11 22 novembre u.s. San Giosafat entro nella Santa Basilica, quando 
il Concilio Ecumenico trattava Іе questioni dell'Unione. 

Beatissimo Padre! Іо ho partecipato ed assistito а migliaia di fune
rali, ma non sono stato mai cosl commosso come in quel momento, quando 
ho seguito le sacre reliquie attraverso la Basilica е fermandosi alla tomba 
di San Pietro. Erano presenti а quel sacro rito S.E. Mons. Pietro Canisio 
Van Lierde, Vicario Generale di Vostra Santita per la Citta del Vaticano, 
il quale ha consegnato le sacre reliquie al Rappresentante del Capitolo Vati
cano S.E. Mons. Giulio Barbetta; centinaia di addetti alla Basilica Vaticana, 
ingegneri е seminaristi, і quali con devozione trasportavano е seguivano le 
sante spoglie. Certamente е stato per il Santo nel cielo un momento glo
rioso col quale termina il suo trionfale itinerario terreno, per riposare tem
poraneamente nella Basilica dell'unita cattolica, per la quale egli ha sparso 
il suo sangue, е per poter tornare - speriamo presto - tra і suoi compa
trioti per rafforzarli nella fede. 

Beatissimo Padre! Quando noi, Vostri devoti figli, guard.iamo la Vostra 
zelante attivita con la quale Іа Vostra Santita vuole abbracciare tutto il 
mondo, tutte le nazioni senza discriminazione alcuna, quando ved.iamo tanti 
prudenti passi gia fatti, - tuttavia siamo persuasi nell'intimo del nostro 
cuore - che al centro del Vostro glorioso Pontificato sta l'Oriente, е prin
cipalmente Oriente Slavo. L'opera е piu о meno regolata nel mondo, sol
tanto rimane muta la montagna ghiacciata, che soltanto la Vostra Santita 
puo liquefarla col Suo paterno amore, Ьonta е benevolenza. Le nostre pre
ghiere d.i oggi sono dirette al Santo Arcivescovo Martire, affinche sia un 
potente protettore ed ad.iutore nel Vostro gigantesco lavoro da compiersi. 

112 



РІК 1964 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

І 



ЛИСТ ДО ПАПИ 

ПРО ПОІЗДКУ ДО СІТТА DI CASTELLO І TERRACINA 

10 листопада і 29 грудня 1963 

Beatissimo Padre, 

In questi ultiшi n1esi fui invitato а celebrare il Pontificale, il 10 novem
bre а Citta di Castello е il 29 dicembrc dello scoІ"so anno а Terracina. 

Sono licto d.i comunicare alla Saпtita Vostra che entrambi і Vescovi, 
sia Mons. Cicuttini che Mons. Pezwni fanno una favorevole impressione: 
sono caratteri attivi, compenetrati da una profonda fede е иn sincero zelo 
apostolico. Provengono dall'I talia Settentrionale, ma hanno comprensione 
е svolgono operosita salutari per le diocesi Merid.ionali, infondendo diнamismo 
attivita ed organizzazione in quellc parrocchie, che per la naturale disposi
zione della loro gente е per il clima sono portati all'indeЬolimento dell'energia 
е alla passivita della vita ed hanno bisogno di una iniezione di fiducia е di 
coraggio. Certo іо non posso dar il mio giudizio su tutta la macchina dio
cesana, sull'amministrazione, la vita interna е lo stato spirituale delle sin
gole diocesi, ma cosi а << coup d'oil * ho riportato nell'insieme un'impressione 
molto fa vorevole. 

І. Ovunque ho JX>tuto юnmirare grandi ricchezze d'arte е di archeo
logia presso і musei organizzati dai Vescovadi е nelle chiese. Cosi passando 
per Orvieto ho avuto la rarissima possibilita di vedere е di venerare il Santo 
Corporale nella magnifica са ttedrale, Corporale che ricorda il miracolo di 
Bolsena. 

ІІ. Nella Citta di Castello ho avuto la possibilita е la gioia di vedeгe tю1te 
ricchezze artistiche di antica da.ta. S.E. :Мons. Cicuttini ha organizzato un 
1nuseo Ьеn ordinato con rarissimi oggctti d'artc, come ad cscmpio antichis
simi calici е patene risalenti аі primi secoli del Cristianesitno. Sово oggetti 
d'inestimabile valore artistico е storico. Santo Padre! Desidero dіге cl1e tutto 
questo che ho visto non е stato preparato per fare una buona impressione 
а me, perche un tale lavoio non si prepara in un mese ne in un anno. Іо stesso 
che nel passato avevo organizzato un museo а Leopoli, so per esperienza 
quanta fatica costi un lavoro simile. Bisogna cercare uomini adatti е n1ezzi 
necessari per un lavoro che richiede grande competenza е dovizia d.i 111czzi. 
S.E. Mons. Cicuttini ha fatto un gran lavoro: ha fatto eseguirc dci restaari 
nella Cattedrale, nel palazzo vescovile ed ha rinnovato il Scminario Minore 
cd Educandato per ragazze. Mons. Cicuttini ha gusto pure ре1· la aJ·c:11t.Ч;loбЇ<t 
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е per l'arte. Questo si puo vedere Ьеnе nei lavori di restauro, per cui tutti 
conservano le loro caratteristiche proprieta originali, senza aver sacrificato 
nulla, anche la dove la convenienza ed utilita avrebЬe potuto suggerire qual
che modifica. 

Nella vita spiritualc vi sono difficolta а causa del gran numero di co
munisti con la loro ft·t·r<·a organizzazione; ma il Vescovo che ha ereditato 
un tale stato di cusc, fa dcgli sforzi enormi per migliorare la situazione е per 
riportare l'ordine е la disciplina. Quando іо ho chiesto all'Ecc.mo Presule, 
che cosa egli faccia per ovviare alla шancan1.a dellc vocazioni allo stato ec
clesiastico, egli mi rispose che ha destinato а questo scopo un sacerdote, 
il quale di Domenica si reca nelle parrocchie della diocesi, predica, parla con 
і parrocchiani, raccoglie notizie sul conto dei ragazzi е li indirizza verso il 
Piccolo Seminario. Questo metodo eccellente di lavoro gli ha consentito di 
non avere la mancanza di sacerdoti, anzi ne ha inviati alcuni in Missione. 

Gran numero di fedeli ha assistito alla Messa da me celebrata е si е ac
costato alla Santa Comunione. Si ha convinzione che la vita spirituale е 
profonda. Con ottimi ricordi ho lasciato la Citta di Castello. Но avuto im
pressione che la funzione orientale ha smosso la vita religiosa ed ha portato 
un buon fermento nella vita della Citta di Castello. La stessa impressione ho 
avuto а Terracina. 

Andando а Terracina ho fatto una breve sosta а Fossonuovo, lпogo della 
morte di San Tommaso d' Aquino. Но vissuto un momento molto sentito 
al ricordo della morte di San Tommaso. La mia commozione era grande, 
perche ho rivissuto mentalmente quei momenti, quando scrivevo il libro su 
questo grande Santo. 

А Тепасіnа ho cantato due Messe. Una di mattina nella Cattedrale, 
alla quale ha assistito molta gente. Molti fedeli si sono accostati alla Santa 
Comunione. L'entusiasmo е la gioia dei fedeli era grande. Lo si vedeva dai volti. 

La cattedrale сі alza sulle fondamenta antiche ciclopiche е fa parte del
l'antico tempio romano con splendide colonne ioniche. La vecchia citta con 
tre о quattro piani е costruita sopra un antico amfiteatro romano. Sono si
curo che gli scavi scoprirebЬero un altra Pompei. 

Al pomeriggio ho celebrato un'altra S. Messa in Terracina, nella chiesa 
nuova di S. Salvatore, che е la piu vasta della Cattedrale. Qui la gente era 
ancora molto piu нumerosa, che si stipava nella pur vasta chiesa. І fedeli 
in numero di qualche ccntinaio si sono accostati alla S. Comunione sub utra
que specie. Al termine della funzione і fedcli con commozione е con ovazione 
hanno salutato la тіа umile persona. Questa е senza dubbio l'indice di pro
fonda fede religiosa. 

Con l'Ecc.mo Vescovo сі siamo recati а vedere il tempio di Giove su 
di un'alta montagna che sovrasta la cittadina di Terracina, da dove si gode 
uno stupendo ed indimenticabile panorama, con la vista sul mare. 

Con grato animo agli Ecc.mi Presuli della Citta di Castello е di Terra-
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cina е con tanta gioia nel cuore sono ritornato а Roma da questi due viaggi. 
Queste due righe ho scritto а У ostra Santita per manifestare і miei umili 

pensieri col fresco occhio di cittadino sovietico. 

Della Santita Vostra devotissimo figlio 
t GIUSEPPE SLIPYJ 

А rcivescovo-М etropolita di Leopoli 
Vaticano, 4 gennaio 1964. 

СЛОВО МИТРОПОЛИТА RИР ЙОСИФА 
НА ЧЕСТЬ RИІВСЬRОГО МИТРОПОЛИТА ІСИДОРА 

(500-ріttчя смерти Киівсь"ого Митрополити Ісидора) 

(8.111.1964) 

У церкві св. Апостолів у Римі в неділю, 8 березня, митр. Йосиф у 
співслужінні чотирьох архиєреїв та шести священиків відправив по

минальну богослужбу за упокій душі кард. Ісидора, митрополита київ

ського і всієї Русі, декана RолеІ'ії кардиналів і царгородеького пат

ріярха. Богослужба була відправлена а нагоди 500-річчя смерти цього 

поднижника з'єднання всіх християн, одного а головних діячів Все

ленського Собору у Фльоренції. 3 митр. Йосифом співслужили митр. 
Максим Германюк, архиєп. Іван Бучко, архиєп. Гавриїл Букатио, бі

лоруський єпископ Чеслав Сіпович, о. архимандрит Rриптоферратськоі 

обителі Т. Мініші, о. консультор Михайло Ваврик ЧСВВ, о. ректор 

грецької Roлel'ii Е. Лян ЧСБ, о. ректор Руссікум И. Ольшр Т. І., о. 

ректор папеької украінської Малої Семінарії Степан Чміль, Салез., і 

о. постулятор Михайло Гринчишин ЧНІ. 

в богослужбі В8ЯЛО участь чотирьох кардиналів: r. п. АІ'аджаніян' 
Б. Альоіаі Мааелля, Ф. Ченто, П. Марелля, представники священних 

RонІ'реІ'ацій, моваших Чинів, університетів, амбасадори і велике число 

свищенянів та вірних. Папа Павло VI дав доручення кардиналові А. 
Чіконяні вислати митр. Йосифові привіт і апостольське благословення. 
Текст телеграми такий: << Вселепсь"ий Архив рей, вислов.люЮ'lи свов вдово

.лення а приводу віддання пошани с.лавпій nостаті ~рдипа.1а Ісидора 

в бОО-ріttчя від дня с.м,ерти, ааплипав до по~инальноі агадпа ttecнom та 

прип.ладів аnосто.льсьпоі ревности цього вірного слуги св. ЦeptUJu, щоб 

вони були світ.ло.к та ааохотою для тих усіх, що посвяvують свої cu,.л,tJ-
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для поширен,н.ч царства Божого. Всі.м, аібрапп.и н,а по.мин,а.л,ьпу бого

службу, Святіший Отець уділяв ба:нсапого апостольсь~е:ого, бать"івсь"ого 

благословен,н,я па .за,tдато" пайбагатших н,ебесн,их дарів>). 

По заамвонній молитві відправлено посеред храму Панахиду, при: 

аналої, на якому понладено святительський омофор та митру, три хліби, 

чашу нард. Віссаріона, що вже понад 500 років зберігається в Нрипто
ферратськім мошютирі. ЦіGі чаші уживано до відправи Божественної 

Літургії. 

Проповідь, виголошену італійською мовою, митр. Йосиф почав грець
кими словами Святого Письма: <<Пам'ять праведника з похвалами>). 

Повний текст цеї проповіді подав ватиканський щоденник << Ль 'Оссер
ваторе Романо >) з 16-17 березня. На його основі зроблено, нижче по
даний український переклад. 

Et~ т6 бvо!J.ІХ -rou Постр6~, кос( тоu Yi.ou, кос( тоu 'Ay[ou ПvєuІJ.осто~. 'AІJ.~V. (Во 
ІМЯ Отца і Сина і Святого Духа. Амінь). 

1. Mv~!J.'1J 8Lкoc(ou ІJ.єт' tyк(I,)!J.L(I,)V - << Пам'ять праведного з похвалами >> 

(Прип. Х, 7), так учить нас старозавітній мудрець Соломон. Бо справді 
не може воно бути інакше, коли згадувмо Праведника, що увееь свій 

вік моJШвся і трудився для Бога. Ножна жертва, а такими є молитва 

з посвятою духових і матерілльних дібр, осягав в людини найвищий 

ступінь, коли вона жертвує усю себе і своє туземне життя. 

І НІІні саме ми обходимо пам'ять ве.тпtкого праведника і подвижника 

та церковного діяча. Усе своє життя він горів і палав для Бога, і увесь 

віддався Йому на службу від ранньої молодости. Пів тисячі літ минуло, 
коли Rиївський Митрополит, Rардинал Римської .Цернви, Декан Кар

динальської Rолеtії і Царгородський Патріярх Ісидор, спочив на віки 

27 квітня 1463 р. ось тут в Римі. Вже тим він подібний до Христа, що 
про його духові подвиги і його діяльність, про внутрішнє життя, зна

ємо так мало, а може могли б ми довідатися і дещо більше, але до сьо

годні не знайшовся ще ніхто, що віддав би свої сили вивченню його ви

сокоповчального життGвого шляху. Навіть хронологія не є ще усталена. 

2. Ісидор походив а Mupei. Народивел Приблиано 1385 р. в митро

полії Монембасії. Там він маfіуть і вступив до монастиря св . .Михаїла 
і св. Ангелів, в честь яких він півніше склав літургічні служби. RілЬІщ 

років nізніше він nереходить до Константинополя і вступає в вузький: 

гурток прихильників церковного з'Gдинення в Аnостольським Престо

лом в Римі. Осередком їхнім був манастир у Селембрії, в якому жив 

тоді славний Віссаріон. Там також Ісидор познайомився з церковно

слов'янською мовою і сnравами Київської Митроnолії. А коли став він 
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ігуменом монастиря Св. Димитрія в Царгороді, то уложив JІітургічну 

службу і Св. Димитрівві. 

Св. Тома, розглядаючи в своїй << Суммі >> питання, яке життя, ак

тивне чи контемплятивне, в досконаліше й миліше Богові, врешті при

ходить до висновку, що найавершенніше життя проводить той християнин 

католик, який вмів пов'язати, побожність, молитву, розважання і за

станову з діяльністю на славу Божу. Здається, що в історіі Церкви не

багато знайдемо зразків, щоби бо гоугодник так гармонійно сполучував 

своє молитовне, говійне життя а якнайактивнішим експансивним апо

стольством, як це робив Ісидор. 

Любов до Богослужби, до молитви притаманна для всього його 

життя. Згадані літургічні твори, переnисаний часослов і літургікон, 

що став для Апостольського Престолу підставою для видання Літургі

кона, загально обов'язуючого для всіх Українців, залишають вже самі 

собою ту нестерту печать на його молитовному дусі. Бо якже ж могло 

бути інакше в богоговійного монаха? А водночас ми бачимо, що він ва а

ранні став ігуменом монастиря св. Димитрія в Царгороді, а тим самим 

мусів звертати увагу не лише на своє духовне життя й на підчинених 

собі ченців, але також охопити усю діяльність своєї братії нааовні. А 

видно, що цей монастир, зі своїм ігуменом у проводі, став важливим 

чинником в церковному житті і своєю молитвою, богослу;неннями, фі

зичною працею, проповідями й прикладом умертв~ТІеного життя, став 

живою й наглядною проповіддю християнського життя для вірних -
завдання, яке вкла.т1и ім у серце св. Василій Великий і обновник чер

нечого життя св. Теодор Студит. А його діяльність незабаром виходить 

поаа монастирські мури, і сам він появляється в Сиракуаах з якоюсь 

церковною місією. КіJІЬн.а років піаніше він очолив делеІ'ацію від Васі

левеа й Царгородеького Патріярха на Собор у Базилеі. 6 нагдядним; 
що він дуже добре зорієнтувався в тодішніх настроях і церковних пря

муваннях і бачив виразно грозу, що нависла над Церквою у формі наукн 

<<Собор над Папою>>. Там він також вказав на велике аначення з'вди

нення найрозлогішої тоді в світі Київської Митрополії з АностоJІьеьким 

Престолом. Він відвернув Папу Євгенія lV від тих Соборів і підготовив 

акцію серед греків на Собор у Феррарі і Ф~11оренціі. З тим нон' иване 

його іменування в 1436 р., а рамени Царгородсь:ного Патріярха Йо
сифа 11, Киівським Митрополитом. Тому він а тою думкою про а'єщи

нення Київської Митрополії виїхав на Україну, до Києва, а згодом і 

до Москви. Впродовж одного року він усвщомлював і духовенство і 

вірних про потребу а 'вдинення. Йому вдалося переконати і царя Ва
силія Василевича про вагу унійного Собору, проголошеного Папою 

Євгенівм lV. Як представник ці ві великої частини Церкви він вибрався 
з численним почотом через Смоленськ, Новгород, Приба;ІІтику, Дорпат, 

Німеччину, НюрнберІ', Баварію й Тироль та прибув мило очікуваний 
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і вітаний до Феррари. Отці Собору вели тоді вже довгі богословсьні 

диснусіі, які прІшодиJІИ іх інколи в безвихідне стаповmце й загрожу

вали розбиттям Cofiopy. Саме тоді своїм досвідом, своєю переконливою 
арrументацівю, сnоїм вмі.лим посередництвом, він допровадив врешті до 

вгоди й до проголошення унійного декрету << Laetentur coeli >> (Раду

ют~ся небеса), щu став основою й Д()роговнавом на майбутні століття. 

Треба буJю тенор напружити всі сили, щоб перевести в життя цей пре

важливий для Церкви ант. 

3. Ян Папський Леrат він вибрався в дорогу наnад до своєї Митро
полії. Ми вустрічаємо його в Венеціі, нуди наспіла вістка, що він іме

нований Rардиналом, в 3аІ'ребі, Будапешті, Санчі, Кракові, Перемишлі, 

Холмі, Львові і в Rиєві. Всюди він проголошував з 'єдинення Цернви 

і підносив понижуваний тоді візантійський обряд. Польський нороль 

Володислав Ягайло видав навіть грамоту про рівноправність нашого 

обряду в латинським. В Києві Ісидор став паном ситуації і був вагально 

приананий Митрополитом, перейнявши Софійсьний собор. 3 Rиєва він 
вибрався й до Моснви, щоб там проголосити Флорентійсьну Унію. Він 

в'їхав торжественно до Моснви й на Службі Божій, в соборі Успения, 

в Rремлі, в приявності царя, відчитав буллю <<Радуються небеса». 

Здавалося, що великі й далені, вдавна леліяні пляни, сповнилися. 

Одначе перемінити вікову нехіть Москви до Католицьної Цернви, в 

прихильність і виnнання Апостольського Престо.лу, не вдалося йому 

в таному норотному часі. Треба було довше побути на Сході і спопуля

ризувати цю основну теву християнсьноі віри про єдність Церкви й од

ного Пастиря. Але цар, не бажаючи привнавати нікого над собою, по

чав негодувати, неприхильно настроювати духовенство, внаслідок чого 

він ув'язнив Ісидора в Чудівському монастирі св. Михаїла, в Нремлі. 

Здається, не хотячи ще більше загострювати ситуації, він дав змогу 

Ісидорові визволитися в монастиря. Ісидор опинився в Твері, в князя 

Бориса, а агодом на Литві й Украіні. Він старався тут вакріпити Фло

рентійську Унію і працював дальше в тому напрямі всіма силами. На 

жаль, виленський архиєпископ Матвій, стояв по стороні антипапи Фе

лікса проти Євгенія lV і ваквестіонував Ісидорові права юрисдикції, 

а вивнав вкінці митрополитом для Литви й Унраіни, мосновсьного не

в'єдиненого Йону, що його настановив цар після усунення Ісидора. 

4. Ісидор бачив, що не подолає такого положення і знав, що та.Бі 

справи можуть бути вирішені тільни в Римі й у Царгороді. Тому він 

вибрався назад до Італії і прибув до Сієни, до Папи Євгенія lV. Звідти 
паралівуван він анцію архивписнопа Матвія і поJІагоджував найкопеч

ніші справи Киівсьноі Митрополії. Одночасно він мусів аайнятися і 

патріяршими справами. Флорентійська Унія натрапила в Царгороді па 

великий спротив, може навіть більший, ніж на слов'янському Сході. 
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Патріярх Йосиф 11 помер у Флоренції. Його наслідником став патріярх 
Митрофан, а після короткого служіння вступив на патріярший престол 

Григорій ІІІ Мамме, що одначе не був в1шнаний у Царгороді. Ісидор 

вибрався в 1452 р. до Константинополя, відновив там унію й добивел 
визнання Григорія патріярхом. 

Бачачи велику загрозу з боку Турків, Ісидор став організувати 

армію. Прийшло кількадесять rалер від папи і з (енуї, але це була надто 
мала допомога Заходу віч-на-віч турецькій навалі. Царгород упав 29 
травня 1453 р., згинув по-геройськи в бою Басілеве Константин Па

леолог. Султан Магомед, знаючи про визначну участь Ісидора в обо

роні Царгороду, зажадав його голови. Тоді принесено йому голову по

леглого в бою грека, накритого кардинальським капелюхом, а Ісидор 

тимчасом подався на Крету, звідки повідомив Папу про катастрофу. 

Пізніше він приїхав до Венеції й до Сівни та Риму. По дорозі він задер

жався в Больонії, де Папським Делеrатом був Кардинал Віссаріон. 

Там вів він переговори з венеціниським Дожею та іншими правите

лями, не втрачаючи надії відбити Царгород. Водночас став він тоді Де

каном Кардинальської Колеrії й Камерленrом, управляючи всіма пап

ськими добрами. Бачачи, що самий уже не може займатися належно 

справами Київської Митрополії, він зрезиrнував, а патріярх Григорій 

Мамме висвятив Ісидорового наслідника, ігумена Григорія Болгарина, 

в монастирі св. Димитрія, на киівський митрополичий престіл. 

В 1459 р. помер Царгородський Патріярх Григорій Мамме, а його 
наслідником іменував Папа Ісидора. Ісидор і далі керував організа

цією протитурецького походу. Тимчасом Турки зайняли Грецію, з яко і 

втік Тома Палеолог, деспот у Мореі. В часі переговорів з ним про прикре 

положення Сходу, Ісидор знепритомнів в наслідок серцевої атаки. Прав

да, він ще видужав, але до повного здоров'я вже не повернув. 3 тру

дом взяв ще участь у благальній процесії, в якій несено голову-череп 

св. Апостола Андрея. Молився навколішках в базиліці Св. Петра про 

порятунок для Сходу. Але Господь не дав йому вже тієї ласки й він по

мер 27 квітня 1463 р. (аа ст. ст.) та був похований осьтут в << Додічі Апо

столі)) біля Кард. Проспера Колонни. 

5. Ви бачите, з цього коротенького життєпису, як Ісидор кидався 

немов лев на всі боки й боронив справу єдности Церкви проти ворогів. 

На іі службу він віддав свої високі здібнощі, свою неперевершену вче

ність і все своє вміння. Одначе Господь не дав йому оглядати << осво

бодженого Єрусалиму )>, але всетаки його величезна праця вкладена 

для Апостольського Престолу в Флорентійський Собор, була дороговка

зом на майбутнє, а його плодом стала згодом Берестейська Унія. На 

ньому спиралися сто років nізніше Київські Митрополити Михайло Ра

гоза, Іпатій Потій, Йосиф ВелRМИн Рутський і московський патріярх 
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Ігнатій, що мусів також покидnти Москву і шукати приюту в св. Йо

сафата Кунцевича. 

Ісидор любив книги 1 й науку, писав багато послань, організував 

місії, армії, допомогові харитатинні акції. Він мав багато прихильни

ків між греками й італійцями,2 допомагав усім в нужді, ян тільки анав 

і міr. Одначе в своіх вимогах був дуже скромний і жив дуже вбого, хоч 

завідував касами й маєтками; це й в його великою чеснотою. Навіть 

найбільший його ворог і ворог Унії Марко Евгенік Ефеаький, приана

ван йому велику стійкість характеру. Ісидор міг добитися великих nо

честей і властей серед неа'вдинених, одначе понад усе він ставив єдність 

Церкви і цій вірі та цьому переконанню він залишився вірним аж до 

гробової дошки, щоб одержати належний вінець слави. 

Одним він в для нас дуже близьким тепер, а саме серед жахливих 

терnінь і страждань, серед упадку Царгороду й кривавої ріані мирного 

населення, серед невтомних праць у всіх напрямах аж до зомління, 

не дав йому Господь аа життя побачити світанку і жнив свові сівби, не 

дав, як і Мойсеєві, оглядати обіцяну землю. А все ж таки і Мойсей і 

Ісидор були велетнями духа на Божому шляху і предтечами та пробо

йовиками Іtращого майбутнього - земського і небесного - для гря

дучих покоJІінь. Лмінь. 

1 Попривозив багато нниr з Унра~ни і Мо~ньи: Xpottiиy Теогноста (1328-47}. 
Дещо з того видав Головацьний, Per'~m., ВаrІtJІІНtСІ>ІША тtt Мернаті. 

а Між іншими єп. Нонрад Марчелліні а Тt•ррR•Ііни. 
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ІТАЛІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД 

СЛОВА НА ЧЕСТЬ МИТРОПОЛИТА ІСИДОРА 

« MEMORIA JUSTI IN BENEDICTIONE » 

1. La memoria del giusto vivra іп eterno е sara esaltata еоп mirabili 
lodi, cosi сі insegпa Salomoпe, il sapieпte dell'Antico Testamento. Е іп 
verita nоп е altrimeпti che noi ricordiamo е commemoriamo il Giusto, il 
quale spese tutta la sua vita іп esclusivo servizio di Dio, in intima uпіопе 
di preghiera con Lui. Оgпі sacrificio - tra cui, specialmente, la vita di pre
ghiera con la coпsacrazioпe а Dio di tutti і Ьепі, sіапо essi spirituali о ma
terali, - raggiuпge un grado altissimo di perfezioпe, quaпdo questo sacri
ficio е totale е ingaggia tutta un'esisteпza terreпa. 

Proprio oggi noi commemoriamo un graпde giusto, uп eroe ed uп uошо 
di azione nel campo religioso. Per tutta la sua vita ardeva е palpitava di 
una fiamma ardente di immeпso amore per Iddio е а Lui totalmeпte si 
consacro fіп dalla sua teпera giovinezza. Sопо ormai passati cinquecento апnі 
da quando l'illustre Metropolita di Kiev, il Cardiпale della saпta Romana 
Chiesa, il Decano del Collegio Cardinalizio il Camerlengo della S. Romana 
Chiesa е il Patriarca di Costantinopoli Isidoro е aпdato all'eterno riposo 
qui а Roma il 27 aprile l'aпno 1463. 

Egli е simile а Cristo gia іп сіо che si сопоsсе росо delle sue imprese 
spirituali е della sua multiforme attivita, come pure della sua profonda vita 
iпteriore. Forse potremmo conoscerlo molto di piu; ma, fiпora, non сі fu 
alcuno che volesse consacrare le proprie forze allo studio di questa nobile 
figura piena di profondi insegnamenti. Neppure le date е gli anni della sua 
attivita sопо conosciнte еоп certezza. 

2. Isidoro proveniva da Morea іп Grecia. Nacque tra l'anno 1380 е 
1390 nella Metropolia di Monembasia. І vi probabilmeпte eпtro al moпa
stero di san Michele е dei santi Angeli, in onore dei quali piu tardi egli 
compose gli Uffici Liturgici. Alcuni аппі dopo egli passo а Costaпtiпopoli 
ed entro а far parte del gruppo unionistico favorevole all'uпione con la 
Sede Apostolica di Roma. Loro centro era il moпastero di Selembra, dove 
viveva allora famoso Bessarione. 

La Isidoro conobbe la lingua paleoslava е la Metropolia di Kiev. 
Quando divenne superiore del monastero di san Demetrio а Costaпti

nopoli vi compose l'Ufficiatura Liturgica in onore di questo saпto. 
San Tommaso proponendo nella « Summa » la questione se la vita 
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attiva о quella conteшplativa sia sнpcriore е piu cara а Dio, afferma nella 
conclusione che vive piu perfcttamcnte і] cristiano che sa unire la pieta, 
la preghiera е Іа conteшplazio11c con ]'impegno della vita attiva per la gloria 
di Dio. Sembra che nella storia dclla Chicsa si trovino pochi esempi di 
anime consacrate а Dio chc ahhiano sapнto cosl a1·monicamente unire la vita 
di preghiera е di sacrificio со11 l'estesissima attivita apostolica come lo fece 
lsidoro. L'amorc pcr gJi Uffici Divini, per la preghiera е contemplazione 
caratterizza tutta la sua vita. Gli scritti liturgici suindicati, la trascrizione 
del'Orologhion е del Li turgicon, che per la S. Sede servi di base per la 
nuova edizione del Liturgicon obbligatorio per tutti gli Ucraini, - impri
mono gia soli la caratteristica specifica del suo spirito di pieta. Come potrebbe 
essere diversamente per un ріо monaco? 

lnfatti noi lo vediamo diventare, presto, superiore del monastero di 
san Demetrio а Costantinopoli; in quanto tale Egli doveva badare non solo 
alla propria vita spirituale е а quella dei тоnасі dipendenti, ma anche diri
gere tutta l'attivita esterna dei suoi confratelli. Quel monastero, con il suo 
superiore а саро, divenne un fattore importantissimo nella vita della Chiesa; 
con la sua preghiera, con le sue funzioni, col lavoro fisico, con le prediche 
ed esempi della vita di mortificazione divenne viva е palpitante predica 
della vita cristiana per і fedeli - compito impresso nel loro cuore di san 
Basilio il Grande е da san Teodoro Studita, rinnovatore della vita monastica. 

Ben presto l'attivita di lsidoro esce dalle mura del monastero ed egli 
appare а Siracusa .in una missione ecclesiastica. 

Alcшu anni dopo egli guido la delegazione del Patriarca е dell'lmpe
ratore di Costantinopoli al Concilio di Basilea. Е' evidente che ben presto 
si oriento nelle tendenze е correnti religiose di allora е vide chiaramente il 
pericolo che incombeva sulla Chiesa formulato nel principio: « 11 Concilio 
superiore al Рара ». 

ln quell'occasione egli dimostro quale importanza avrebbe l'unione della 
piu estesa allora Metropolia di Kiev con la Santa Sede. Distolse l'attenzione 
del Рара Eugenio lV dai Pseudoconcili е preparo і Greci per il Concilio di 
Ferrara е di Firenze. Con questo е legata la sua nomina nel 1436 da parte 
del Patriarca di Costantinopoli, Giuseppe 11, а Metropolita di Кіеv. Percio, 
coll'intenzione di unire la Metropolia di Кіеv, egli era partito in Ucraina а 
Kiev, е роі anche а Mosca. Durante tutto un anno cerco di far comprendere 
al clero ed аі fedeli Іа necessita dell'unionc. Riuscl pure а convincere lo 
zar Basilio sull'importanza del Concilio per l'unione proclamato dal Рара 
Eugenio lV. Come rappresentante di чucstн ~randc partc dclla Chiesa, partl 
con numeroso accompagnamento attravcrso Smolcnsk, Novhorod, Regioni 
Baltiche, Dorpat, Germania, NorimЬcr~a. Bavicra с Tirolo ed arrivo aspet
tato е festeggiato а Ferrara. І Pad1·i Conc.:iliari ніа da tешро protraevano 
le discussioni teologiche, che li conducevano nelle situazioni insolubili е mi
nacciavano lo scioglimento del Concilio. Proprio al1ora еоп- la sua cspe-
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rienza, con Іа sua persuasiva argumentazione, con la sua efficace mediazione 
riuscl а metterli d'accordo е proclamare la Bolla « LAETENTUR COELI » 
la quale divenne fondamento е guida per і secoli futuri. 

Ora bisognava potenziare tutte le forze per dare vita а questo impor
tantissimo atto per la Chiesa. 

3. Come Legato Papale Isidoro ritorna di nuovo nella Metropolia di 
Kiev. Lo incontriamo а Venezia, dove gli pervenne la notizia della sua 
nomina а Cardinale, а Zagabria, Budapest, Sancz, Cracovia, Peremysl, Cholm, 
Leopoli, ed а Кіеv. Dappertutto egli proclamava l'unione della Chiesa е 
innalzava il prestigio del rito bizantino allora disprezzato. Il re Vladislao 
emise il decreto dell'uguaglianza giuridica del nostro rito con quello latino. 
А Kiev Isidoro divenne padrone della situazione ed in linea di massima fu 
considerato come Metropolita, avendo preso possesso di Santa Sofia. Da 
Кіеv egli si diresse а Mosca per proclamare l'Unione di Firenze. Fece il suo 
solenne ingresso а Mosca е durante la santa Messa, nella cattedrale del
l'Assunzione in Cremlino, alla presenza dello stesso zar, lesse la ВоНа 
« Laetentur coeli ». Sembrava che si fossero avverati і grandi е lontani piani 
da tempo accarezzati. Pet·o, in cosl breve tempo non gli fu possibile cam
biare la secolare avversione di Mosca verso la Chiesa Cattolica in benevo
lenza е riconoscimento della Sede Apostolica. 

Bisognava invece trattenersi piu а lungo nell'Oriente е propagandare 
questa fondamentale tesi della fede cristiana: dell'unita della Chiesa е del
l'unico Pastore. Ма lo zar, non volendo riconoscere nessuno superiore а lui, 
comincio а dissentire ed а sobillare il clero; per conseguenza imprigiono 
Isidoro nel monastero di san Michele nel Cremlino. Pare che, non volendo 
provocare un conflitto, diede la possibilita а Isidoro di fuggire dal mona
stero. Questi si fermo а Tver presso il Principe Borys, quindi in Lituania 
ed in Ucraina. Si preoccupava di rafforzare l'Unione Fiorentina е lavorava 
in questo senso con tutte le sue forze. Sfortunatamente il governo polacco, 
capeggiato da Matteo, Arcivescovo di Vilna, parteggiava per l'Antipapa con
tro Eugenio IV е mise in discussione la giurisdizione di Isidoro е finalmente 
riconobbe come Metropolita della Lituania е dell'Ucraina il moscovita Giona, 
nominato dallo zar dopo la cacciata di Isidoro. 

4. Isidoro s'accorse che non poteva sostenersi in questa situazione, е 
sapeva che simili questioni possono essere decise soltanto а Roma ed а Costan
tinopoli. Percio egli si avvio di nuovo verso l'Italia е pervenne а Siena dal 
Рара Eugenio IV. Di ll paralizzava l'attivita dell'arcivescovo Matteo е risol
veva і piu urgenti problemi della Metropolia di Кіеv. Nello stesso tempo 
doveva occuparsi delle questioni patriarcali. L'Unione fiorentina ha incon
trato а Costantinopoli una grande resistenza, forse piu grande che nell'Oriente 
Slavo. Il Patriarca Giuseppe ІІ morl а Firenze. Il suo successore fu Patriarca 
Mitrofano, е dopo un breve tempo sul trono patriarcale s'assise Gregot·io ІІІ 
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Mamme, che non era riconosciuto а Costantinopoli. Nel 1452 Isidoro ando 
а Costantinopoli, rinnovo l'Unione с fccc riconoscere Gregorio ІІІ come 
Patriarca. Vedendo il grande pericolo tttrco, Isidoro comincio а organizzare 
l'esercito. Giunsero alcune decinc di паvі dal Рара da Genova; ma queste 
furono insufficienti contro l'assalto ttІrco. Costantinopoli cadde il 29 mag
gio 1453; morl pure gloriosamcnte nella battaglia Costantino Paleologo. 11 
Sultano Maometto, conoscendo l'importante contributo di Isidoro nella difesa 
di Costantinopoli, aveva chiesto la sua testa. Allora gli portarono la testa 
di un greco, caduto nella battaglia, con capello cardinalizio, mentre Isidoro 
si era rifugiato а Creta, da dove informo il Рара della catastrofe. Piu tardi 
arrivo а Venezia, роі а Siena е quindi а Roma. Dвraпte il viaggio si fermo 
а Bologna, dove si trovava allora il Cardinale Bessarione come Delegato del 
Рара. Qui Isidoro faceva le trattative col Doge di Venezia е con altri prin
cipi nutrendo la speranza di riconquistare Costantinopoli. Subito dopo egli 
fu nominato Decano del Collegio Cardinalizio е Camerlengo-amministratore 
di tutti і beni pontifici. Vedendo che non poteva piu occuparsi della Metro
polia di Kiev, diede le dimissioni, ed il Patriarca Gregorio Mamme conservo 
quale successore di Isidoro per la Metropolia di Kiev il superiore del mo
nastero di San Deшetrio, Gregorio il Bulgaro. 

Nel 14 59 mor} іІ Patriarca di Costantinopoli Gregorio Mamme ed Isi
doro fu nominato dal Рара а successore per la sede patriarcale di Costanti
nopoli. Isidoro intanto continuava ad organizzare la crociata contro і Turchi. 
Nel frattempo і Turchi avevano occupato la Grecia da dove riuscl а sfug
gire Tommaso Paleologo il principe di Morea. Durante le trattative con lui 
Isidoro perdette conoscenza а causa dell'attacco cardiaco. Роі guarl, ma non 
pote piu riacquistare in pieno la sua salute. 

Con difficolta prese parte ad una processione propiziatrice in cui veniva 
portato il cranio di Sant'Andrea. Pregava in ginocchio in San Pietro per la 
salvezza dell'Oriente. Ма il Signore non gli concesse questa grazia ed egli mori 
il 27 aprile 1463, е fu sepolto qul nella Basilica dei <( Dodici Apostoli ». 

5. Come vedete da questa breve biografia quanto egli si lanciasse соше 
un leone in tutte le direzioni per difendere l'Unita della Chiesa contro і 
nemici. Al servizio della Chiesa egli consacro tutte le sue belle qualita, la 
sua scieпza eminente е tutta la sua prudenza. Ciononostante il Signore non 
gli concesse di vedere « La Gerusalemme LiЬerata ». Tuttavia la sua grande 
attivita, svolta durante il Concilio di Firenze, per la Sede Apostolica, fu di 
guida per l'avvenire е l'Unione di Brest fu il suo frutto. Su di lui s'appog
giavano il Metropolita Micl1ele Rnhoza, Ipatij Potij с Git~seppe Vеlіашул 
Rutskyj. 

Isidoro amava і libri е la scicnza, scrivcva moltc lcttcre pastorali_. orga
nizzava le missioni, l'esercito, l'assistenza caritatevole. Egli aveva molti amici 
tra Greci ed ltaliani, aiutava tutti nelle necessita quando sapeva е potevJ. 
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Pero nelle sue esigenze personali era molto moderato, viveva da povero 
anche se amministrava і beni ed il denaro: tutto questo et·a frutto della sua 
virtu. Anche il piu grande nemico suo е dell'Unione, Marco Eugenico di 
Efeso, riconosceva in lui la grande forza di carattere. Isidoro poteva arrivare 
tra gli Separati Ostodossi аі piu grandi onori е posti di responsabilita, ma 
а tutto сіо egli preferiva l'Unita della Chiesa. In questa fede ed in questa 
convinzione rimase fedele fino alla morte, per ricevere la meritata corona 
di gloria. 

ln una cosa egli сі somiglia, е, сіое che tra spaventose sofferenze е 
tribolazioni, durante l'assedio di Costantinopoli е il sanguinoso eccidio della 
pacifica popolazione, tra le instancabili fatiche di ogni genere fino all'esau
rimento, Iddio non gli diede la grazia di vedere l'alba е la mietitura di quello 
che egli aveva seminato, come а Mose di non vedere la Terra Promessa. 
Ciononostante е Mose ed lsidioro furono giganti di spirito nelle vie del 
Signore, precursori е propugnatori del miglior avvenire, terreno е celeste, 
per le fu ture generazioni. 

COMMISSIO DE ECCLESIIS ORIENTALIBUS 
VERBA IN SESSIONE PLENARIA ХХІІ, DIE Х MARTII 1964 НАВІТА, 

ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА 

В 1\ОМІСІІ ДЛЯ СПРАВ СХІДНИХ ЦЕРКОВ 

In omni gravi labore necessaria est reflexio et ita in laЬoribus in Com
missione de Ecclesiis Orientalibus. Et sicuti totum Concilium convocatum 
est ad confortandam Ecclesiam in hodierna vita cum omnibus periculis et 
necessitatibus, ita in specie eget quadam rectificatione Ecclesia in Oriente, 
eoque magis quod decursu saeculorum ipsa redacta est ad statum modestum. 
Revera Ecclesia Catholica quingenti quinquaginta decies centena milia fide
lium (550.000.000) numerat, in quibus orientales decem mille millium 
attingunt. Tempore autem Synodi Zamostiensis (а. 1720) Metropolia Кio
viensis sola quattuordecim mille millium continebat. Propter persecutionem 
anno 19 39 Ucraini cum emigratione ad numerum circa septem mille millium 
fidelium redacti su·nt. 

Hodie quoque in Unione Sovietica super ducenti mille millium habi
tantium tantum quinquaginta mille millium omnium fidelium orthodoxorum 
et catholicorum admittunt. Omnia nunc conamina facienda sunt, ut numerus 
fidelium crescat et fides catholica inter orientales divulgetur. Conditiones et 
circumstantiae necesse est creentur et faciliores reddantur ut Ecclesia in 
Oriente, olim florens, ad pristinum statum revocetur. Aliis verbis curandum 
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est ritum et disciplinam orientalium servare atque non solum а catholicis 
sed etiam аЬ acatholicis respici atque tractari. А Concilio Vaticano et Summis 
Pontificibus prius hoc statutum est, sed superest ut ad actum in praxi redu
catur. Similiter evolutio eorшn promoveatur et novis progressu temporis 
creatis exigentiis adaptetur. Quia notum est mihi orientales catholicos plures 
fideles in beneficium catholicorum latinorum et acatholicorum perdere. lta 
verbi gratia in una parochia ucraina unoquoque алnо transeunt in ritum 
latinнm quinquaginta fidelium. Commissio nostra omnibus indigentiis satis
facere et аЬ obstaculis praecavere debet. 

Usque dum plura et optima facta sunt. Quaeda.Q:I paragraphi et canones 
proposita sunt, quae tantum laudi et honori esse possunt non solum Com
missioni sed etiam et omnibus Ecclesiis Orientalibus. ln Sessionibus pronun
tiata sunt vota а Patribus Orientalibus, quae, generaliter loquendo, favora
biliter аЬ omnibus recepta sunt. Attamen in comparatione cum Secretariatu 
«- ad unitatem christianorum fovendam » successus obtenti longe minores 
sut, quamvis Secretariatus in positione peiori inveniretur. Ideo sparsae sunt 
animadversiones, quae attentionem quandam merentur. Nulio modo agitur 
hic de exprobationibus faciendis, sed de commercio loquendi et audiendi in 
camera charitatis. Eininentissimo praesidio gratitudo sincera debetur, quia 
Eminentissimus Princeps hispanica elegantia difficultates omnes superavit 
et dissensus composuit. Neque etiam tangit Patres occidentales latinos, quia 
plures eorum favorabilius locuti sunt pro orientalibus quam orientales ipsi. 

Respicit potius nos orientales ipsos. 

1) Obiicitur quidam scribarum ordo (burocrazia) et nimia observantia 
(formalismo) in tractandis quaestionibus. Forsitan alii Patres melius hoc 
explicare et retorquere possent. 

2) Summarium valde exiguum propos1tюnum et praesertim in compa
ratione cum oecumenismo ас si hoc testimonium paupertatis orientalium 
esset, Ecclesiae olim mentaliter et spiritualiter potentissimae. 

Paragraphi reductate sunt ad minimum а Commissione necessitate 
coacta. Nihilominus, non obstante omni compressione, quaedam tamen adepta 
esse possent. Ego Beatissimum Patrem rogavi ut pars paragraphorum а 

Commissione de Ecclesiis Orientalibus praeparata in ultima Sessione Concilii 
tractetur, ne orientales in comparatione cum sic dictis oecumenistis post
ponantur, de quo etiam suo tempore certiorem feci Eminentissimum Prin
cipem Praesidem. Proh dolor, haec pars canonum sub oecumenismi nomine 
discutiebatur, quamvis plures Patres Concilii expresse orientales orthodoxos 
separatos аЬ acatholicis separarent. 

ln principio ego proposui ut aliquis conspectus brevissimus totius doc
trinae Ecclesiae Orientalis proponeretur, sed hoc remotum est. Nihilominus 
saepius audivi in Concilio interrogationes de characteristicis doctrinis Ecclesiae 
in Oriente se аЬ universali Ecclesia quoad ritum, disciplinam et theologicas 
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opiniones separantis, quibus tantum conspectum summarium quodammodo 
satisfacere posset. 

Notum mihi est desiderium Commissionis nostrae quaestiones Ecclesiae 
in Oriente quoad ritum, disciplinam, theologicas opiniones separatim in Con
cilio tractandas esse. Quod non esset difficile componendum, quia in nostro 
Synodo Eparcharum Ucrainorum, Russici et Alborutheni, quorum acta apud 
Patrem Faltin inveniuntur, talis conspectus propositus est. Tale compendium 
maneret ut testimonium historicum resumptae doctrinae orientalis, quamvis 
non omnes paragraphi in Concilio Vaticano tractarentur. 

Non obstante decisione nostrae Commisionis tractandi solummodo 
paucissimas paragraphos propositas, necessarium nunc videtur peragere 
quaestionem de communicatione in sacris. Certo certius et alia decursu tem
poris tractanda esse viderentur. 

3) Animadversiones quaedam factae sunt. Patres Orientales in votandis 
leviter et non profunde processerunt; qua de causa mihi manifestasse se 
nulla vota amplius mittenda in animo habere. Ех mea parte etiam haec 
obiectio non sine ratione esse videtur. Proposui enim, suo tempore, aliquam 
emendationem cuiusdam paragraphi, sed haec etiam maioritate votorum 
accepta non fuit. Post aliquot dies unus ех Patribus Orientalibus mihi decla
ravit se propter paragraphum statutam dimidiam partem fidelium perdere. 
Pater Concilii confessus est se etiam contra emendationem votum suum 
protulisse. 

Obstupui quoque quando ego proposui omittenda esse verba « laudans 
potestatem civilem ». Praevalens pars (overhelming majority) erat contraria, 
attamen, Venerabiles Patres Con-Orientales, neque historia anteacta, neque 
contemporanea Ecclesiae Orientalis positionis et status emphatica tali enun
tiatione iustificatur, « laudans potestatem civilem ». Quandoquin « si tacuisses 
philosophus mansisses ». Retorqueret quidam agi solummodo de causa calen~ 
darii, attamen futilem esse distinctionem. ln memoriam venit adagium rus
sicum: « lubit nacchalstvo і tierpiet biedstvie » (amare guЬernium et pati 
persecutionem et calamitates). Scienti et volenti non fit iniuria. 

Salus Ecclesiae Orientalis Catholicae suprema lex. Omnia, quae in favo~ 
rem et emolumentum, secundum traditionem oricntalem, amplectenda, quod 
in detrimentum, amovendum est. Forsitan Patres Coocilii Occidentales maio
rem rationem talis enuntiationis haberent. Valde serii canonistae semper 
prae oculis habent Ьonum Ecclesiae eamdemque separant а Sraribus, deci.Irsu 
temporis mutantibus. Videtur ergo « placet » prolatum esse sine profundiore 
cogitatione. 

Evitandae sunt etiam enarrationes tempore Concilii quorundam defec
tuum praeteritorum Ecclesiae Orientalis. Apparuit enim nuper liЬellus 
« De uniatismo », cui Ьоnо, qнaero? Se diffamari coram Conci1io? Germani 
optimum proverbium habent: « Nur die aller diimmsten Kalber suchen іЬrс 

9 



Schlachter seiber ». Tempore suo Pater Cyrillus Korolevskij opus conscripsit, 
сі1та annum 1925, « L'uniatisme », contra praevalentem tunc opinionem ad 
accomodandum ritum ct disciplinam orientalium ad modum latinum. Quod 
opusculum magnuш tнnc strepitun1 causavit et intrepidam mentem et auda
ciam exigebat. Plurcs erant qні Patrem Korolcvskij condemnare temptabant, 
attamen S. Sedcs puritatcm servandam in ritu et disciplina orientalium prae
tulit. Ego fui tunc unicus, qui eum in Conventu Velehradensi et in variis 
articulis scriptis defendebam. Sed hodie est rcs superata et odium excitandum 
ех pa1·te separatorum et acntholicorum omnino indecens est. Scitis enim, 
Patres Con-Orientales, et separatos ct acatholicos libentius se converti ad 
oecumenistas quam ad nos, ас si nos fuissemus depra\'atores eorum tradi
tionis et cultus. Certo certius Pater Korolevskij si appareret nunc in nostra 
Sessione multa поЬіs exprobraret, quia revera Orientem Catholicum amabat 
et totam vitam suam pro ео consecrabat. 

Quae dicta sunt, salvo iudicio meliori, et perinde loqui Dominum Slipyj 
aut Patrem Pujol aut Excellentissimum Bukatko. Auctoritas valet in tantum 
in quantum valent argumenta, quae tamen sedulo attendenda sunt. Quibus 
praemissis, continuandus est noster laЬor. 

Romae, die ХІІ Martii 1964 

СОММІSSІО DE ECCLESIIS ORIENTALIBUS 
VERВA DE CARD. ISIDORO, МETROPOLITA KIOVIENSI, 

IN SESSIONE PLENARIA ХХІІІ, DIE MARTII 1964 НАВІТА, 

ПРОМОВА БЛАЖЕННІІІІОГО ЙОСИФА 

В ROMICII ДЛЯ СХІДНИХ ЦЕРНОВ ПРО ІСИДОРА 

Venerabiles Patres! Deo favente 1·einceptis laboribus nosrrae Commis· 
sionis, mens nostra debita devotione et gratitudine tollitur ad Patriarcham. 
Cardinalem, Metropolitam Kioviensem-Haliciensem Isidorum, cuius quin
gentesimam commemorationem eius sanctae mortis, anno 1463, faciшus. Erat 
revera vir unus е maximis, immo maximus in Oriente post patristicam perio
dum. Plurima Jcbet Ecclesi11 Catholica, et speciarim in Oriente, laЬoribus 
et orationibus huius viri, quia tristibнs temporibus unitatem Ecclesiae obso
letam omnibus prae oculis posuit ct totam suam nobilem vitam rcstaurandae 
unitati Ecclesiae cum uno Pastorc cunsccravit. 

Natus est in Monembasia in Pcloponcsia circa aпnum 1385, іЬіqне 
habitum in monasterio S. Basilii induit, pietati ct liturgicae de\тot.ioni deditus, 
omnium oculos ad se convertit. ScimtІS tantum енm bre\•i tempore Constan-
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tinopoli, in monasterio S. Demetrii hegнmenum constitutum esse propter 
eximias dotes animi. Constantinopili degens, statim cum monasterio in 
Sylembria commercium spirituale iniit, quod monasterium centrum eximiorum 
et illustrium virorum favorabilium unioni cum S. Sede constituebat. Proh 
dolor, non habemus uЬeriores notitias praeter eam, іЬі celebrem Bessarioneш 
ех Trapesuntio stabilem vitae statum accupasse. ІЬі quoque Isidorum scien
tiam de Oriente Slavico cum vastissima Metropolia Кioviensi sibi comparasse. 
Quae omnia pro ulterioribus actionibus ecclesiasticis maximi momenti sunt, 
attamen nobis fere prorsus ignota. 

Post aliquot annos, Syracusam missus erat а Superioribus Patriarcha
libus. Expleto probe munere, anno 1434 а Patriarcha et lmperatore ut caput 
missionis ecclesiasticae in Concilium Basileam missus est. ІЬі subito perspexit 
pet·iculum maximum Ecclesiae imminere propte falsam doctrinam « superio
ritatis Concilii super Papam », constitutionem monarchicam-aristocraticam 
in democraticam evertentem. Qua de causa, Papam Eugenium IV а Pseudo
Conciliis removit, е contra graecos ad Concilium Florentinum composuit. Sed 
interea ipse anno 1436 а Paн·iarcha Josepho ІІ Metropolita Kioviensis nomi
natus est, ut etiam іЬі metropoliam ad Concilium praepararet. Revera magno 
cum comitatu, consentiente duce Moscoviense, per Balticam, Germaniam, 
Bavariam, Tiroliam Ferraram attigit, CLtm desiderio valde а Рара et Patribнs 
Concilii exspectatus et salutatus. Propter intricatas quaestiones theologicas 
et dissensus ortos, Concilium in maximo periculo inventum est, et graeci 
nullis iпfectis domum redire parati erant. Attamen propter persuasiones, 
argumenta, meditationes, mutuas concessiones, Concilium de Ferrara Floren
tiam translatum, decretum unionis « Laetentur coeli » subscripserunt. 

Isidorus per Venetias, Zagabriam, Budapestum, Sancz, Cracoviam, Pere
mysliam, Cholmum, Leopolim, Кioviam pervenit, Unionem annuntians. Etiam 
Moscoviae ВнlІа publici iuris facta erat, sed tamen, duce Basilio contradicente, 
!vloscoviam Isidorus relinquit et per aliquot annos in Ucraina et Alboruthenia 
commorans, Unionem confirmabat. Quia Archiepiscopus Vilnensis Matthias 
Antipapam Felicem contra Eugenium IV defendebat, atque iurisdictionem 
Isidori negabat, persuasus Unionem tantum decisionibus Romae et Patriar
chae Constantinopolitani coпoborari posse, Italiam reversus est, attamen 
Metropoliam Kioviensem sustinebat et etiam Unionem Constantinopoli 
concussam апnо 1452 restituit. 

Nominatus Patriarcha Constantinopolitanus, omni cum vi соnн·а Turcos 
suam sedem muniebat, sed propter praepotentem Turcarum vim, Constanti
nopoli capta, Romam reversus est, et ut Decanus Collegii Cardiпalium et 
Camerarius S. Romanae Ecclesiae mortem obiit. 

Certo certius quamvis Unio Florentina in Oriente non fuerit firmitc1· 
recognita, tamen fundamentum constituebat pro saeculis futuris. Unio Ber~
stensis anno 1595 fundatur tota in Concilio Florentino. lta etiam Patriarcha 
lgnatius Concilium Florentinum, initio saeculi XVII, Moscoviae divulgabat. 

131 



Concilium Florentinнm viam pandit Unioni non solum graecorum et 
slavorum, sed etiam aliorumque Orientalium. Nisi fervida oratio, altissima 
intelligentia, inflexibilis voluntas Isidori ad unitatem perficiendam tantum 
contulerint, ubi nos hodie sine Concilio Florentino fuissemus? Forsitan пес 
Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus existeret, nec Commissio de Ecclesiis 
Orientalibus laЬoraret, nec nos omnes participes Concilii fuissemus. Forsitan 
hodie tantum sagacissimus et Eminentissimus Cardinalis Веа cum Reveren
dissimo et prudentissimo Domino Willebrands et observatoribus unici de 
Ecclesiis non catholicis agerent. 

ln comparatione cum tribus millibus Episcoporum latinorum nec orien
tales vix numerum centenarium attigimus, uti videtur « quantite negligeable », 
attamen nos consecutores gloriosae Ecclesiae in Oriente existimus et contra 
factum non datur argumentum. Quamvis paucissimi, debiles et pauperes 
spiritu et corpore, attamen sumus, et cardinales et patriarchae et episcopi et 
religiosi et saeculares, et existentiam Ecclesiae Orientalium conformamus, 
et fermentum Unitatis constituimus. Omnes enim vident extra Ecclesiam 
latinam existere alias catholicas Ecclesias cum differenti disciplina et ritu, 
et in Concilio Liturgiam secundum ritum suum celebrare et vota sua pro
ferre et gloriosam traditionem sustinere. Quam plurima nos huic unico viro 
debemus! Ideo Iaus et gloria et honor et memoria aeterna а nobis hodie est 
proferenda. 

Mneme aionos - vicnaja pamjatj - to Isidoro dulo Тheu. 

Romae, 11-ІІІ-1964 
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СЛОВО МИТРОПОЛИТА КИР ЙОСИФА 
У П'ЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ ОТЦЯ КИРИЛА КОРОЛЕВСЬКОГО 

19.IV.1964 

Подаємо ва << Ль'Оссерваторе Ромаво >> в дня 22 квітня 1964 р. про
повідь, що іі виголосив Митрополит-Первоіврарх Кир Йосиф у грецькій 
Колегії св. Атанааія в п'яту річницю від дня смерти Отця Кирила Ко

ролевського. 

Во і.м,'я Отця і Cuua і Святого Духа. А.міиь. 

Один в найважmmіших законів Ісуса Христа, що глибоко вріау

вться в життя людини, це Його слова: << Коли хтось хоче йти вслід аа 
мною, хай відречеться себе самого >> (Мт. 16,24). Скільки мільйонів рев
них апостолів-ентувіястів анайшли Ісуса Христа впродовж цих двадцять 

сторіч; вони відреклися життєвих вигод, своіх людських і земських 

бажань, матерілльних вимог і багатства, і взяли ва себе хрест Ісуса, 

щоб так здійснити великі ідеали Божого Царства: Христової Церкви 

на вемлі. І в рядах цих незлічимих апостолів видніє постать отця Ки

рила Королевського, nрикрашена великими християнськими чеснотами 

і неустрашимою мужністю. 

Нині віданачаємо п'яту річницю в дня його смерті. Ще не багато 

часу уплинуло від 19 квітня 1959 року, а вже тут мало присутніх в його 
друвів, співробітників та ровесників. Тому конечною вдається ця по

минальна відправа ва його праведну душу і віданачення його багатого 

труду для Католицької Церкви, передусім для Східної Церкви, особ

ливо в цім храмі св. Атанавія, де о. Кирнло стільки равів відправляв 

і солітургівував. 

Отець К. Королевський, родом француз, син лінаря, народився 

16 грудня 1878 року в Каен. Виростав, як всі французькі юнаки. В його 
молодечій душі скоро виявився нахил до моJШтви і зацікавлення Цер

квою, хоча тоді у Франції вагальва опінія була під поввим впливом 

лібераліаму. До рук юнака попали деякі книжки (між іншим, Енцинліна 

<< Orientaliu1n dignitas >>, праці о. Мішеля тощо), що розкрили йому нові 

обрії у пізнанню Східвих Цернов та іх проблем, про крайню конечність 

засобів і робітників для них. В Парижі почав відвідувати церкву схід-

133 



ного обряду << Saitlt-.J t1Ji~t1-1~ J>;L\1\,~І"c >): і там ВІН відчув ІІевідиладІІО в 

повній силі голос ~нящшш•юr·о поrтиканпя, та вступив до Семінарії 

Отців СульпЇІ\Їнніп, ріrrнчшН І'тнтш·r. ~~пящеником східного обряду. Був 

наділениn nід І;оІ'ІІ ІюJrикими адіrіноетлми ума. А тому що по закінченні 

богосJюnсмшх ~~тудіt1 111\ міг тоІ(і в ІІnрин\і одержат11 свячень в східному 

обряді, поюшув І'ТО.ІШІ\Ю і виіхnв до )~нмаеІ{у, до представився Мелхіт

сьному ІІатріярхові fсро.йдшірі. lr.pettcьнi спячсшrя одержав 24 серпня 
НЮ2 роиу а рун Натріярха 1\ири.Іru fcгn, прибравши ім'я Rирило на 
місце попереднього Жан-Франсуа-11\оаеф. 

Внедовзі після того став професором в Бейруті j співробітнином 

в журналах: << Echos d'Orient >>, запрошений о. Л. Петі, асумпціоністом, 

професором в Кадікей; і в << Al Machriq >> (1905-1909). 3 великим запа

лом почав вивчати: історію Східної Церкви, пишучи чимало статтей про 

Мелхітську Церкву. Ця праця поклала плідну вступну підготовку до 

нарису в трьох томах історіі Мелхітськоі Церкви: << Histoire des Pa
triarchats :Мelkites >>. На якийсь час замешкав також в Єрусалимі в 

монастирі місіонарів Отця Фуко (Р. Cl1arles Foucauld), аваних << Бідими 

Отцями>> (Peres Blancs). 
Року 1907 о. Rирило прибув до Риму на святкування XV сторіччя 

з дня смерті св. Івана Золотоустого. 3 цієї нагоди він наnисав кілька 

статтей про св. Івана Золотоустого і, довідавшись в міжчасі багато про 

Митрополита Шептицького, подався до Львова і тут вирішив перейти 

до Rам'янець-Подідьської Єпархії в Росіі, яка підлягала Митрополи

тові Шептицькому. Від того часу (1907 р.) він посвятив себе і для сло

в'янського Сходу. Найбільш болючим для нього був факт латинізації 

Східної Церкви. Всією душею він відчув пониження Східної Церкви, 

покиненої можними цього світу, аристократією і багатими, а підтриму

ваної лише бідними шараl\ПІ суспідьства міщан і се.rІЯн. Не маючи мож

ливости дістатись до Росіі, вернув до Риму для доповнення своіх студій. 

І в цьому періоді він заінтересувався також італьо-греками Калабрії 

та Луканії, а водночас співпрацював у журналі << Виссаріон >> (<< Bes
sarione >>). Ввесь пройнятий бажанням рятувати Східну Церкву з її 

обрядами і правами, а живим зацікавленням прочитав документ-ааря

дження Папи RJrимснта VI І І про зберігання грецького обряду, та 

увійшов у співпрацю ріаних шурнаJІів і енцинлопедій. В міжчасі ви

бухла перша світона nійнu, і n. 1\оро.тtевсьний мусів повернути до Фран
ції. Під впливом роеіt-kьної циреьаюї пропаганди, дуже поширеної тоді 

у Франції, був арештовnний а ІІf>И'ІИІШ евоїх :ш'яаків а Митрополитом 

Шептицьким. Бу :ш це найтнжч і роJ<ІІ ДJlJI ньш·u, аJІС не <шевірився. Звіль

нений з ув'язнення, аараа післп аuиін•Ішшя uійни повернувел до Риму і 

тут приніс велику прислугу в ОJН'анінуuааші nраці на користь Східної 

Церкви своїм знанням східних мон і теоJюгії. Він нав'язав аносини :з 

о. Плакидом де Местр (Placide de Mai~tre) та ІJ іншими орієнталістами, 
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JШ нроф. 3абугін, о. Веригін, о. Березовський. В міжчасі Папа Вене

дикт XV 1917 року створив Священну Нонгрегацію для Східних Цер
ков та Інститут для східних студій. Одночасно о. Нирило співпрацював 

у Ватиканській Бібліотеці для східного відділу, а Папа Пій ХІ 1926 
року іменував його Нонсультором для Східної Конгрегації; тут він ров:

винувсвої високі здібності і широку культуру. 3 доручення Папи Пія ХІ 
він ївдив також на Слов' ян ський Схід і до Греції вбирати кmІжки і ру

кописи. 

Року 1920, вже по війні, прибув до Риму Митропо~11ит Андрей Шеп
тицький; звідси, іменований Апостольським Візитатором, виїхав до Аме

рики. Но ли в 1923 р. повернувся до Риму, о. Норолевський рааом в ним 
васнував << Студіон >>. В тому ж періоді вакупив він терен на Монтеверде, 
плянуючи побудову монастиря для Студит ів. Опісля Митрополит дору

чив йому вбирати документи для беатифікації Митрополита Йосифа Рут
ського (1613-1633), бо відколи Шептицький став Митрополитом, розпо

чав вбирати в Римі документи, що відносяться до нашої Церковної Унії. 

Він, Митрополит, сам вложив багато своєї праці і гроша, покликав до 

цієї праці ще деяких архівістів, серед яких найбільше труду доклав о. 

Королевський. Овоч цієї праці - 15 грубих томів зібраних документів. 
В 1927 р. о. Норолевський був іменований на члена Номісії для 

Росії, як священик приналежний вже до створеного тоді Російського 

Екзархату; 1929 року покликано його на члена до підготовчої комісії 
для Нодифікації Східного Церковного Права. В 1931 році був іменова
ний в склад Літургічної Комісії, яка при його співпраці роагорну.11а 

веJІетенську працю, виготувавши видання численних літургічних кни

жок. Рік опісля, равом в о. (атті, о. Rирило опублікував працю:<< Східні 
обряди і Східні Церкви>> (<<І Riti е le Chiese Orientali >>), і помістив 

кілька статтей в журналі << Orientalia Christiana >>, в Бюлетені ( роттафер
рати і в << Unitas >>. До цьоrо ж періоду належить його твір << Liturgie 
et langue vivante >>, і<< Життя Митрополита Андрея Шептиць.кого >>, якого 
він був << правою рукою >> в його генілльній і титанічній праці для сло

в' янського Сходу. 

В 1939 році 60-літній: о. Королевський був ще вповні діяльний. 

Стиль його був живий, актуальний і сильний. Коли Кардинал Є. Тіс

серан був іменований Секретарем Священної Конгрегації для Східної 

Церкви, внаючи добре вдібності о. Нирила ще в періоду його співпраці 

у Ватиканській Бібліотеці, покликав його за свого найближчого співро

бітника, і відтоді горизонт діяльности о. Норолевського ще більше nо

ширився, праця поглибилася і вактуаліаувалась. Між його численними 

і цінними творами один передусім більш від усіх інших визначається 

- << L'Unionisme >>,опублікований 1927 року, в якому він категорично 

протиставився латиніаації східного права і обряду, - проти перева

жаючоі опінії в Римі, від стільки літ і підтримуваної високопоставле-
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ними і впливовими особистостями. Був це справді критичний момент, 

але його праця стнориJrа епоху в історіі Східних Католицьних Цернов. 

Апостольський ІІрестіJІ, ідучи слідами славної традиції від найдавні

ших часів, а зокрема від Флорентійського Собору і Берестейсьної Унії, 

вианав слушність tюиицій, на яких стану ли Митрополит Шептицький 

і о. Короленський; і в цьому напрямі роавинулась дальша праця на 

користь Східних 1\Р.ркоn. УчасниІtами цих трудів і плодів є і ми нині 

на ВсеJІенськім Соборі Ватиканськім 11. 
Особа о. Н. Норолевського є справді великою східною еІ'аотичною 

постаттю. Він посвятив всі свої си.ТІи і адібності, свою широку і гли

боку ерудицію для Східної Церкви. Він не шукав почестей ані висо

ких становищ, але мимо того був поважаний і шанований усіма. Неава

жаючи на деякі фіаичні його педомагання, а аокрема велику нервовість, 

всі хилили перед ним голову і перед його беакорисною відданістю для 

добра Христової Церкви. Дякуймо сьогодні Всевишньому аа цього апо

стола і молім Його, щоб увінчав свого вірного слугу вінцем немеркну
чої слави. 

ІТАЛІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД 

проповіді про о. Кирила Королевського 

Una delle piu gravi parole di Gesu Cristo, che si inseriscono nella vita 
profondamente, sono state quelle che еЬЬе а pronunciare: « Se qualcuno 
vuole venire dietro а me rinunzi а se stesso » (Mt. 16,24 ). 

Quanti milioni di ardenti ed entusiasti discepoli hanno trovato Gesu 
Cristo in questi ХХ secoli; hanno rinunciato alle comodita della vita, аі loro 
desideri umani е terreni, alle necessita materiali е alle ricchezze, ed hanno 
preso la croce di Gesu, per realizzare і grandi ideali del Regno dei Сіе1і, 
сіое della Sua Chiesa. Е fra queste innumerevoli schiere s'innalza la figura 
di Padre Cirillo Korolevskij, anima ornata di tante virtu cristiane. 

Stiamo facendo la commemorazione del quinto anniversario della sua 
morte. Non е passato molto tempo dal 19 aprile 1959; е ormai qui сі sono 
pochi dei suoi amici, collaЬoratori е coetanei. Per questo motivo si rende 
necessaria questa celebrazione per la sua anima eletta с la commemorazione 
della sua opera, fatta per la Chiesa cattolica е specialшente per la Chiesa 
dell'Oriente, in particolar modo in questa chiesa di S. Atanasio in cui Р. 
Cirillo celebrava е concelebrava tante volte. 

Padre Cirillo era di origine francese, figlio di mcdico ed cra nato il 
16 dicembre 1878 а Caen presso Angers. Crebbe come tutti і giovani fran· 
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cesi. Nella sua anima giovanile si scorge l'inclinazione per l'orazione е l'inte
resse per la Chiesa, non ostante che le correnti liberali avessero in quel 
tempo, in Francia, il predominio sull'opiпione pubblica. Nelle mani del gio
vane erano capitati alcuni libri (Р. Michel, Enc. « Orientalium dignitas » ), 
che dovevano aprire nuovi orizzonti nella conoscenza delle Chiese Orientali 
е dei loro vasti bisogni, sulle estreme necessita di mezzi е di lavoratori. На 
cominciato а frequentare а Parigi la chiesa orientale « de Saint-Julien-le 
Pauvre » е senti allora imperiosa la vocazione ecclesiastica ed entro nel 
Seminario dei Padri Sulpiziani а Parigi con la ferma idea di diventare sacer
dote di rito orientale. Era dotato da Dio di grandi capacita intellettuali. 
А vendo cominciato gli studi teologici е non potendo esser ordinato а Parigi 
in quel tempo sacerdote orientale, lascio la citta ed ando а Damasco, pre
sentandosi al patriarca melchita Mons. Geraigiri. Fu ordinato sacerdote dal 
patriarca Mons. Cirillo Geha il 24 agosto 1902, mutando il suo nome di 
Giovanni Francesco in quello orientale di Cirillo. 

Dopo росо tempo divenne professore а Beirut е collaboratore della 
rivista « Echos d'Orient », invitato dal Р. Luigi Petit, assunzionista, pro
fessore а Kadikoi, е di quella « Al Machriq » (1905-1909) е si mise con 
molto zelo а studiare la storia della Chiesa dell'Oriente, scrivendo parecchi 
articoli sulla Chiesa melchita. Questo lavoro costitul una fruttuosa introdu
zione preparatoria all'opera di 3 volumi sulla storia della Chiesa melchita: 
« Histoire des Patriarcats melkites ». 

Per qualche tempo abitava presso і Padri Bianchi а Gerusalemme. Nel
l'anno 1907 Р. Cirillo giunse а Roma per la celebrazione del XV centenario 
della morte di San Giovanni Crisostomo. Egli profitto di questa occasione 
per scrivere alcuni articoli su San Giovanni Crisostomo, е sentendo parlar 
molto del Metropolita Andrea Szeptyckyj, fece нn viaggio fino а Leopoli 
е qui decise di passare all'eparchia di Kamenec-Podilskyj, che apparteneva 
al Metropolita Szeptyckyj. Da quel tempo ( 1907) egli si dedico all'Oriente 
slavo. La cosa piu dolorosa per lui, era la latinizzazione della Chiesa orien
tale. Con tutta la sua anima egli sentiva compassione per la povera Chiesa 
orientale, che veniva abbandonata dai ceti agiati, ricchi е potenti е seguita 
ed appoggiata soltanto dalle classi piu povere ed umili dei cittadini е contadini. 

Non potendo recarsi in Russia, egli ritorno а Roma е prosegui і suoi 
studi. А quel tempo egli si occupava anche degli italo-greci della Calabria, 
Lucania е collaЬorava in pari tempo alla rivista « Bessarione ». Tutto preso 
dall'idea di salvare la Chiesa orientale con і suoi riti е diritti, con vivo inte
resse lesse l'istruzione del Рара Clemente VIII sulla conservazione del rito 
greco, facendosi collaboratore di varie riviste е dizionari specializzati. Nel 
frattempo era scoppiata la prima guerra mondiale ed egli dovette ritornare 
in Francia; е sotto l'influsso della propaganda zarista, molto diffusa in 
Francia in quel tempo, fu arrestato а causa delle sue relazioni col Metropo
lita Szeptyckyj. Questi furono gli anni piu duri per lui, ma egli non si sco-
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raggio. Una volta libcrato. dopo la guerra ritorno а Roma е qui rese un 
grande servizio per la riorganizzazione del lavoro а favore della Chiesa orien
tale, avendo imparato tante Jingнc orientali е preso contatto col Р. Placide 
de Maistre ed altri orientali~ti (prof. ZaЬoughin, Р. Verighin, Р. Berezovskyj). 

11 Рара Benedetto XV fondava intanto nel 1917 la Sacra Congregazione 
per І а Chiesa Orieпtalc е І' І stit\lto per gli Studi Orientali. Contemporanea
mcntc іІ Padre Ci•·illo lavorava nella Biblioteca Vaticana per la sezione 
orientalc е Рара Ріо ХІ neii·anno 1926 lo nominava Consнltore della Sacra 
Congregazione Orientale. е qui egli sviluppo le sue doti d'intelligenza е 
di vasta cultura, era anche stato inviato dal Рара Ріо ХІ nelPOriente slavo 
е greco per raccogliere і libri е і manoscritti. 

Nell'anno 1920 il Metropolita Andrea Szeptyckyj, dopo la guerra, venne 
а Roma е fu inviato in America come Visitatore Apostolico. Tornato а Roma 
nel 1923, Padre Cirillo, insieme col Metropolita Andrea, fondo « Stoudion ». 
In quel tempo compro un terreno а Monteverde, volendo costruire un mo
nastero per gli Studiti. 11 Metropolita lo incarico di raccogliere і documenti 
per la Ьеа tificazione del Metropoli ta J oseph Ru tskyj ( 1613-16 3 7 ) . Da quando 
Andrea Szeptyckyj divenne metropolita egli comincio а raccogliere і docu
menti а Roma riguardanti l'Unione. Egli vi contribul con lavoro personale 
е con і mezzi finanziari. avendo incaricato anche altri archivisti, tra і quali 
il maggior lavoro fece Р. Korolevskij. 11 frutto di questo lavoro sono 15 
volumi dei raccolti documenti. 

Nell'anno 1927 Р. Cirillo Korolevskij venne nominato membro della 
Commissione pro Russia, come sacerdote dell'Esarcato Russo, nel 1929 
divenne membro della Commissione preparatoria per la Codificazione del 
Diritto Салоnісо Orientale. Nell'anno 1931 cgli fu nominato membro della 
Commissione Liturgica, che col suo aiuto fece un lavoro gigantesco, appron
tando diverse edizioni di numerosi libri liturgici. Nell'anno 1932, insieme 
col Р. Gatti egli pubblico t•opera dal titolo: « І Riti е le Chiese Orientali » 
е scrivve varii articoli nella rivista « Orientalia Christiana », nel « Bollettino 
di Grottaferrata » е nella rivista « Unitas ». А quel tempo scrisse pure un 
libro sulla liturgia: « Liturgie et langue vivante », е la vita del Metropolita 
Andrea Szeptyckyj, di cui egli era « manus dextera » nel suo geniale е tita
nico lavoro per l'Oriente slavo. Nel 1939 Р. Cirillo compiva 65 anni di 
vita, ma era ancora pieno di attivita. 11 suo stile era vivo, attuale е vigoroso. 

Quando il Card. Е. Tisserant venne nominato Segretario della Sacra 
Congregazione per la Chiesa Orientale, conoscendo Р. Cirillo dal lavoro 
nella Biblioteca Vaticana, lo fece suo intimo collaЬoratore е l'attivita del 
Padre Cirillo fu piu vasta, piu profonda е piu proficua. Tra і suoi numerosi 
е preziosi lavori uno se ne distingue sopratutti « L'Uniatisme », pubblicato 
nel 1927, nel quale egli si oppose categoricamente contro la latinizzazione 
del rito е del diritto orientale, - contro l'opinione prevalente а Roma da 
tanti anni е sostenuta da alte ed influenti personalita. Era veramente un 
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momento crtttco, ma la sua opera ha fatto ероса nella storia delle Chiese 
orientali cattoliche. La Santa Sede seguendo Іа sua illustre tradizione da anti
chissimi tempi, е specialmente dal Concilio di Firenze е di Berest Litovsk, 
ha dato ragione alla posizione assunta dal Metropolita Andrea е da Р. Koro
levskij, е in quella direzione si е sviluppato il lavoro in favore delle Chiese 
Orientali. Di questi lavori е frutti approfittiamo anche noi nel Concilio Ecu
menico Vaticano ІІ. 

La persona del Padre Korolevskij е yeramente una grande е esotica 
figura orientale, Iasciando а parte lc varie forme nella vita, egli consacro 
tutte le sue forze, Іе sue virtu, la sua intelligenza е Іа sua vasta erudizionc 
per Іа Chiesa d'Oriente. Egli non cercava menzioni ne onorificenze, ma era 
stimato е riconosciuto da tutti. Mettendo а parte la debolezza fisica del pro
prio nervosismo, tutti chinavano la testa davanti а lui е dinanzi alla sua 
disinteressata consacrazione per la Chiesa Cattolica di Gesu Cristo. Ringra
ziamo oggi Iddio per questo apostolo е preghiamo che lo incoroni con il 
serto della gloria imperitura. 
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JІИСТ ДU ПАПИ 

ПРО ПОІЗДІ\У ДО CIVITA CASTELLANA 

сілень 1964 

Vaticano, 28 aprile 1964. 

Веа tissimo Padre, 

Incoraggiato dalla Vostra Santita durante la Pasqua di continuare а 
far le mie relazioni con le rnie rela.tive irnpressioni personali, rni permetto 
urnilrnente di riferire che ultirnarnente, dopo Terracina, sono stato а Civita 
Castellana. Е una diocesi non tanto grande, rna l'Eccellentissirno Mons. 
R. Massirniliani si da rnolto da fare per tenerla rigogliosa е viva la vita re
ligiosa, predisponendo ogni cosa con grande abilita е puntualita. 

І rnonumenti antichi cristiani, che si trovano assai copiosi in quel centro, 
creano un'atmosfera di religiosita е danno tono alla vita cristiana dei nostri 
giomi. 11 bel Duomo, gioiello di arte romanica, risale all'anno 1210. Qui ap
punto а Civita Castellana troviamo і rari esempi dell'arte musiva dei Cosmati. 
Anche il rinascimento con la cittadella dell'architetto Antonio di Sangallo, 
che per ordine di Рара Alessandro VI fu costruita, ha lasciato importanti 
opere d'arte. Ма anche і Romani hanno avuto la loro parte in questa citta
dina. Si е conservata assai Ьеnе la c.d. « porta di Giove ~- Si puo dire che la 
cittadina viYa е respiri di questa antica е nobile vita artistica, che qui ha 
una tradizione molto remota. 

Nelle vicinanze сі sono alcuni santuari antichi, che danno tono е raf
forzano la vita religiosa di tutta la diocesi. Il tempo assai breve della mia 
perrnanenza non rni ha perrnesso di soffermarrni di piu е di cercar і punti di 
collegarnento tra l'antico е l'iniziativa presente in questo carnpo. 

Molta gente ha preso parte alle funzioni sacre, сіо che е l'indice di una 
religiosita profunda е vissuta. 

Nei giomi tra il 24 е il 27 gennaio ho fatto un viaggio un росо piu lungo 
per visitare due citta mnlto irnportanti per la vita culturale, artistica е re
ligiosa, tanto nel passato сІ1с аі t<'mpi <li oggi: Fircnzc с Bologna, citta Ьеn 
note а Vostra Santita. А l'ircп1.c Ію visitato le varie comunita religiose: 
Francescani, Domenicani, Bcnedett ini Olivetaпi, е naturalmente le impo
nenti opere d'arte, che s'incontrano шl ogni passo. Но celebrato la S. Liturgia 
а Santa Maria Novella, dove si svolsc il СонсіІіо di Firenze. Qui ho officiato 
pure il Panichidion per il Patriarca di Costantinopoli Giuseppe ІІ, che in 
quella Ьella, magnifica ed irnponente chicsa lta trovato il suo riposo. Rispon-
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dendo al saluto di Sua Eccellenza Mons. Е. Florit, ho messo d.inanzi agli oc
chi dei fcdeli, che gremivano la chiesa, Н ricordo del ConcHio di Firenze, 
ringraziando і Fiorentini а nome degli Orientali pcr tutto сіо che hanno fatto 
і loro aпtenati per la causa dell'unionc delle Chiese. 

Da Firenze mi sono recato а Вologna, invitandovi dall'Em.mo Signor 
Card. G. Lercaro. La cattedrale, dove ho celebrato la S. Liturgia traboccava 
di fedeli. Dopo la lettura della lettera pastorale, fatta dallo stesso Card. Ler
caro, ho ringraziato і Bolognesi per і loro meriti antichi е per aver essi dato 
origine in passato allo sviluppo del diritto civile, sul quale poggia anche oggi 
la vita sociale dell'umanita. Но rilevato pure la grande importanza che еЬЬе 
Вologna per noi Ucraini, dando l'ospitalita а tanti studenti, che durante і 

secoli venivano dall'Ucraina per studiare, specie nel med.ioevo. 
Dopo la Sacra Liturgia ho visitato lc varie comunita religiose е le chiese 

d.i Вologna. Но constatato che in entramЬe le citta la vita religiosa е molto 
sentita е fiorente, pur conscrvando ciascwta le proprie caratteristiche. Мі ha 
molto impressionato l'esuЬerante sviluppo della comunita religiosa dei Mis
sionari del Sacro Cuore, che а Bologna hanno un magnifico Studentato Teo
logico. 

А Вologna hanno sviluppato la loro attivita il Card. Isidoro ed il Card. 
Вessarione. 

Una indimenticabile impressione ha lasciato in me la recente visita fatta 
da me а Collevalenza (Perugia). Но avuto la fortuna d.i conoscere la promet
tente opera con l'annessovi Santuario dell'Amore MisericordioEo. Questa 
giovane comunita religiosa costituisce una vera sorgente di vita е dello spi
rito r~ligioso, dalla quale scaturira certamente una nuova forza della Chiesa 
cattolica. La fondatrice d.i questa santa opera, tanto per il ramo femminile 
che maschile, е Madre Speranza. Due grand.i monasteri con gran numero 
di religiosi si occupano della gioventu povera ed abbandonata. L'influsso 
della devozione all'Amore Misericord.ioso si sente palpitante nella рапоссhіа 
е nella vita d.i comunita dei religiosi. Stanno ora costruendo un grande San
tuario. La cappella era gremita fino all'inverosimile dai fedeli, dei quali piu 
di 300 si sono accostati alla S. Comunione. 

Rinfrancato nello spirito е confortato dalla Ьclla visione della fioritura 
della vita religiosa secondo і dettami piu moderni е nello stesso ten1po se
condo il vero spirito evangelico, con immensa gratitudine verso Gesu Cristo 
sono ritomato а Roma, avendo anche in questa occasione visitato l'antica 
cattedrale del Card. Isidoro а Magliano Sabina. 

Implorando la paterna Вened.izione Apostolica mi permetto di profes
sarmi della Santita Vostra gratissimo е devotissimo figlio 

t GIUSEPPE SLIPYJ 

А rcivescovo-1\1 etropolita d1. Leopoli 
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ІІРО ІІUТа,ЦІ\У ДО OI{VIETO І BARI 

травень 1 !}6ft 

Citta del v'aticano, 21 maggio 1964. 

Bcatissimo Padre, 

Dietro gli inviti rivoltimi dagli Eccellentissirni Ordinari di celebrare la 
S. Liturgia, mi permetto umilmente di riferire alcuni pensieгi, che mi sono 
venuti durante і miei ultimi viaggi. 

Sono stato ad Orvieto nei giorni 2-3 maggio u.s. е durante questo lungo 
viaggio ho visitato anche l'imponente cattedrale di ViterЬo. Non ho potuto 
far visita all'Ecc.mo Mons. Yescovo del luogo Mons. А. Albanesi, perche 
mi с stato riferito che egli era gravemente infermo. Vicino alla cattedrale 
si trova Н Ьеn noto palazzo papale, е nов molto lontano с'е la chiesa dellc 
Monache Clarisse con la magnifica uma contenete il corpo della S. Rosa, 
chc fa grande impressione. La citta medioevale cinta tutta d'intomo dalle 
co~truzioni moderne ha una vista incantevole. Distante circa 10 km. d.a Vi
tet·bo si trova la cittadina di Bolscna, nota in tutto il mondo per il miracol() 
Eucaristico. L'antica chicsa е ben conservata е si ammira l'altarc con alcune 
gocce del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., perche il corporale е stato tra
sfcrito nella cattedrale di Orvieto. А Bolsena il popolo е molto attaccato allc 
evidenti testimonianze del miracolo Eucaristico. 

La Liturgia celebl"ata nclla grandiosa cattedrale di OrYieto ha attratto 
grandi masse dei fedeli, che con grande interessc с devozioпc haпno seguito 
tutta la funzionc е il discoi"so pronuнciato dall'Eccellentissirno Mons. У. 

Dondeo е le rnie parole di ringraziarnento. Per me е stata una lieta occasione 
di poter prcgare davanti al rniracoloso Corporale, di confermare la fedc с 

vedcre соі propri occhi сіо, che ho scritto circa 40 anni fa su qпesto fatto 
miracoloso с s1.1 S. Tommaso, che insegnava а quel tempo in Orvieto, dovc 
composc і celebri Inni Eнcaristici. Inoltrc sono andato апеh(' а v('d•:re і1 

rnonastero е la chi~sa (li S. Ma.rco, d.ovc insc~нava S. Товнна~ю е Yisitaн~ la 
cattedrale, dove ho potнto vcdcrc il BreYiario del Santn Пottorc dclla Chicsa. 
Vicino alla cattedrale si trova іІ palazzo papalt', che la Comn1is~ioпe Yesco
vile vuole ridurrc ad pristinшн statшн. А Orvit.·to attcnduno la Yostгa Saп
tita per la conclusione delle cclcbпtzioni сспtеnатіе del шit·acolo Eucaristico. 

Devo confessare а Vostra Santita сlн• 1(• cPlebrazioni delle Liturgie orieп
tali fanno una grande impressiom~ ~ullc massc dcl popolo, percl1c attirarю 
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nюlti fcdeli. Anzi, alcuni Yescovi П1і hanno detto che е un antidoto contro 
il filocmnunismo, che di nascosto si diffonde sempre piu tra il popolo. Questa 
с una dellc ragioni che sempre nuovi Yescovi mi invitano di recarmi nclle 
loro diocesi per celebrarvi Іа S. Jjtuгgi<' .. Е cosi per csempio ha fatto il Ye
scovo di MoпtefiCJ.sconc, quando ші sono recato а visitare la di lui cattedrale, 
mi ha invitato di celebrare пеl prossimo futuro un Pontificale in rito orien
tale. Quando sono arrivato inaspettatamentc in quella ridente localita, ho 
avuto la lieta sorpresa di trovare radunata molta gente, che attendeva рсг 
salutarmi. Unicita е la singolarita della cattedrale di Montefiascoпe costi
tuisce la cripta гotonda, scoperta alcuпi апnі fa, che е ottiшamente conscг
vata. Nel шezzo di qucsta rotonda si trova l'altare е d'intomo sta il JIOpolo 
diviso da una Ьalaustrada. Sembra chc l'idea di questa concezione risalga аі 
primi tempi del cristianesimo, quando tutto il popolo offriva il S. Sacrificio 
Eucaristico pcr le mani del cclebrante. 50 anni fa il Cardinale Verdier, Ar
civescovo di Parigi, ha fatto costruire а questo modo la cappella nel suo Se
minario а Parigi, шettendo in rilievo che questa idca era anche propria della 
chiesa cattedrale etiopica ad Addis-AЬeba. La mia persuasione cd iшprcs
sione gencrale, che ho riportato dai miei viaggi с dal contatto con le шassc 
del popolo, si е chc la vita religiosa fra la gente si sta attualizzando, е а сіо 
contribuisce molto il Concilio Vaticano ІІ. 

Questo 1nio convincimento е stato conferшato anche durante il mio 
pellegrinaggio а Bari per la festa di traslazione dellc Reliquie di San Nicola, 
il 9 maggio. Іо sono stato invitato dall'Arciv. Mons. Е. Nicoden1o ])Cl' la chiu
sura dei festeggiamenti di traslazione delle S. Reliquie di San Nicola da Myra 
in Cilicia а Bari. Tutta la settimana е stata consacrata alla celebrazione delle 
S. Liturgic іп diversi riti: grcco, armcno, siro ed altri ancora. Sono stato in 
pellegriaaggio а Bal'i anche l'anno scorso, ritomando da Siracusa, ша questo 
anno і solenni festeggiamenti hanno suscitato in me le iшpressioni ancora 
piu profonde е piu commoventi. 

La grande chiesa-basilica straripava di gentc convenuta а Bari anchc 
dai luoghi piu remoti delle provincie limitrofe. Dopo il \'angclo si с svolta 
la cerimonia dell'accensione della lampada di San Nicola. Alle pd.role di sa.
lt1to е bcnveппto rivoltemi da Mons. Nicodeшo, іо ho ringraziato. sottoli
neaнdo chc solo а Bari, ed in Ucraina, qнesta festa di piecetto della tгasla
zione dcl corpo di S. Nicola, istituita dal Рара. Crbano ІІ nel 1089 (сіое dnf' 
anni dopo la traslazione del corpo di San Nicola da Myra), viene celebrata 
lungo і secoli fino аі giomi nostri tanto dai cattolici che ш·todos._-;i uc1'aini. 
Questo fatto е una testimonianza C"\'Їdente dcll'uпita della поstга Chies.a 
con la Santa Sedє anchc а distanza di 35 anni dopo lo scisшa di Cerulaгio. 

І fedeli erano veramente entusiasmati dalle cerimonie е dai canti litur
gici escguiti dal nostro Pontificio Seminario Minore а Rоша. Dopo il ргапи-~ 
ho visitato la parrocchia greco-albanese di San Basilio а Bari, il parrncn della 
quale е papas Giuseppe Ferrari, di cui mi son permesso di scriY~r~ gia іп 
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precedenza alla Yostra Santita. La chiesa ha una bella iconostasi, donata 
dalla Sacra Congrcgazione }">Cl" la Chiesa Oricntale. L'architettura dell'edi
ficio е ап,аіса di stile hilnntino-І'OШ.tПico. Papas Feпari сі ha aiutato molto 
durante la cel<'1)razione della S. Lit urgia е conosce molto bene il canto е il 
rito bizant ino. 

In seguito (lietro l'invito ho putнto visitarc il Seminario Regionale di 18 
dioccsi а Molfet ta. Е \Ш edificio \'astissiшo, similc аІ nostro Seminario di 
I.eopoli. Vi с;і t1·ova una lюlla cappclla l>izantinizzata, che suscita ed ispira 
la devozione. In questo Seminario si haпno piu di 320 a1unni. Е verarnente 
un bel numero di vocazioni ecclesiastiche с una conso1azione per 1а Vostra 
Santita. Quando mi trovavo В, е venuto 1' Arcivescovo е mi ha pregato di 
dire una parola agli a1unni. Но fatto сіо molto vo1entieri, accennando alle 
difficolta ed аі pericoli аі quali oggi е esposta la Chiesa е che і giovani saccr
doti devono cssere ben istruiti е preparati spiritualmente per poter opporsi 
va1idamente al materialismo е atcismo conternporaneo. L'entusiasmo dei 
giovani era veramente straordinario, cosicche а grande fatica е con aiuto 
dei Superiori ho potuto lasciare il Seminario. Non v'e dubbio che questo 
centro cosi importante del Sud Italia promettc grandi speranze per il tuturo 
della Chiesa cattolica in І talia. 

11 giorrю seguente ho ce1ebrato Іа S. Lit1лgia d.inanzi alla bellissima icone 
Odigitria nella cripta della catted.ra1e а Bari. Intanto era venuto da Rossano 
1' Arcivescovo Mons. G. Rizzo, invitandomi d.i recarsi nella sua archidiocesi. 
Egli е stato tra і primi Vescovi italiani, che е venuto а Grottaferrata per sa
lutarmi dopo il mio arrivo а Roma nell'anno scorso. Но aderito molto volen
tieri all'invito е mi sono 1ecato а Rossano. La distanza di circa 200 km. tra 
Bari е Rossano mi ha permesso d.i dare un'occhiata al paesaggio. Le strade sono 
asfaltate, la terra е coltivata а giardini, а grand.i spazi seminativi d.i frumeato, 
Уі s'incontrano grandi frutteti, oliveti, vigгeti. Questo с segno che la gente 
non е pigra, come si suo1 dire t anche scrivcre, ma lavora. Ino1tre si vedono 
sorgere і nuovi stabi1imenti, che sembrano dei grattacic1i; le citta si allargano 
ed ovunque sorgono 1е nuove case. La popolazione е molto sentin1eвtale. 
molto sincel'a е favorevole. На portato tanti fiori: rose, garofani ed anche 
і frutti. Но visitato anche alcune ne1 paese. Nella cattedrale di Rossano с'(~ 

l'icone bizantino-sira, davanti alla. quale ho celebrato 1а S. Messa. Assisteva 
alla funzione una massa cnorme di роро1о. Si era d.i domenica (І О maggio). 
Rispondendo al sa1uto dell'Arcivc.scovo G. Rizzo, ho par1ato sulla costanza 
е la perseveranza nella tede, 1odando і1 loro attaccamento alla Santa Sede 
Apostolica е alla Chiesa cattolica che risale а molti secoli, е cjo nonostante 
il grande ed allettante influsso degli ortodossi di Grecia. 

Le tradizioni bizantine d.i cultura sono ancora molto Yi\re. L'architettura 
е rimasta bizantina. 11 panorama amfiteatrale della citta е veramente pit
toresco. 11 Codice greco dei Vangeli del lV о V secolo d.i Rossano, la Chicsa 
di San Marco, sono testimoni е segni di alta cultura italo-grcca. 
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Una menzione particolare merita (С Patirion •>, сіое un monastero bizan
tino antichissimo, che si trova а 8 km. da Rossano, situato sul vertice di una 
пюntagna, al quale si arriva attraverso una strada piena di curve е di ser
pentine. In questo monastero с'е una chiesa con mosaici, che risalgono al
meno al secolo VII. Da questo monastero appunto provengono S. Nilo е 

S. Bartolomeo, fondatori della Badia di Grottaferrata. Е una posizione ec
cezionale. Si gode una vista molto piu bella che dal Monte Cassino. Но sug
gerito all'Archimandrita di Grottaferrata Р. Minisci di riattivare il mona
stero, che diventerebbe un santuario famoso. S.E. Mons. G. Rizzo е d'accordo, 
tanto pju che adesso gli edifici е la chiesa sono sotto la protezione della sovra
intendenza archeologica statale. 

Mons. G. Rizzo е un arcivescovo veramente eccezionale, amato е vene
rato d.alla gente: <І Non dominantes in clero, sed forma facti gregis)) {1 Petri 
5,3°}. Quando siamo usciti per la citta, la gente veniva per salutarlo е rive
rirlo. Е molto popolare, paterno е Ьenvoluto d.al popolo. Gli si avvicinavano 
е lo circondavano і bambini, le donne е gli uomini. Si vede che veramente 
е una persona centrale nella citta, come dovrebbe essere ogni Vescovo nella 
propria diocesi. 

Continuando il mio viaggio sono arrivato а Lungro, paese di montagna 
con le sue strade piene di curve. Salutato dall'Ecc.mo Mot1s. G. Mele, ho ce
lebrato subito la S. Liturgia е nonostante che era un giorno feriale, е venuta 
molta gente in chiesa. Но potuto cosi celebrare la S. Liturgia per і fedeli 
che erano dello stesso rito. La cattedrale in paragone con le cattedrali dei 
latini е povera, ma abbastanza vasta. Rispondendo al saluto di Mons. Mele, 
ho sottolineato illoro attaccamento alla fede cattolica, nonostante і reiterati 
sforzi di staccare l'Oriente dalla Santa Sede Apostolica. Но visitato anche 
il Piccolo Seminario con ЗО alunni а S. Basile, che sono sotto la guida dei 
Padri Basiliani di Grottaferr<~.ta. Vicino е Acquaformosa, dove si trova un 
grande Orfanotrofio, costruito da Papas Vincenzo Matrangolo, che е riuscito 
di raccogliere 100 milioni per quest'opera. Dell'Orfanotrofio hanno сша 
le Suore, che lo tengono molto bene. Е veramente una grande opera, se si 
consjdera la рііІ grande poverta delle parrocchie di montagna. 

Da Lпngro sono andato alla stazione di Paola е li ho preso il treno pcr 
Salerno, per pregare ~ulla tomba di San Matteo Apostolo е San Gregorio VII. 
Sоно venuto in forma privata, ma l'Arcivcscovo Mons. D. :Мoscato mi ha 
ptegato di celebrare la Santa Messa vespertina alle ore 19, alla quale hanno 
assistito moltissimi fedeli. Questa calda е spontanea accoglienza fattami 
mi ha confuso, perche а dir vero in nessuna altra parte era cosi commovente. 
Mons. Moscato е un uomo dotto, cultore dell'arte е delle antichita, fa molti 
restauri. Е molto popolare tra la gente е sembra anche molto venerato, per
che il Prefetto е il Sindaco della citta sono venuti per ossequiarmi nell'Arci
vescovado senza alcun preaviso, alla buona, come se fossero ospiti abituaii 
del_ Vescovo. Е di una bonta е cordialita spontanea come l'Ecc.mo Mons. 
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Rizzo. J/rпtнsiasmo della popolazionc cra vtvtsstmo. 1/Ecc.mo Mons. Аг

сЇ\'сsсоvо l1a cspresso in quell'occasione tutta Іа su:l gioia е la viYa soddi
sfazionc, ripetendomi сіо che ho gia sentito in precedenza da molti presuli, 
chc l.t S. Jjturgia risolleva lo spirito cattolico contro l'ateismo comuвista. 

Nella mia breve parola rivolta аі fcdeli ho sviluppato il concetto della 
~iustizia лell'odierna vita sociale. San Matteo E\rangelifta aveva inculcato 
tenaccmente la giu::~tizia predicata da Gesu Cristo. San Grcgorio VII era роі 
<'SPcutore ed assertore invitto di questa giustizia, tanto da esclamare negli 
нltimi istanti della sua "\'Їtа: (( amavi iustitiam ed odi iпiquitatem, proptere:.~. 
нюrіоr in cxilio )). 11 Рара Grcgorio УІІ е particolarrr~cлte legato alla nostra 
storia нcraina, perche era lпі сІ1с ncll'anno І 07 5 incorono con la corona regalc 
іІ nostro granduca Iziaslao е il suo figlio Iю·opolk qui а Roma. 

Heatisc;iщo Padie! Мі permetto in questa occasione, con ogni possibile 
modestia ed umilta, esprimere alcune mie osservazioni circa la Chicsa greco
cattolica in Italia. Мі setнbra che questo stato di cose csige una rcvisione. 

І. А Bari, соше avevo gia accennato una volta а \'ostra Santita, si po
t rt~1>1>e сн~аrс anchc нn Vescov() Ausiliarc di rito orientale greco, come а 
Palerшo. S.E. Mons. Nicodcmo поn sсшЬrа csser contrario. Lungro е distante 
da Bari <li circa 300 kш с іІ \'csco\'o di І~нпgrо non puo facilmente giungere 
da Bari cd occuparsi di сошріtі spcciali, chc potrcbЬe fare un Vescovo orien
talc risiedendo а Bari. Nella citta (li Bari сі sono circa 4.000 fedeli di rito 
orientale е numerosi ortodossi senza il parroco. Е cosi una grande е bella 
chjesa russa е attualmente chiusa. 11 proprietario della chiesa е il Sindaco 
di Bari. Forse si potrebbe prestare la chiesa dal Мпnісіріо ed abituare gli 
ortodossi alla Liturgta del parroco bizantino cattolico. Inoltrє alcune parroc
chie, come quelle di Taranto, Lecce ed altrc sono piu vicine а Bari che а Lungro. 
Questo Vescovo Ausiliaгe avrebbe il compito е l'obbligo di cercar ad allac
ciare е mantenere le relazioni соі Vescovi ortodossi greci, invitandoli al pel
legrinaggio alla tomba di San Nicola. І Padri Domenicani ''olevano fare nella 
cripta una cappella orientale per loro, Ш<t іо li ho cotьigliato di fare пnа 
icoпostasi davanti alla tomba del Santo, е in tal шоdо anche gli ortodossi 
potrebbero celebrare sulla tomba di San Nicola, come si fa nella chiesa del 
Saпto Scpolcrn а (;erusalemme. Cosi і Yescovi ortodo~si sarebbero attratti 
per fare і pclle~rina~gi. Nnn с'е nessun pet·icolo per la fede cattolica, anzi 
questo fatto соstіtнін~Ь1)е \1na rara occasione pcr avvicinarli е per placare 
l'odio dei grcci verso Іа Chicsa c.attolica. ЕІ"а stato invitato а Bari l'Arci
vescoYo ortodosso di Myra, pcr ш·а rcsidcnte а Custantinopoli, ed egli era 
pronto di far pellegrinaggin, ша aveYa paura, і Turchi non lo lasceranno 
tornare. 

Papas Ferrari, parroco oJ·ieпtalt~. с.~ prufessorc nell'Universita di ВаІі. 

Con1c ho gia riferito un'altra volta а \rostra Santita, egli е stato іп Grccia 
ed ha intenzionc di апdю·с ura нп'аІtга volta pcr fare visita all'Arcivcscovo 
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Crisostoшo ed altri. Papas Ferrari, aiutato da Mons. Nicodemo, vorrebbe 
prendere due sacerdoti ausiliari, cedendo loro la pensione di parroco, riser
vando а se quella di professore dell'Universita. 

I .. 'idea del Cardinale Lavitrano di p1·ender un Vescovo Ausiliare per gli 
orientali in Sicilia е stata giustificata benissimo. La stessa cosa vuole fare 
а Bari S.E. Mons. Nicodemo, е in tal modo compiere una grande missione 
verso la Grecia ortodossa, che е piu ostinata di Russia ortodossa. 

2. ~cll'Italia Centrale е in quella dcl Nord сі sono diversi centri dci 
cattolici orientali: per csempio а Torino, :Мilano, Venezia, Ravenna, San 
Remo ('d altt·ove senza una parroccl1ia attiva ed abbandonati а loro stessi 
senza l'[І.ssistcпza religiosa nel proprio t·ito. Апzі сі sono tanti ortodossi russi, 
greci ed albanesi, che hanno avuto le loro cl1iese а Firenze, San Remo ed al
trove. Ora queste chiese sono abbandonatc с chiuse, senza saccrdoti; esse 
potrebbero venir imprestate dai Sindaci dellc divcrse citta е riattivate per 
le funzioni dei cattolici d.i rito oricntale. І sacerdoti potrebbero trovarsi facil
mente ma сі vuole uno che si occupi е preoccupi di queste cose, organizzando
le. Se mi si pctmette di esprimere il mio modesto pensiero, l'Archimand.rita di 
Grottaferrata, uea volta fatto Vescovo da Vostra Santita, potrebbe occuparsi 
di questa diocesi е dei fedeli, tanto piu che а Grottaferrata е nei dintorni сі 
sono tanti fedeli di rito orientale che fanno parte delle parrocchie latine. 
Сі sono per escmpio alcune parrocchie, che dipcndono da Lungro, ma d.istanti 
fino а 500 km, mentre Grottafeпata potrebЬe accoglieгli nel raggio d.i 200 km. 
Inoltre Luпgro si trova in una zona montagnosa d.i difficile accesso. La que
stionc del Vescovo а Grottaferrata е stata gia trattata dalla Santa Sede nel 
1946 cd anche nel passato alcuni Archimandriti di Grottaferгata еrапо con
temporancamente Vcscovi, come ad esempio Bessarione. Nello stesso tempo 
qucsto sarebhc anche un premio per Grottaferrata, sempre cattolica fin dal 
suo inizio е cosi ben meгitevole с stimata non solo dai cattolici, ma ancl1e 
dagli ortodossi. L' Abbate d.i Montecassino с anche lui un Vescovo. Ancl1c 
il monastero del monte Sinai е stato clevato а Vescovado. 

А Lungro ho scntito che S.E. Mons. l\Iele, un Vcsco\ro saпto, ma ormai 
anziano (80 anni) ed avrebbe bisogno di un Vісагіо Geпerale. Da diverse 
parti ho sentito che l'arciprcte della cattedralc е molto degna е prudente 
persona. Il clero di Lungro che е molto buono - dicono persino che supera 
quello latiвo. Si afferma che questo Clero potrcbbe far ancor di piu е meglio, 
se avesse una guida piu giovane е piu atti"·a е dinamica. Si nota anche qual
che disscnso su certi problemi fra і sacerdoti greco-cattolici. 

Il V cscovo, il Capitolo е tutti і sacerdoti vorrebbero che il loro Piccolo 
Seminario, che ora е а San Basile distante circa ЗО km., fosse trasferito а Lung1·o 
stessa е posto sotto la direzione del Clero eparchiale. La Santa Sede ha gia 
acquistato а questo scopo un vasto tcrreno а Lungro е vorrebbe costruire 
il Seminario in loco. І Padri Basiliani di Grottaferrata нnа volta libcrati dalla. 

14ї 



direzione dcl Semitшt·io potrcbbero occupare il monastero di Patirion presso 
Rossano. 

Мі sembra cl1e чuг.~tс cosc non sono difficili da realizzare con un ро' di 
attenzione е pazien1.a. scn1.-.1. far dellc sp(•se da parte della Sacra Congrega
zione per la Chic~a Ori<~r1talc. І Vcscovi latini non sarebbero contrari а que
stc realizzazioni, рсrсІн~~ molti di loro sono favorcvoli alla Chiesa Orientale 
е la nuova Eparchia sarcbl>c сошс una goccia d'acqua nel vasto mare italiano
latino. Al contrario l'Eparchia di Lungro, di Sicilia е di Grottaferrata costi
tuirebbe gia di per se una organizzazione giuridico-canonica. 

Si potrebbe in questa occasione utilizzare il grandissimo capitale che 
la Vostra Santita ha guadagnato con il recente pellegrinaggio in Terra Santa. 

Implorando la paterna Benedizione Apostolica mi pennetto di profes
sanni della Santita Vostra g~·atissimo е devotissimo figlio 

t GIUSEPPE SLIPYJ 

А rcivescovo-М etropolita di Leopoli 
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ВЕРХОВНИЙ АРХИЄПИСКОП КИР ЙОСИФ 
В ОБОРОНІ СХІДНИХ ЦЕРКОВ ПЕРЕД ЛАТИНІЗАЦІЄЮ 

26.Х.1964 

<< 3 днем 15 жовтня справа неввичайноі ваги на Соборі: йде справа 
про схему Східних Церков>> - так вачинає свою соборову хроніку ква

ліфінований італійсьний щоденнин у справах Собору << Ль'Аввеніре д'І
талія >> під велиним ваголовком: << Денрет про Східні Церкви - великий 

іспит для екуменівму >>. 
<< Хоч схема - продовжує вгаданий щоденник - відноситься фор

мально до в'єдинених Східних Церков, в дійсності вона охоплює одним 

одиноним діялогом і східні нев'єдинені Церкви>>. В дискусіях про << Еку
менівм >> численні латинські Владини висловлювали щиру прихильність, 
глибоку пошану, та християнську любов до Сходу, а во крема до нез' є

динених Братів; << але цим равом треба потвердити цю прихильність 
конкретними ділами>> - сназав у своїм слові про схему <<Східні Цер

кви >> один в патріярхів. 

3 велиною увагою слідили усі Отці Собору промови двох велиних 
та кваліфінованих представників Сходу: мелхітського патріярха Мак

сима lV та Верховного Архиєписнопа Унраіни, МитропоmІта Йосифа. 
Перший виступив в обороні повних прав східних патріярхів; права, 

які вони мали у першому тисячріччі історіі Східних Цернов і які під 

впливом латинівадіі східної дисципліни у в'єдинених Східних Церквах 

вавжди маліли, та в часом стали мов би титулярними патріярхами. Не 

вистачить- снавав патріярх Мансим lV-дати багато почестей патрі

ярхам, треба звернути ім в цілості усі права, яні вони матІ в історіі, 

щоб у своіх патріярхатах вони були равом зі своїм Синодом найвищою 

владою та щоб равом в Римсьним Архиєреєм вони брали участь у правліни і 

Вселенсьною Цернвою. 

По мелхітському, єрусалимському та вірменському патріярхах за

брав слово Верховний Архиєnископ Українськоі Церкви. Він промовляв 

також в імені Конференції Унраїнських Єпископів та від імені інших 

багатьох Владик Східних Цернов. Митроnолит Йосиф виголосив свою 
промову певним, ясним, рішучим - як звичайно - голосом, але цим 

разом в його голосі усі Отці відчули, що Митрополит-Ісповідник го-
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ворить про щось дуже НЮJ\,ІІИПС ддя цілої Церкви, і заразом про щось 

болюче для Східних Цернов: <( Ідетм~л тут, бути чи не бути Східним 

Церквам - ааявип Митршю.тrит аараз на початку своєї промови, 

та піднресJІИН це ШІІ'JІ ій ським ню~.тювом: << То Ье, or not to Ье >>, себто 

ідеться про JІатиніанцію Східних Цсрнов. МитропоJІит-Ісповідник приз

нав 3 вдоволенням, що Отr~і Собору с~юша.Іm у своіх промовах багато 

рсчеН нрихи.тІhІШХ та гідних уваги відносно хриетилнського Сходу. Східні 

іGрархи аі свО(;і сторони усіма СИJІаМИ піддержуютІ) свою схему про Східні 

Церкви. Однак, щоб усунути усі труднощі, треба розглядати справу 

у світлі вселенськости Церкви. << В минулому дуже часто були зажа

лення - продовжував Митрополит Йосиф - і вони відновллються і 
в наших часах, що Східні Церкви тратять своіх вірних, і замість вро

стати, радше маліє їхнє число. Усім добре знані прикрі втрати, яких 

завнали Східні Церкви на Сході. Дай, Боже, щоб повернулись втра

чені вірні І >> 

Багато своіх вірних втратили Східні Церкви через необережність 

тих західних катотmів, які старались перетягнути на латинський обряд 

вірних Східних Церков, чи то католиків, чи православних. До цього 

вони надуживають соцілльних вигід переважаючого нині латинського 

обряду. << Такою поведінкою вони вробили дуже злу прислугу вселен-

ськості Церкви >> - отверто заявив Отцям Собору первоієрарх унра-

інської Церкви. 

Навіть це мале число вірних Східних Церков, що находяться нині 

у католицькій Церкві, поширюють іі вселенськість своїми незвичайно 

багатими під кожним оглядом традиціями, своєю богос~1овією, своЇl\ПІ 

обрядами та дисципліною. Вистачить агадати науку Східної Цернви 

про Пресвяту Тройцю, Христологію, Маріо.тюгію, Івана Дамаснина, Вп

саріона, Літургії, Номоканони, і т.п. 

Далі у своїй промові :Кир Йосиф заявив, що без Східних Цернов 
саме християнське життя латинської Церкви було б дуже зменшене і 

звужене. Такий стан існував уже за часів Лютера, і тому півніші бо

гослови старались привернути Церкві іі первісний стан вселенсьности. 

Тому-то усі ці, що задля політичних причин притягають вірних 

Східних Церкоп до латинського обряду також і матерілльними засо

бами та постійною пропагандою, а Східні не в си:ді робити ім конку

ренції, без сумніву вони не тіJІЬНІf що нищать Східні Цернви, але рівно

часно завдають великої шкодн ціJІЇН нато.лицькій Церкві. На цьо.му 

місці вгадав Первоієрарх, що у 1939 році чисJю вірннх католи:ків Схід
них Церков ледве доходило до десять міJІЬйонін; а тимчасом вірні ла

тинського обряду перевищали п'ятьсот мі.:rьйонів. ІІричину такого змен

шення приписує Митрополит Йосиф і тому, що депкі латинські свяще
ники виявляють свою ревність перетягапням вірних візантійського об

ряду на латинський, замість анернути свій апостолят s'єдинення у сто-
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рону протестантів. Ідеться - заявив Митрополит - про жалюгідну 

ревність та неІ'ативну роботу, які занепокоюють здорово думаючих ка

толиків, що дбають про добро Церкви. 

Під кінець своєї промови Митрополит-Ісповідник звернувся до От

ців Собору а проханням, <<щоб ці надужиття, які забороняли уже Рим

ські Архиєреі, ваборонив також і цей Вселенський Собор>>. Інакше треба 

побоюватись, що такий дальший спосіб поведінки може відстрашувати 

православних, які можуть виробити собі поняття, що, пристаючи до ка

толицької Церкви, вони можуть втратити свою Церкву, свій обряд, а 

часто свою націю. Це повторлють нині-вапевняв промовець- не тіль

ки вірні православні, а навіть самі атеїсти, які вважають наше в'єди

нення як міст до латинінації та до вникнення в латинському морі; мимо 

цього, що Папа Венедикт XIV у Буллі << Алляте сунт » ясно ваявив, 
<<щоб усі були като.ТІинами, а не щоб стали латинниками>>. 

<< Натомість нам - Преподобні Отці - закінчив первоієрарх укра

їнськоі Церкви - допоможіть, щоб ми могли сповнити нашу місію у 

католицькій Церкві>>. 

Переконливі слова Митропо.лита .Кир Йосифа, який промовляв та
кож від імені усіх Східних Церков, Отці Собору висJІухали а якнай

більшою увагою, та нагородили його рясними оплесками та подякою 

від багатьох найвищих достойників, Отців Собору західних і східних, 

а аокрема нев'єдинених обсерваторів. 

Митрополит Йосиф зайняв на Соборі разом а усіма українськими 
В.ТІадиками ясне становище: не вистачить бажання з'єдинення та ваяви, 

що двері до діялогу отворені. Треба перш аа все так приготовити спіJІЬ

ний Дім-Церкву, щоб брат й нез' единені віднайшли у ньому своє місце, 

і щоб на цьому місці вони почуваJІись вигідно. Повне відновлення патрі

ярха.тІьного устрою а усіма його справами, привілеями та почестями 

Східним Церквам у католицькій Церкві, як рівнож забезпечення пере.п; 

латинізацією східних обрядів, дисциПJІіни і традицій напевно приспі

шать хвилю повного в'єднаннл. В особі первоієрарха украінської Церкви 

маємо ідеальний арааок до наслідування, себто геройська вірність в 

обороні єдности Христової Церкви, аа яку він страдав як ісповідник, 

та варааом беако:мпромісова вірність Сходові, в обороні якого стає він 

на Вселенському Соборі проти його латинізації. 

151 



ТРЕТЯ ПРОМОВА В.ПЛ/1\ЕІІІІІІІІОГО НА 11-М ВАТИКАНСЬRІМ 

СО ВО РІ 

1 tj. х .1 !}64 

Venerabiles Pa/res, 

Nomine conferentiae episcopalis Ucrainorum et plurimorum Patrum 
orientalium corollarium quoddam supplendum esse putamus quod ad Eccle
siarum orientalium futuram prosperitatem pertineat. lmmo agitur de esse 
vel non esse Ecclesiae orientalis - to Ье or not to Ье. 

Multa а Patribus Concilii favorabilia et considerationc digna dicta sunt 
pro oriente christiano. ldeo Patres orientales suum schema, quamvis dimi
nutum, omnibus viribus sustinent. Propterea superest ut ad removendas 
omnes difficultates, res consideretur sub vero lumine ipsius catholicitatis 
Ecclesiae. Decursu historiae saepe saepius querela movebatur, quae etiam 
temporibus nostris repetitur, Ecclesias orientales fideles suos perdere et non 
progressum sed potius regressum facere relate ad suorum fidelium numerum. 
Omnibus nota sunt funesta detrimenta quae Ecclesiae orientales in oriente 
passae sunt. Faxit ut Deus retribuat perdita membra! Qua de causa dolen
dum est de miserrimis sacerdotibus apostatis convertendis, persaepe vi maiore 
аЬ Ecclesia catholica detentis, non erat dictum benevolum verbum propter 
abruptam discussionem. 

Ех altera parte constat, Ecclesias orientales plura membra sua per
didisse propter imprudentiam quorundam catholicorum occidentalium, qui 
orientales tum catholicos tum dissidentes, in ritum latinum convertere conati 
sunt et socialibus commoditatibus ritus latini nunc praevalentis cum emo
lumento abutuntur. Qui quidem hac agendi ratione pessimum ministerium 
catholicitati Ecclesiae praestiterunt. 

Neminem late, etiam hunc parvum hodiernum numerum orientalium, 
qui extra ritum latinum versantur, ... 1 ambitum catholicitatis augere sive sua 
locupletissima sub omni respectu traditione sive sua theologia sive suo ritu 
et disciplina catholica. In memoriam revocemini doctrinam orientalium de 
Trinitate, de Christologia, de Mariologia, loannem Damascenum, Bessarionem, 
Liturgias, Codices Nomocanonum et cetera. Cogitatione fingamus, omnes 
Ecclesias orientales in Ecclesia catholica disparere et totam vitam christianam, 
scientificam et practicam ad modum latinum compressam et coangustatam 
esse. Talis status iam vigebat tempore Lutl1erano; qua de causa theologi 
posterioris aetatis latini hanc catholicitatis coarctationem rumpere et ad 
pristinam amplitudinem restituere conati sunt. Praeterea omnes qui propter 
politicas rationes catholicos et dissidentes orientales ad ritum latinum mate
rialibus quoque mediis et assidua propaganda, cum quibus orientales aemu
lari nequeunt, attrahunt, certo certius non solum Ecclesias orientales destruunt, 
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sed et magnum damnum Ecclesiae catholicae ut tali 2 inferunt. Cui bono, 
quaero 3? (Ecclesiae orientales anno 1939 vix 10.000.000 attigerunt, cum 
fideles ritus latini numerum 500.000.000 superabant. Superfluum est allata 
argumenta repetere et statisticam secretariatui trado 4

). 

Ratio huius decrescentiae etiam haec est, quod quidam sacerdotes 
latini suum zelum facilius ad actam reducunt convertendo fideles catholicos 
byzantinos orientales ad ritum latinum, quam apostolico spiritu seiunctos 
occidentales (non orthodoxos) captando. Et nota bene, seiuncti occidentales 
tantum in ritum latinum possunt uniri cum Ecclesia catholica servatis ser
vandis, quamvis е. g. seiuncti occidentales (vulgo Protestantes et Anglicani) 
cum orientalibus longas pertractationes de unitate egerunt. Nuperrime aetio
picus quidam Sanctum Patrem Paulum VI in Terra Sancta cum lacrimis 
implorabat, ne eorum aetiopicus ritus latino ritu destrueretur. Sine dubio 
agitur de dolendo zelo et labore destructivo, qui in catholicis serio cogitan
tibus de prosperitate Ecclesiae, timorem pro futuro infundit. Magni gressus 
extra viam! 

Instanter rogamus et humillime precamur ut hoc, quod а plurimis 
Summis Pontificibus iam prohibitum erat, аЬ hoc etiam Sancto Concilio 
confirmetur et instantius urgeatur. 

Denique talem actionem funestam timendam esse ne acatholici orientales 
deterreantur cum ipsi sibi persuadeant, se suas Ecclesias, suos fideles, suos 
ritus et saepe saepius, nationem suam, se uniendo cum Ecclesia catholica, 
perdere posse. Quod repetunt nunc non solum fideles orthodoxi, sed etiam 
athei autumantes nostram Unionem esse tantum pontem et tramitem ad 
latinizationem et evacuationem in mari latino; quamvis v. g. Рара Bene
dictus XIV expressis verbis in Bulla Allatae sunt ( 1755) declaraverit: « ... ut 
diversae eorum (orientalium) nationes conservatur, non destruantur, omnesque 
(ut multa paucis complectamur) catholici sint, non ut omnes latini fiant ». 

Ne respondeatur, venerabiles Patres,5 catholicam fidem in ritu latino 
securiorem esse, quia etiam in ritu latino historia testatнr apostasias et 
schismata accidisse. Nullus ritus enim libertatem voluntatis tollit, atque in 
unoquoque ritu unusquisque se salvare potest. 

Ceteroquin omnes orientales gratissimo animo canonem recentissime 
statutum а Patribus 6 susceperunt: « Episcopi denique, in universali caritatis 
societate, fraternum adiutorium aliis Ecclesiis, praesertim finitimis et egen
tioribus, secundum venerandum antiquitatis exemplum libenter praeЬeant >>. 

Miseremini ergo nostri, venerabiles Patres, quia orientales sumus, et 
adiuvate nos, ut nostram missionem in Ecclesia catholica rite implere queamus. 

Іп textu scripto tradito: 1 nunc. 2 deest. 3 deest. 4 trado secretariatui; attamen mirum 
est, in sola Canadia nunc 80 milia Ucrainorum ritus latini inveniri, qui omnes prius ad rirum 
byzantinum pertinebant. In America Septemtrioali scimus aliquam paroeciam ucrainam quotannis 
quinquaginta fideles in favorem ritus latini perdere. Etc. 5 deest. ' deest. 
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СЛОВО ,1~0 МОЛОДІ ІІЛ МІЖНАРОДНІМ 

СВХЛРИСТІЙІІІМ 1\0JI tPECI В БОМБЕІ (ІНДІЯ) 

:l~І .Ішетонадn 1 ~Ю4 

38-ТН INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESS 
IN БОМ ВА У, 1964 

MAIN RALLIES 

Youth Rally 
Sunday 29th November 
Address Ьу Archbishop Ioseph Slipyj of Lviw} Ukraine 

Dearly Beloved Youth! 

The purpose of the XXXVIII International Congress is to foster devotion 
to the Most Blessed Sacrament among Catholics and through them among 
all mankind, as well as to manifest publicly their adoration of Christ the 
Saviour in the Sacrament of the Altar permeated with their strong faith in 
His real presence. The glorious Congress in Bombay today is due, as is 
known to the whole world, to the intense activity of His Eminence Valerian 
Cardinal Gracias in the Church field. 

This Eucharistic Congress is more renowned than any other because 
it is the first time in the history of such рнЬlіс demonstrations that the 
Vicar of Christ participates \\7ho is known as а great protector of tl1e Orient 
and the missions. You will note the deep faith of His Holiness-it is simple 
and unassuming as that of а Iittle child. Не spares no fatigue, he fears no 
danger that he may unite with us to give the most profound adoration to 
our Eucharistic Lord and to implore His blessings upon thesc boundless 
areas with their people who have the most ancient of cultures and thus to 
Ье а herald of реасе in the midst of the dangers of war. Мау his example 
strengthen your faith in the presence of the hidden Christ in your glorious 
and sanctified land, which first received word of the Eucharistic Sacrifice 
from the Apostle Saint Thomas and thus inherited thc greatest treasпre of 
the Church, the Holy Liturgy. Today, it awaits the Vicar of Christ, the 
successor of the chief of the Apostles and Bishops. 

WнУ DO WE BELIEVE? 

What does the Congress accomplish in the life of each individual and 
of all Christians Ьу this great activity? It focuses our minds on Christ 
Himself under the appearance of bread and wine; Christ, Who is the 
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pivot of history and of today's great moment. As in Capernaum in the 
distant past so this day in Bombay Christ beckons to us with the words 
"Who eats Му flesh and drinks Му blood abides in Ме and І in him". 
(Jn. 6,56). "Не who eats Му flesh and drinks Му blood has life everlasting" 
(Jn. 6, 55). These words are so clear and explicit that there is no doubt 
as to their authenticity. If you desi1·e to Ье а faithful Catholic and а disciple 
of Christ receive онr Eucharistic Lord frequently; when the above \vords 
\vere addressed to the Hebrews of Capernaum, there were many who said, 
"This is strange talk; who can Ье expected to listen to it?" (Jn. 6, 61 ). From 
this time many of His disciples turned away and no longer went about \vith 
Him. Whereupon Christ said to the twelve, "Do you also wish to go away?" 
Saint Peter answered in the name of the apostles, "Lord, to whom shall 
we go? Thou hast the \Vords of evcrlasting life" (Jn. 6, 68-70). Why do 
\Ve believe? Why are \ve convinced of the truth of these words? Весанsе 
they are spoken Ьу Eternal Truth, the Almighty Creator of heaven and earth, 
Who cannot deceive. 

SOURCE OF CLOSEST UNION 

The words of Christ indicate that the Most Holy Eнcharist is thc source 
of the closest union with Him. Dearly beloved, wheп you receive а friend 
into your home, you do so "rith the utmost gracioнsness, giving е\теrу 
evidence of your readiness to comply with his l"equests, to assist or to 
comfort him. And when Christ, the All-Holy comes to you, ho\\7 do уон 
receive Him into your sin-stained soul? How can you look at Him, ,,rhen 
уонr conscience reproaches у он, tl1at you have taken the life of another, 
calumniated а friend, offended God and desecrated а holy place, despised 
your parents or elders, persisted in evil? You hear the same Christ Who 
spoke to the young man in the gospels speak to you, when you fold уонr 
hands for Holy Communion: "Do not steal, do not kill, honour Thy father 
and mother, do not commit adultery, do not bear false witness". (Lk. 18, 20). 
У our conscience reminds you to cleanse your soul in holy Confession first; 
for "if anyone eats this bread and drinks this cup of the Lord unworthily; 
he \viii Ье held to account for the Lord's body and blood. А man ffiLISt 
examine himself first and then eat of that bread and drink of that cup; he 
is eating and drinking damnation to himself if he eats and drinks unworthily, 
not recognizing the Lord's body for what it is. Тhat is why many of your 
numbers are infirm and not а few have gone to their rest" (І Cor. 11,27-30). 

Awaken acts of the love of God, а love like unto the love of Christ 
for the Father; rememЬer humility, the forgiveness of sins, purity of heart. 
У ou approach Him, Who not only spoke of holiness, but Who is holiness 
itself. "You are to Ье perfect, as your heavenly Father is perfect" (Mt. 5, 48). 
With а penetrating glance from all the holy icons and from under the 
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appearances of bread a11d wine, Christ looks into the innermost secrets of 
the heart, desiring tu rcmove thc least shadow of sin and to sanctify the soul 
with His communion. 

ВвсомЕ моRЕ LІКІ! СІІRІSТ 

Dear youth and nшidc11, will you поt resolve to become more like unto 
Christ in aJI уонr desircs nш.І convktion~? Не who eats Му flesh and drinks 
Му blood ahi,Jes in Мс ttшi І іп І1іш". This means that І am one with Christ. 
Не vivifics mc, inкpircs mc witl1 saiпtly thoughts, for the material Ьоdу does 
not help, the spirit alone ~ive~ lifc, ••spiritus est qui vivificat". St. Paul 
says, .. And yet І live, or rather not І, it is Christ lives in me" (Gal. 2, 20). 

11 Who eats Му flesh and drinks Му blood has life everlasting". You 
hear these words frequently. When you receive our Lord in Holy Com
munion you already live the eternal life. Who can address like \vords to 
you? Not the mother who bore you and gave you temporal life; not any 
king or any nation can give an assurance of eternal life. Can any wise man 
give such counsel or any doctor prescribe а medicine that can prevent death? 
Even, if you live in books and in the memory of men, this, too, passes and 
disappears. Christ alone speaks thus and gives eternal life because Не is 
God Almighty. The young and the old must die. All desire to prolong 
their lives at all costs even for а short period. Christ assures us, "You will 
live forever а most happy life." The only condition is to forsake sin. Не 
who repents and receives absolution already enjoys eternal life in body and 
soul. Не will rise and live eternally with the Ьоdу because the Holy Eucharist 
is the deposit of incorruptibility that sanctifies the soul. Thus, "Не who eats 
Му flesh and drinks Му blood has life everlasting". 

REASON AND REAL PRESENCE 

But, ту dear youth, you say that reason questions the real presence 
of Christ under the appearance of bread and wine-His whole presence in 
each particle. In reply, І ask, how can an object which is so heavy on earth 
lose its weight in the stratosphere? One of the astronauts said, "І ''таs forced 
to cling to the cabin for fear that І would fly." When а Ьоdу passes into 
orbit beyond the gravity of the earth it assumes some new and unknown 
powers and prerogatives. І t is so through the words of Chri3t, "This is 
Му Body", and the bread ceases to Ье bread and becomcs the Body of Christ. 
You ask further, how is it possible for the whole Christ to Ье present in 
every particle, in each host and multiply His pr~sctк-e milliuns ~nd bШions 
of times? І reply with а question: -How is it possihle for millions and 
millions to hear the speech of а speaker and nor only parts of the \vords? 
Everyone who is listening hears without dctriment to the otЬers \vho are 
listening. І ask further, how can the еуе see sнcl1 va~t areas, places and 
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buildings? Is this not, in truth, а reply? Here on earth our conclusions 
can Ье drawn only Ьу comparisons and analogy; fullness of knowledge is 
to Ье had in heaven alone. This truth is verified Ьу the words of St. Paul 
when he states that Christ took bread and said, "This is Му body and that 
which was given to Ме, І give to you." St. Cyril of Jerusalem teaches, 
"When you receive Holy Communion, it is not ordinary bread and wine, 
but the Body and Blood of Christ." У ou have probably heard of or seen 
the corporal on the altar of the church at Bolsena, Orvieto, in ltaly, which 
is stained with drops of blood that flowed from the host when а young priest 
celebrating Holy Mass began to doubt the real presence of Christ. Saint 
lgnatius of Antioch speaks of Christians who, when they received the Body 
and Blood of Christ, were remarkably strengthened in their daily combat 
with sin and evil. In the course of two thousand years, would not the mil
lions and millions of priests and billions of faithful who celebrated the 
Eucharistic Sacrifice and received our Lord in Holy Communion have Ьееn 
in vain, if they had not felt the power of the Eucharistic Lord? lt is precisely 
this Eucharistic nourishment that arms us in this earthly struggle and makes 
us fearless in sacrifice and dedication to Christ, Who has promised us 
eternal Iife. 

Dearly beloved, а most difficult task lies before you. You, the youth, 
must advance to meet the needs of the Church in these modern times and 
circumstances. As your elders depart from the battle field, you must take 
their places in the ranks and promulgate the great mission of Christ, "Go and 
teach all nations." Place your trust in the power of the Most Holy Eucharist. 
ln the words of Saint lgnatius of Antioch, it will make you fearless as 
unvanquished lions for the sake of Christ and His holy Church. 
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УНРАТІІСІ)НИИ ПЕРЕКЛАД 

Ло І.МR Опщн ('111m і ('tt.чmo.•o /(yra. AAtiuь. 

1. ХХ \'ІІІ М іш••щнщний ЕtJХЩнtс~тійюІй Нон І'р~с мас за завдання 

вш·шю 11 ЇНІІРс~ти Іючи,·нння 11 ресвятоі Евхаристії серед усіх катоmrків, 
н 'ШJН~а ш1х і н усьому JІюдстві, а одночас і дати назовні вислів поклону 

Хрис~тові Спасителеві в Пресвитій Евхаристії, пронятого сильною ві

рою в Його присутність. Тим разом він відбувається так величаво в Бом
бею завдяки відомого у світі народу, і активності на церковному полі 

Ного Еміненції Кардинала Кир (рація. 
Цей НонІ'рес тим славніший, що в ньому бере участь перший раз 

в іс·горіі Евхаристійних НонІ'ресів, сам Христовий Намісник, і Ви по

бачите його ГJІибоку віру в Евхаристійного Христа, віру таку сильну 

і беззастережну, як у малої святої дитини. Не жалів він труду, не бо

їться небезпек, щоби разом з нами віддати найглибший поклін і умо

лити Його благословення для безкраїх просторів Індії, для ії народів 
з найстаршою ку ль турою і бути вістуном мира серед небезпек війmr. 

Нехай цей приилад сиріпить Вашу віру в присутність невидимого Хри

ста і Його всемогучу силу саме тут на Вашій славній, освяченій Апо
столами землі, яка перша почу.11а с.11ово про Евхаристійну J-1\ертву і 

присутність від Ап. Томи та одідичила найбільший скарб Церкви, Св. 

Літургію. А нині жде вона самого НамісниІш Христа і Голову Еписио

пів-Наслідників Апостолів. 

Що робить цей КонІ'рес таким могучим чюІшшом в гюtттю поодино

них JІюдей і уеього хрш~·•·иннетна? 11 іщо іншоІ'О, Ш\ присутність під 

видами хліfіа і шша ~•tмого Х риетn, що стоіть в центрі усеї історії і 

нинішньої ІІШІИІЮЇ ХІІИJІИІІИ. А c't')lt'д того, ли колись в Капернаумі тю~ 

і в Бомrіею, той с~амаІІ~ Хри<Ітос~ юІичо до нас:« хто їсть мов Тіло і п'в мою 

Нров в мені нероGунuо ін u нім (Ів. U,[)H). Хто їсть мое Тіло і п'є мою І\ров, 
той маG життя uічнв ~> (Ін. Н/tІІ). А ·•·і с'Jюuн тнні бе:шаст~рсжні і TaJ{i ІШ· 
теІ'оричні, що не ІЮJІИШUЮ'І'І• ншднш·о сумніву, щодо cnoci правдивости. 
<<Якщо хочеш бути uiJJYIO'нtM НН1'щІІ1ном і учнем Хриетn вриймай Його 
Тіло і пий Його Кров>>. Ншш, ншщt·ь u Нu.нернаумі почули ті е,!Іова 
Юдеї, сказали, << тверде це сJюІю і хто може його едухати » (Ів. 6,60) 
і в висліді покинули Христа. А тоді еаштІІв Хриетuе і Апостолів чи 

вони хочуть танож вщutти. << А иуди ш 11 і;\ОМО н іднuuів в імені всіх 

св. Ап. Петро - бо в Тебе слова, яні J\tHoтt. щuття » (ln. 6,б8). А чому 
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~\ ми віримо є перенонані в правдивість тих СJІів? Бо говорить най-

правдивіший наймогутніший Бог-Творець, в якого слова не можемо 

сумніватися. 

Зі слів Христа слідує, що ІІресвята Евхаристія дає найтіснішу 

в~-:~уку з Христом. Ko.тrn Ти, Брате і Сестро, приймаєш в себе вдома свого 

приятеля, ти би хотів прийняти його всім серцем, ти радий йому і даєш 

вислів свосі однозгідности з ним, готовости, помочі і потіхи. А коли 

приходить до тебе Христос, найсвятіший Бог-людина, сама святість, 

чи можеш ти ііого приймати в гріхах своr.ї душі? Як ти можеш глянути 

Йому в очі, коли твоя совість каже тоІ)і, що ти вбив :rю~ину, онлеветав 
друга, зневажив Бога і святе місце, cuoix батьків і старших, погряз 

в розпусті? Т11 чуr.ш, що той самий Христос, як колись до евангедь

ського молодця, кJшче і до тебе коли ти складаєш руки до Св. Причастя: 

<<не кради, не убий, шануй отця і матір, не чужолож і не свідчи ложно>> 

(Лк. 18,20). Тобі твоя совість говорить, ти мусиш очистити свою душу 
у Св. Сповіді. <<Хто буде істи хліб або пити чашу Господню недостойно, 

буде винний за тіло і кров Господню,- остерігає св. Ап. Пав~1:о. -Хай, 

отже, випробовує себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо той, 

хто їсть і п'є, не роврізнючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому 

у вас багато недужих та хворих, а чимало й умираючих >> (І Кор. 11, 
27-30). Ти мимоволі збудиш акти любови Бога так як Христос любив 
свого Отця, ти згадаєш про покору, про прощення образи, про чистоту 

серця. Ти ж приступаєш до Того, Який не тільки проповідував святіс·гь, 

але і сам був святий: <<будьте святі, як Отець ваш небесний святий є>> 

(Мт. 5,48). Проникливим вором з усіх ікон і з-під видів хліба і вина глядить 
Він кожному в найбільші тайни серця і хоче в них усунути всяку тінь 

гріха та освятити своїм Причастям. Чи не збудиш і ти, Дорогий Мо

лодче і Дорога Дівчино, охоту і постанову, щоби в своіх переконан

нях і бажаннях якнайбільше уподібнитися до Христа. <<Хто їсть моG 

Тіло і п'є мою Кров в мені перебуває, а я в ньому>>. 3начитьсл я є одно 

в Христом. Він оживлює мене, надихає своїми святими думками, бо ма

теріяльне тіло не помагає, а~че тільки дух животворить, << спірітус ест 
кві вівіфікат >> і тому св. Ап. Павло каже: <<не я живу, а живе в мені 

Христос >> (Гал. 2,20). 

2. << Хто їсть моє Тіло і п'є мою Кров, той має життя нічне>>. Ви 

чуєте ті слова. Коли причащаєшся ти вже живеш життям вічним. А хто 

вам може скавати такі слова? Ані мати, що тебе породи.ТІа і дала жит

тя на короткий час, ані жоден цар і жодна держава не забеапечить тобі 

життя на віки, ані жоден мудрець не дасть тобі такої ради, ані лікар 

ліку, щоби ти не вмирав. Навіть, коли ти живеш в книгах і в пам'яті 

людей - це перемине і зникне. Тільки Христос був в силі сказати, і 

не тільки сказати, але і дати вічне життя, бо Він всемогучий Бог. І мо-
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лодий і старий мусить вмирати і кожний хоче продовжувати своє життя 

аа всяку ціну бодай на хвилину, а Христос каже: <<будеш жити на віки 

і то найщас.ТІивішим життям>>. А умовиною цього в залишити гріх, і 

хто покасться та одержить роарішення, той вже живе життям вічним 

і тіJюм і душею. Він воскресне і буде жити вічно з тілом, бо Евхари

стіл до.G йому цей завдаток нетлінности, як для душі святість. І тому 

<( x·ro їсть мос. Тіло і п'є мою Кров, той має життя вічне>>. 

:і. Лш~ скажете молоді, Браття і Сестри, 1южного розум питає, як 

під видом хліба може бути присутній Христос \ в кожній частині ці
JІИЙ Христос. У відповідь на те, спитаю я Вас, ян той самий предмет 

такий тяжкий оттут, тратить свою тяжкість у стратосфері, і як казав 

один астронавт <<я мусів держатися в кабіні, щоби не полетіти >>. Тіло 
входить в орбіту притягання землі і набирає якоїсь нової сили і прик

мети. Так і через слова Христа << це є мов Тіло >> хліб перестає бути хлі
fіом і стаG Тілом Христа. Ви дальше спитаєте, якже ж це можливо, що 

fіи під ІШШІюю частиною і в кожній гостіі був цілий Христос і помно

;куuюt с~ною нриеутніс1·ь в мільйони і міліярди разів? Як під малою ча

стиІш.ою може fіути присутній в ціJtій своїй Божій величі і в постаті 

Jtюдеьній? Відпонідаючи на Ваш аанит, я спитаю Вас також, як це мож

ливо, коли людина говорить і міJІЬйони-міJІьйони людей чують усю його 

промову, а не частини слів? Кожний слухає і чує і то так, що нікому 

не перешкоджає, щоби він її також незменшену почув. А дальше спи

таю я Вас, як маленьке око бачить величезні простори, міста і будівл:і? 

Не є це, виравді повна відповідь, бо таку дістанемо щойно в небі, а тут 

можемо лише порівнювати і аналогічно пояснювати. А на потнердження 

правдивости ми чуємо слова св. Ап. Павла, що Христос взяв хліб і ска

зав<< це є моє Тіло і те, що мені передали передаю я Вам>>. І св. Кирила 

Єрусалимський паучує всіх, що, коли <<ти приймаєш Св. Причастя, то 

це не авичайний хліб і вино, але Тіло і Кров Христа >>. Ви чули, а може 
і бачили каплі крови на їлитоні і на вівтарі в Больцені, Орвієто (Іта

лія), яка спливала а гостії, коли молодий священик правив там Службу 

Божу і зачав сумніватися в присутність Христа. І св. Ігнатій Антіохій

ський говорить про християн, що вони, прийнявши Христове Тіло, по

чувають себе сильними, як ль ви в боротьбі а гріхом і щоденною зло

бою. І мільйони-мільйони і міліярди священиків і людей, що правлять 

Службу Божу і приступають до Св. Причастя впродовж 2 тисячі літ, 
чого ж ішли би вони надармо, як би не чули в собі сили Евхаристійного 

Христа. Власне те Евхаристійне покріплення ободрює нас в тій життє

вій боротьбі і робить нас неустрашими: в жертві і посвяті для Христа 

аа що маємо обіцяне життя вічне. 
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ЛИСТ ДО ПАПИ 

ПРО МІЖНАРОДНИЙ ЄВХАРИСТІЙНИЙ КОН(РЕС У БОМБЕІ 
(ІНДІЯ) 

грудень 1964 

Citta del Vaticano, 26 dicernbre 1964. 

Веа tissirno Padre, 

Prego d.i voler accogliere Ьenignamente і miei piu sentiti ringraziamenti 
per il paterno permesso d.i recarmi al Congresso Eucaristico d.i ВоmЬау, 
perche la тіа partecipazione е stata un devoto pcllegrinaggio, una ricrea
zione spirituale ed anche l'istruzione scientifica е conoscenza dell'Oriente. 
Іо ho celebrato durante і1 Congresso Eucaristico З Messe cantate: 1) per la 
gioventu del Rally Youth, 2) nella cattedrale di Bornbay per і fedeli, sosti
tuendo il patriarca maronita Р. Meouchi, З) una Messa notturna con adora
zione per le Chiese perseguitate, celebrata in Maria Mountain. Е per questo 
il Card. Gracias е stato molto contento е grato. 

Approfittando di questa rarissima occasione del soggiorno in India, 
volevo conoscere meglio l'Oriente cristiano е pagano, sul quale ho scritto 
dei lavori scientifici, е vederlo con і miei stessi occhi. Per questo sono stato 
in Kochin, Emaculam е Trivandrum, percorrendo in macchina quasi tutto 
lo Stato di Kerala. Nella via di ritorno ho visitato Bagd.ad, Babilonia е d.in
torni, Beyrouth in Libano е Damasco in Siria. А proposito d.i questo viag
gio istruttivo mi permetto d.i sottoporre alcune riflessioni. Non mi trattengo 
in descrizioni su Bombay, perche la Vostra Santita ha avuto occasione di 
conoscere la pieta del popolo ind.iano, la cattolicita, l'attivita caritativa, і 

costumi ed anche la grande poverta е rniseria di questo immenso popolo. 
La Messa in rito rnalancarese con l'assistenza di 150 sacerdoti novelli е la 
predica d.i Vostra Santita, cosi significativa per l'Oriente, sono stati un si
gillo-carattere impresso nell'anima del Congrcsso. Era unisona persuasione 
che la Vostra Santita con la propria presenza е adorazione ha toccato il cen
tro non tanto geografico del cristianesimo in Oriente, quanto il complicatis
simo incrocio dove si concentrano attivita, espressione е d.ifficolta del cri
stianesirno stesso. 

Da uno sguardo superficiale risulta che le relazioni tra і cattolici latini 
е gli orientali in India non sono amichevoli. Е questo ho visto ed osservato 
rnaggiormente in Kerala, cosi che un sacerdote-professore, incaricato di fare 
un'ispezione sull'attivita educativa ed amministrazione economica di varie 
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organizzazioni caritativc, aiutate dai cattolici Ьelgi, - sorridendo mi ha 
detto: << L'ecuшcnisшo <:at tolico in Roma deve cominciare non dal dialogo 
dei cattolici con і tюn-cattolici (protestanti), ma tra і cattolici latini е 
orientali •>. 

In Kerala Ію іш:онtп\tо tanti Carrnelitani orientali, che sopportano il 
maggior pcso <lt·l IH\'or·o rнissiotшІ·io, t'tl inoltrc sono oЬerati dalle sopravvi
venze pш·to~llt•si tli sнpr·t·rrш:t.ia t• coнtt·ollo dei latini sui cattolici orientali. 

In Cocltin c't'· шш ~r·•ш<lt· catt<·<lt·al<· lнtina ~ matabarese, реп) in com
paraziшн~ <lt·~li nlt 1·і рnІаи.і \'t'S<:ovili, sono lllt'llo ornat і. Ма il lavoro pasto
ralc t'· шоІtо intt·ш,o. І ft•tlt~li sono шolto attaccati alla Chiesa. Но celebrato 
а Cocltiп <li s<~•·a, ша пonostaпtc..~ сІ1е la gio1 паtа fosse lavorativa, la chiesa 
t·ra pit·na <li nшlabar<'si, і quali addirittura venerano il loro Vescovo. Dopo 
av<·r visitato il Seminario ad Emaculam, diretto in maggior parte dai Padri 
(;esuiti, con una Ьella cappella, biblioteca europea ed altre attrezzature, 
ho dovuto tenere un lungo discorso in inglese dinanzi а piu di 300 studenti 
di filosofia е teologia, che gia in precedenza mi avevano salutato. Но visto 
anche un'alta cultura nell'educazione del Clero. І professori ed alunni s'in
teressavano molto del mio rito ed alcuni parlavano russo, polacco е tedesco. 
Но partecipato alle devozioni vespertine degli alunni ed ho sentito il canto 
indiano. Non hanno penuria di vocazioni data l'alta densita di popolazione. 
Anche і monasteri delle Suore sono Ьеn tenuti. Но fatto visita ad un altro 
s~minario nella loc-:tlita di Kottayam. Andando con la macchina ho potuto 
vedere che ogni pezzo di terra era Ьеn coltivato, specialmente il riso. 11 paese 
fa impressione di un vero paradiso terrestre con tanti Ьеі frutti. Le donne 
vanno in chiesa vestite in bianco. 

Una gradita sorpresa mi ha fatto Trivandrum е il suo Vescovo Thanga
lathil. Egli ha costruito un centinaio di chiese, molte delle quali ho visto du
rante il mio viaggio, una splend.ida е grande cattedrale, una grande univer
sita, college per 200 studenti ed un ambulatorio, che dirige una dottoressa 
tedesca е le Suore di Gesu Bambino. Attivita di questo Vescovo е meravi
gliosa. Egli ha visitato gli USA, la Germania, la Francia ed altri paesi, rac
cogliendo і1 denaro per queste sue operc. І~а celebrazionc di lui fatta а Bombay 
ha fatto una gradita impre~sione ed е stata Ьеn cscguita dal punto di vista 
rituale е culturale, rispettando la presenza di Vostra Santita. Но ammirato 
l'attivita dcll' Arcivescovo Thangalathil, che ha mosso il cielo с la terra per 
raccogliere і mezzi materiali е fortificare la sua Chiesa. 

La cattedrale era gremita di fedeli quando ho celebrato la Santa Messa. 
Но visitato anche il Catholicos dei Nestoriani еоп cui ho fatto conoscenza 

nella sua piccola chiesa nestoriana а Bombay. Sono stato molto edificato, 
che lui - secoвdo l'uso orientale - era inginocchiato е seduto sul tappeto 
persiano durante le Ore con і suoi sacerdoti е monaci. Finito questo rito, 
ті ha accolto molto cordialmente ed era lieto della mia visita. Ad un certo 
punto ha preso nelle mani la croce pettorale, che la Vosti"a Santita gli aveva 
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regalato dшante il ricevimento е mi ha mostrato con evidente soddisfazionc 
sua, dei suoi sacerdoti е monaci. Come Catholicos egli ha un milione di fe
deli, una Ьella patriarchia е cattedrale. Anche і suoi Vescovi erano molto 
contenti della di lui visita, а Vostra Santita, manifestando francamente la 
loro gioia perche gia mi conoscevano dal Concilio. 

Dinanzi alla Santa Sede sta un compito importantissimo di ricondurre 
prudentemente il Catholicos, і malabaresi ed і malancaresi in un'unica unita, 
come erano prima della separazionc е divisionc, creando un forte fattore 
nella conversione dell'India pagana. 

In Bagdad. Sono stato ospite del patriarca Paolo Cheikho. La sua patriar
chia possiede una chiesa al massimo pcr 1.000 fedeli. Egli ha intenzione di 
costruire неНа sua patriarchia una nнova chiesa cattedrale. Ogni ora (di 
domenica), dalle 6 alle 11 е dalle ore І 7 alle 19 с 'er;J. una Messa cantata con 
predica е la chiesa era piena di fcdcli. Il patriarca ha costruito un nuovo Se
minario ed un monastero femminile; tutti е due abbastanza grandi е moderni. 
Egli visita ogni famiglia per preservarle dal pericolo musulmano. Іо ho po
tuto constatare il grande zelo di lui, del suo ausiliare Mons. Emmanuel-Karim 
Delly е dei sacerdoti. Но visitato la Dclegazione Apostolica (Мош:. Angeloni), 
Arcivescovo cattolico armeno Mons. Nerses Tayroyan, la grande chiesa mel
chita, il Vescovo Mar Iscu Serkes е la sua grande catted1ale е specialmente 
la splendida Univei"sita Cattolica sotto la direzione dei Padri Gesuiti. Si sente 
nella Mesopotamia il grande movimento cattolico. Il patriarca Cheikho vuole 
affidare ~nche il suo Seminario grande е piccolo аі РР. Gesuiti, та і sacer
doti secolari - tra і quali molti laureati а Roma - sono contrari, manife
stando apertamente il loro 1·increscimento е pregandomi d'intervenire presso 
il patriarca, сіо che ho fatto molto delicatamente, proponendogli argomenti 
contra, che і sacerdoti secolari perdorю un centro scientifico, ascetico, litur
gico е sociale. Non mi ha esposto і propri argomenti perche qualcuno е ve
nuto per rendergli visita е non abbiamo potuto soffermarci piu а lungo nella 
conversazioнe. 

Le immense rovine di Ktesifonc (Kserkces) е di Babilonia mi hanno 
fatto una impressione straordinaria. Vicino fanno degli scavi di una chiesa 
dcl ІІІ sccolo. Tralascio tuttc le reminiscenze bibliche dal paradiso terrestre 
fino alla cattivita babilonese degli cbrei. Si vede Eufrate ed altri fiumi da 
lontano, si vedono anche le palme, succeditrici di quclle, alle quali gli ebrei 
appendevano le loro arpe, piangendo amaramente « super flumina Baby
lonis ... )). 

Una grande pianura si estcnde а vista d'occhio tra Tigri ed Eufrate 
bene coltivata, seminata di grano. Soltanto una piccola parte е destinata 
ad orto fruttifero. 

Но visitato ancora 5 chiese caldee, fiorenti parrocchie, Suore caldee 
е la cattedrale dell' Arcivescovo latino, ma lui in quel temJIO si trovava am
malato all'ospedale. Dopo la caduta della pioggia tutte le strade secondarie 
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diventano un pantano, pienc d'acqua е tango, tanto che diventa impossi
bile di passarvi. L'esotica citta di Bagdad non ha perduto la sua attrazione. 

А Beyrouth, ~юно stato iпvitato dal patriarca Ignazio Batanian. Il 
palazw patriarcalc t~ 1-{гandc е rappresentativo. La splendida cattedrale 
е un ро' lontano, ша prcsso Іа patria1·chia с'с una chiesa abbasta.nza grande. 
Il musco di Beyroнth t~ шolto interessantc с conticne і tesori trovati а Baal
Ьek, chc ho pure visitato, specialпн~ntc іІ tсшріо, sembra piu grande del 

. mondo antico. 
In India lc donnc vaпno vcstitc in l>ianco, n1cntrc in Bagdad е Beyrouth 

in nero. Nel Libano la civilizzazione с piu alta е с'е maggior liЬerta che in 
Iraq, dove regna un forte odio contro gli ebrei с anchc contro і c.attolici. 

Но fatto visita al Card. Tappouni, patriarca dei Siri, all' Arcivescovo 
latino Smit, Arcivescovo melchita Nabaa. La cattedrale caldea е costruita 
come la torre di Babele е per questo е la piu interessante architettura del
l'Oriente cristiano modemo. 

Il Nunzio Apostolico vuole costruire una nuova sede per la Nunziatura. 
Hanno anche una villa fiaЬesca. Tutti і palazzi dei patriarchi е dei vescovi 
sono ampi е rappresentativi. Но visitato і Seminari Armeno е Siro, il patriarca 
maronita Meouchi, che sembra piu ricco ed influente. Но fatto visita anche 
agli ortodossi melchiti ed armeni. Мі sono recato pure al Santuario Charissa. 
Insieme col patriarca Batanian ho visitato le piu povere Suore Clarisse е Suore 
di Gesu Bambino, che sono piene di zelo apostolico. Но tatto visita anche 
all'Universita di San Giuseppe, diretta dai Padri Gesuiti: е un centro impor
tantissimo а Beyrouth. Ora stanno costruendo dei nuovi edifici. Fondatore 
di questa Universita е stato il Padre Rylo, S.J., discendente della famiglia 
del Vescovo ucraino di Peremislia Massimiliano Rylo. 

А Damasco ho fatto visita al patriarca M:1ssimo, che era contentissimo 
del mio arrivo; grato per il mio intervento in Concilio с per la difesa della 
sua persona. 11 palazzo patriarcale е la cattedrale sono molto grandi ed і 

tnelchiti soli hanno le icone orientali. Dopo ті sono recato dal patriarca orto
dosso Teodosio, di rito bizantino, che е stato lietissimo della mia visita е vo
leva invitarmi а pranzo, come del resto gli altri ortodossi dell'Oriente. 

Роі ho visto la Chiesa di S. Anania, che ha guarito San Paolo, е la chiesa 
presso il muro di San Paolo, dovc lui е stato fatto scendere in un canestro 
per evitare la persecuzionc di Arete. La magnifica moschea Omaia con mo
saici cristiani insuperabili е stata una grandissima cattedrale а Damasco 
nel secolo VII. 

La chiesa di S. Giovanni Damasceno е occupata dagli Armeni. Le Suore 
Francescane hanno un grande College in Damasco е li si trova come Suora 
(professoressa di matematica е fisica) la nipote del Metropolita Andrea Szep
tyckyj. Ella mi raccontava che а cau.sa del Concilio esse devono insegnare 
la religione musulmana nelle scuole, е per questo sono state costrette di tro
varsi delle maestre musulmane favorevoli alle Suore Ftancescane. 
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In tutto il med.io Orientc е nell'Ind.ia tanto presso і latini che gli orien
tali ho visto і ritratti d.i Vostra Santita е questo suscita una gradevole im
pressione cattolica delle comunita. 

Specialmente due cose ті hanno colpito in Oriente: 

1) Non coltivano la loro arte religiosa, ne architettura, eccetto la Chiesa 
caldea in Beyrouth. Si vedono soltanto і quadri oleografici, stampati ed acqui
stati in Occidente. 

2) Non conoscono il loro rito, eccetto le singole persone, che hanno stu
diato а Roma. 

Мі sembra che sarebbe desiderabile d.i dedicare maggior attenzione а 
questi problemi. 

Una gradita sorpresa е stata per me la stupenda attivita degli orientali 
cattolici in Інdіа ed in Asia Minore, nella vita pastorale е culturale. Costitui
scono molti edifici religiosi, cosi che la Vostra Santita puo essere contenta 
dello stato attuale delle cose е delle premesse per lo sviluppo in avvenire, 
poste con la presenza di Vostra Santita al Congresso d.i Bombay. 

Ringraziando ancora una volta per il favore concessomi di potermi re
care а Bombay, imploro la patema Benedizione Apostolica della Vostra 
Santita gratissimo е devotissimo figlio 

f GIUSEPPE SLIPYJ 

Arcivescovo-Metropolita di Leopoli 
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РІК 1965 





МОНАХИ СТУДИТИ НА ПАПСЬRІЙ АВДІЄНЦІІ 

7.1.1965 

У сам день Христового Ріадва аа юліянським календарем (7 січня 
1965) Святіший Отець Павло VI прийняв у полудне на онремій півго
динвій авдієнціі Верховного Архиєпископа Кир Йосифа Сліпого а чен

цями нового монастиря Студіону над Альбавським оаером коло Риму. 

Ченці, разом а своїм настоятелем о. Антонієм Рижаком, бажали від

дати Папі поклін вдячности та принести в дарі ікону іх основнина св. 

Теодора Студита, що іі намалював уже в цім новім монастирі один а 

отців студитів, о. Ювеналій Мокрицьний, та свій Типінон - монаші 

правила Студитсьного У ставу. 

Христовий Намісник nрийняв спершу в своїй кімнаті студій Архиє

пископа Rир Йосифа на приватну 10 хвилинну розмову, а потім вий
шов до всієї монашоі громади до 3алі малого трону. У привітальній про

мові український Первоієрарх вгадав, що 1500 ронів тому (точніше 463 
р.) був васнований перший монастир Студіон у Царгороді над Босфо

ром. Три століття пізніше св. Теодор Студит, найбільший а духовних 

синів св. Василія Велиного, уложив монаmі правила звані <<Типікон>>, 

якими він відновив монаше життя на Сході через почитання св. Евха

ристії, послух Христовому Намісникові та строгу монашу карність. 

Відтак Верховний Архиєпископ подянуван Папі, що аавдяни його добро

вичливості монахи студити одержали величний монастир коло Риму, 

новий осідок мовашого життя, життя молитви, покути і амагань до свя

тости вгідно в правилами св. Теодора Студита. 

Римський Архиврей висловив своє вдоволення, що при воротах 

Риму, у духовній влуці в життям і намірами Вселенської Церкви, ана

ходиться побожна, ревна і жертвенна група монахів св. Теодора, зо

середжена в своїм так гарнім і високім покликанні до літургійної мо

литви, нонтемпляції, апостоляту та до мистецьної і ручної праці. Папа 

висловив свої повні надії побажання, щоб нова установа буйно розви

валася в братній згоді 3 усіма іншими вірними Украінського като~ТІиць
ного обряду та уділив присутнім, як також іх співбратам інших мона

стирів ро3сіяних по світі своє апостольське благословення. Потім Свя

тіший Отець задержався ще на приватній розмові 3 поодинокими мона
хами дякуючи аа цінний дар - ікону і Типікон. Згадав при ЦІМ, що 
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ще як :м:оJю,; .. щй священик знав особисто шановного й героїчного І спо

відпика віри Кир Андрея Шептицького та мав рівнож зв'язки з про

нуратором студитів о. Кирилом Королевсьним. Розповідав навіть деякі 

деталі з снові незабутньоі зустрічі з нашим великим Митрополитом, 

виявляючи цим своє щире вдоволення з цієі так продовжуваноі зустрічі 

а українськими студитами. 

Ватиканський часопис << Ль 'Оссерваторе Романо >> в день 9 сіtJНя 

ц.р. помістив на першій сторінці велику знимку з цієі щироі авдієнціі, 

як монахи студити передають Папі дар - великих розмірів ікону свого 

основника. Зараз побіч, як передовицю часопису, поміщено звідомлення • 
з ці є і авдієнціі nід заголовком: << Вдоволення і побажання Святішого 

Отця для нової громади монахів студитів >>. Там подано й повні тексти, 
як промови Папи так і звернення нашого Верховного Архиєпископа. 

Ця історична різдвяна авдієнція, на якій крім ікони подаровано 

також Папі примірник ново-перевиданого <<Типікону>> унраїнських сту

тів у французькій мові, є запорукою д.ля даJІьшого розвитку, як і цього 

нового монастиря в Римі, так і всіх студитських обителей. Своїм бла

гословенням і побажаннями Папа Паюю VI вияв посередньо наших 

студитіо від свою ан хорону. 

У ватиканській практиці ІІансьиа нубтtчна похвала для якогось 

монашого чину це звичайно нерший крок для прийняття його під за

хорону папсЬJ-(ОГо права. ІІравда, студити монахи східнього зразка, а 

не чин на латинський лад, всетаки захорона Римського престолу може 

немало допомогти в іх розвитну. Мав це на увазі вже Слуга Божий Кир 

Андрей, ко.ли в 1923 р. подав до Римського престо.п:у студитські пра

вила - Типінон та одержав у травні того ж року папський лист пох

ва.іІи й заохоти для українських студитських монастирів. Насправді, 

то віднов.J""Іені студитські монастирі, подібно як давні Царгородсьні, 

краще відповідають поняттю ставропіrійних манастирів, себто таких, 

що підлягають безпосередньо Патріярхові, чи Верховному Архиєписко

пові - голові помісної Церкви. Іх же ж закладав і був першим іх ар
химандритом наш Верховний Архиєпископ Кир Андрей Шептицький. 

Треба лиш наших щирих молитов до Господа, злучених з щедрими осо

бистими жертвами, щоб це велике діло знайшло своє належне широке 

зрозуміння і піддержну, особливо в жертвенних нових мо наших понли

каннях. А тоді Українська Цернва, а з нею всі інші східні, зокрема сло

в'янські, матимуть сильні кадри духово вироблених місіонарів Сходу_ 
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IL DEVOTO OMAGGIO DELLA NUOVA COMUNITA' 

Beatissimo Padre, 

Comparendo davanti all'augusta persona di Vostra Santita sentiamo 
innanzi tutto la necessita del nostro cuore di ringraziare per questa non 
meritata grazia. Veniamo per la prima volta а Roma, come comunita di 
Studiti, nonostante che і nostri Archimandriti: metropolita Andrea Szeptyckyj, 
Р. Clemente Szeptyckyj е procuratore Р. Cirillo Korolevskij, abbiano fatto 
spesso filiale omaggio аі Sommi Pontefici а nome della nostra laura di Univ 
е di altri monasteri. 

Millecinquecento anni fa era stato fondato il nostro primo monastero 
« Studion » sul Bosforo. Il suo celeberrimo igumeno S. Teodoro Studita 
( 7 59-826 ), il piu grande spirituale figlio di San Basilio, ha ispirato in que
sto monastero uno spirito divino ed ha composto le Regole dette « Тірісоп ''~ 
con le quali ha rinnovato la vita monastica in Orieпte, mettendo davanti 
agli occhi la profonda adorazione della Santissima Eucaristia, l'ubbidienza 
al Vicario di Cristo in unitate Ecclesiae, la rigida disciplina monastica fon
data sulla profonda spiritualita, sull'attivita caritativa е sull'amore di Dio е 
del prossimo. 

La nostra Chiesa е legata alla persona di S. Teodoro Studita е alla StІa 
vita dal tempo della sua intrepida difesa delle sante icone contro gli icono
clasti. Egli consigliava а tutti і perseguitati di recarsi in Rus' -Ucraina per 
salvarsi dalla persecuzione. Due secoli piu tardi nel nostro celeberrimo mo
nastero di Kievo-Pecerska Laura, fondato dal metropolita Ilarione е S. Anto
nio Peeerskyj, l'igumeпto S. Teodosio Pecerskyj ha introdotto il Tipicon di 
San Teodoro Studita in Kievo-Peeerska Laura е con сіо ha fапо questo 
monastero un centro spirituale scientifico ed ecclesiastico, il quale ha avuto 
notevole influsso anche sulla vita pubblica dello Stato di Kiev. J__,'in,rasione 
dei mongoli, la divisione del regno ruteno-ucraino, le guerre hanno deva
stato la nostra Chiesa con essa anche la vita monastica degli Studiti. 

І1 Servo di Dio metropolita Andrea Szeptyckyj, соше primo arci-Iiшaл
drita degli Studiti, ha rinnovato і nostri monasteri in Ucraina Occidentale 
е роі, con il suo fratello Padre Clemente, secondo archimandrita degli Studiti, 
ha aggiornato il Tipicon е la vita monastica studita, che purtroppo venne 
distrutta dai bolscevichi. Soltanto pochi Studiti si sono salvati con l'imi
grazione costruendo il primo monastero maschile е femminile а Buke in G-er-
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mania е роі а Woodstock in Canada, dove dei nostri тоnасі hanno costruito 
иn nuvo monastero еоп Іа chiesa. 

Grazie alla speciale benevolenza di Vostra Santita аЬЬіато ricevuto lo 
splendido monastero vicino al lago Albano, nel quale noi sette тоnасі abbia
mo iniziato Іа vita monastica di penitenza, di mortificazione е di santifica
zione, secondo la regola di San Teodoro Studita, cantando ogni giorno la 
S. Messa е il nostro Ufficio, conservando strettamente il nostro rito, spe
rando che con Іа Вenedizione Apostolica е sotto la protezione е guida di 
Vostra Santita questo monastero diventera centro di vita monastica studita 
е appoggio per la ricostruzione е diffusione di altri postri monasteri. Sono 
posti і primi fondaтenti per la nostra scuola iconografica che ha dipinto gia 
diecine' di icone, preparando ed istruendo і nuovi allievi. 11 nostro mona
stero е diventato anche centro di esercizi spirituali. La nostra vita materiale 
е sostenuta dal giardino, della piccola vigna, l'econoтia е dal profitto del 
lavoro di iconografia. Il nostro fondatore S. Teodoro Studita сі ha aiutato а 
comparire nella nostra modestia con umile dono deiia sua icone. 

Beatissiтo Padre sіато pochi, ma confidiamo nelle parole di Gesu 
Cristo « nolite timere рнsіІІнs grex » е neiJa paterna Ьenedizione di Vostra 
Santita, perche « ех nihiJo semper nihil » ma « ех semine » puo crescere 
un аІЬеrо. Con questa intenzione provoluli ad pedes Ves/rae Sanctitatis depo
niaтo il nostro filiale omaggio е professiamo Іа nostra incondizionata ubbi
dienza al Vicario di Cristo implorando umilmente la paterna Вenedizione 
Apostolica per la nostra missione nel vastissimo campo dell'Oriente Slavo. 

УКРАІНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД 
СЛОВА МИТРОПОЛИТА RИР ЙОСИФА ПРО СТУДИТІВ 

Святіший Отче! 

Приходячи до величної особи Вашої Святости відчуваємо пере

довсім конечність від серця подякувати за цю незаслужену ласку. При

ходимо вперше в Римі, як студитська громада, хоч наші архимандрити: 

митрополит Андрей Шептицький, о. Климентій Шептицький і проку

ратор о. Кирнло Королевський, часто віддавали синівську пошану Най

вищим Архиєреям в імені нашої лаври в Уневі та інших монастирів. 

Тисяча п'ятсот років тому засновано перший наш монаf~тир << Сту

діон >> над Босфором. Його славний ігумен св. Теодор Студит (759-826), 
найбільший духовний син св. Василія, одушевив цей монастир Боже

ським духом і ВJюжив правила звані « Типікон », яии:ми обновив· мо·

наше життя на Сході, ставлячи nеред очі· rлибоке nочитання Прес·вятпі 
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Евхаристіі, послух Христовому Наміснинові в єдності Церкви, строгу 

монашу дисципліну основану на глибоній духовості, на харитатинній 

діяльності й на любові Бога та ближнього. 

Наша Церква G :зв'язана з особою св. Теодора Студпта й а його жит

тям від часу його неустрашимоі оборони святих ікон від іконоборців. 

Він дораджував всім переслідуваним переїздити на Русь-Украіну, щоб 

:захоронити себе від переслідування. Два століття пізніше славний мо

настир Ниїво-Печерської лаври, :заснований митропозmтом Іларіоном і 

св. Антонієм Печерським, впровадив Типікон св. Теодора Студпта до 

Ниіво-Печерськоі лаври і цим зробив цей монастир духовим, науко

вим і церковним центром, яний мав :значний вплив також на публичне 

життя Ниівської держави. Наїзд монголів, поділ русько-украінсьного 

княаівства та війни внищили нашу Церкву, а 8 нею також монаше життя 
студит ів. 

Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, як перший архи

мандрит студитів, відновив наші монастирі в Західній Украіні, а по

тім а своїм братом отцем Нлиментієм, другим архимандритом студитів, 

усучаснив Типінон імонаше студитське життя, яке однак знищила війна. 

Лише деякі студити спаслися з єміІ'рацією, закладаючи спершу ЧОJІО

вічий та жіночий монастирі в Бун (Buke) у Німеччині, а потім у Вуд
стоку (Woodstock) в Канаді, де наші монахп абудували новий мона

стир 8 цернвою. 
Завдяки особливій доброзичливості Вашої Святости одержади ми 

чудовий монастир над Альбавським озером, в якім нас сімох монахів 

почало монаше життя покути, умертилення і освячення, 8гідно в при

писами св. Теодора Студита, співаючи щодня св. Літургію і наше Пра

вило, строго задержуючи наш обряд, маючи надію, що за Апосто.тrь

ським благословенням і під :захистом та проводом Вашої Святости цей 

монастир стане центром студитського мовашого життя і опорою д.-;1я 

відбудови та поширення інших наших монастирів. Вже положено осно

ви для нашої іконографічної школи, що намалювала вже десятку ікон, 

приготовллючи та навчаючи нових учнів. Наш монастир став танож 

центром духовних вправ. Наше матеріяльне життя спирається на го

роді, малім винограднику, господарці та доходів з праці в іншюгра~ 

фіі. Наш основник св. Теодор Студит допоміг нам прийти тут у нашій 

покірності цим скромним даром своєї іно ни. 

Святіший Отче, мало нас, але уповаємо на слова Ісуса Христа <<не 

бійся мале стадо >> і на батьківське благословення Вашої Святости Go 
<<з нічого завжди ніщо>>, але <<з зерна» може вирости дерево. 3 цим 
наміром припавши до стіп Вашої Святости складаємо нашу синівеЬІіУ 

пошану й заявляємо наш безумовний послух Христовому Намісникові 

просячи покірно батьківського Апостольського благословення для на

шої місії на розлогій ниві Слов'янського Сходу. 



СЛОВ() ІІО)~JІІ\И 1\ЛР)~ИІІЛЛА КИР ЙОСИФА 

(3 нагоди торїюютвmнюt·о вру~rшшн йому номінаційної грамоти 
нард1шальr.июї І' і дности 22.11.1965) 

R життю 1\ШІшо ї Jrюдини, оон рr.мн священика і єпископа, бувають 

хниJІини, яні ('.тшюнJІять переJІім, :.щиінчуючи один період життя, а роз

починаючи другий. Без сумніву до таких ІІRJІежить і кардинальська 

гідність, шшю наділює Святіший Отець своїх духовників і вибирає іх 

до своGі ради. Такою хвилиною є і для мене це іменування кардина

лом з рук Святішого Вітця Папи Пав~1а VI. 
Ця найбільша ласка і добродійство не стоіть одначе в мойому житті 

одинцем і відрубна, але є тісно зв'язане з довгим ланцюгом великих 

ласк зіллятих Триєдиним Богом через заступництво Пречистоі Діви 

Марії і Святих, до яких набоженство просвічувало мені увесь мій пре

важкий шлях життя. Ця небесна поміч не була дана мені безпосередньо, 

але через добрих людей на землі. А такими в першу чергу я вважаю 

даних мені Богом Батьків - Івана і Анастазію з Дичковсьних, які про

вадили дім і ниховували своїх дітей в глибоко християнському-като

лицькому дуr.і, нокрема вщінлюnаJІИ нови почитання Пресвятої Тройці, 

Матері Божої і св. Миколая. Л на стінах просторого дому висіли чи

сленні ікони Святих. Від коли я прийшов до самосвідомости, відтоді 

почали вчити мене робити знак св. хреста і повторяти ва батьком або 

матірю молитву. Хоч батьки були заможні, але відзначалися великою 

працьовитістю, жертвенністю для вбогих і великою любов'ю ближніх, 

які вщепили в моє молоде серце. Коли я пізніше читав нераз біографії 

домів з найвищих і високообравованих сфер, то я бачив ті самі педаго

гічні засади і ту саму дбайливість про своіх дітей у свойому домі. 

Від 5-6 року життя я почав ходити до школи і в ній провів я майже 
ввесь мій пізніший вік, та відчував завжди батьківську опіку, аж до 

кінця їх віку. А мушу зазначити, що впродовж мого життя я багато ра

аів стояв в обличчю смерти і завжди знаходив я багато прихильних лю

дей, більше ніж ворожих. 3 численних моїх виховників і учІітелів, пе

редусім з поміж священиків, я назвав би передусім катехитів о. Ле

вицького і о. д-ра Конрада. 

Вже в гімназії, а опісля й на університеті я мріяв стати професо

ром університету і думав, що це може бути перепоною для мого свяще

ничого покликання. Але ноли мій попередник, Слуга Божий ми·гр. Ан

дрей Шептицький, якому я виявив свої задушевні пляни, вислав мене 

на вищі студії до Іннсбрука- це рішило долю мого священичогп життя 

і за це я йому з глибин душі вдячний на рівні з моїми Батьками. І від

тоді я ввійшов, до деякої міри, у далекосяглі пляни і ронпочаті І'іІ'ант

ськІ праці митр. Андрея Шептицького на церковному і пародпо.м:у no:Ii. 
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Я став свлщен:иком, професором, ректором і архиєпископом. За той 

час у вдячній пам'яті лишилось мені багато професорів і виховників: 

єпископ Боцян, о. Гофманн Т.І., Реrенс Канізіянум, єпископ М. Дер

біні і інші, а передусім митр. Андрей Шептицький, якого я став рев

ним і відданим співробітником в Духовній Семінарії, в Богословській 

Академії, опісля в Капіту~"ІJі і в церковних та народних установах. Зо

крема прихильні були для мене і його брат Студит, о. Климентій, якого 

я опісля як митрополит іменував архимандритом Студитів, і о. проф. 

Йосиф Осташевський та багато-багато інших. 

3 вдячністю з тих часів мушу згадати Папу Бенедикта XV за бать
ківську прихильність під час студій і Папу П ія ХІ І, що іменував мене 

архиєпископом-коадютором і екзархом Велиної Украіни. 

Окрему сторінку в історіі мого життя починають совітсьні часи. 

Я був арештований в другому році мого митрополитування і мусів пе

рейти через горнило мук і випити повну гірку чашу страждань. Ще па 

свіжий біль і нашої Церкви і мій, щоби над ним зупинятись, хоч 25 літ 
в силі віку, це значний шмат життя. І коли здавалося, що вже вибила 

для мене остання година, тоді прийшла несподівана поміч, або як каже 

пословиця, де нужда найбільша, там поміч Божа найближча. Розпо

чаті старання нашим Уираінсьним Єпископа1·ом, за молитвами майже 

усього світу і піддержкою всесвітніх установ Франції, Америки і ін

ших, Святіший Отець Папа Іван ХХІІІ при помочі своіх співробітни

ків архиєп. А. Дель'Аква і американського політика 1\азенса, виєднав 

остаточно в предсіднина Хрущова і в Верховнім Совіті (парляменті) 

моє освободження та приїзд до Риму. Нехай Господь відплатить все

щедро всім Добродіям, бо я не всилі сам це вчинити. 

Вже на свободі, відвисканій завдяки невабутньому Папі Іванові 

ХХ ІІІ, великими по-батьківськи добродійствами обсипав мене теперіш

ній Папа Павло VI, а вонрема відвідавши мене двічі під час важної не
дуги, затвердивши мене як Верховного Архиєпископа і іменувавши 

мене членом Священної І\онІ'реtаціі для Східної Церкви. А на завер

шення тих всіх добродійств і благ іменував мене ще кардинадом Свя

тої Римської Церкви. 

І ва все це через всіх моїх великих добродіїв нехай буде Цареві ві

ків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава во віки вічні. 

Амінь. 

Святіший Отче! 

Rоли в нашій скромності і покорі глядимо на арену світових дій, 

ми бачимо як на перше місце вибиваються І'іrантські зусилля Вашої Свя

тости, щоби в'єдинити і захоронити усе людство від розеварення і війни, 

а зокрема, щоби привернути єдність Христової Церкви, розбиту дюд-
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ськими слабостями і нРмочами та привернути на іі лоно усіх, в першу 

чергу христилнсьні неа'(щинені Церкви і громади, щоби в той спосіб 

Христова Церкоа мorJta мати СіJtаrодатний вплив і на туаемні діі дер

жав і народів. 

Ми щнr..ІІИІІі і вд.нчні Вашій Свнтоеті, що tрандіозні Ваші посунення 

<Jасягають і щншривають ('ноїм омофором і наші страдаючі Церкву і 

нарід. Політичні умuвини r.тшtіт•~ і ншюження на перехрестю Сходу і 

Заходу а іх нераз собі противн1ІМИ стремліннями важко відбивались 

на нашій сдності, а навіть розбивали нас під оrJtядом церковним, дер

жавним і національним. І коли ми нині дивимось на те, у великій мірі 

сумне ·минуле, ми заносимо радісним серцем подяку Апостольському 

Престолові, що старався завжди сиріпити і поєднати наші церковні і 

державні сили та вдунути в нашу душу всю могутню силу єдности. Бо 

стара римська мудрість каже, що « ubi est concordia, іЬі semper victoria 
est >> (де є згода, там завжди є певна nобіда). 

Вже в І сторіччі наші племена старався скріпити Євангелієм Хри

стової Віри св. Ап. Андрей Первозванний на наших землях. Те саме 

rолосив св. Папа .Климентій і його мощі, віднайдені слов'янськими апо

столами .Кирилом і Методієм, що, йдучи до Хозар над Волгу, сповнили 

також спасенну місію і серед нашого народу та розбудили почитання 

призабутого мандрівкою народів великого Папи Климентія. Занесені 

ними мощі Святого до Риму, стали новим товчком до об'єднання нас 

а Апостольським Престолом, до якого перша післала послів княгиня 

Ольга в 959 р., через імператора Оттона, просячи про католицьких єпи

скопів. Вслід аа тим прийшли папські посли, до іі внука великого князя 

Ярополка, а опісля ще три рази до Володимира в Rиєві і принесли йому 

часть мощів св. :Климентія, пригадуючи його мученичу смерть на наших 

землях. Тому і св. Володимир забрав залишки реліквій а Херсонезу 

і переніс іх до .Києва. Потрійне посольство вел. князя Володимира мало 

аа ціль об'єднання і скріплення великої .Київської Держави так, як 

Христова Церква енріпи.ТІа і ублагороднила вже була народи осеред

ної Европи. 

Іменування о 1075 р. великого князя Ізяслава і його сина Ярополка 

веJІиким і святим Папою Григорієм VII, київськими королями, імену
вання Папою Інокентієм lV в 1253 році королем великого князя Да
нила, підняті кард. Ісидором, митрополитом .Київським, труди на Фльо

рентійськім Соборі аа привернення єдности нашої Церкви а Апостоль

ським Престолом, ааключена Унія в Бересті 1596 р. і ії дальші амаган

ня над відродженням нашої Церкви, держави і народу, це золота нитка, 

що тягнеться впродовж століть, яка хоч і переривана людськими незго

дами, завжди була nродовжувана Апостольським Престолом аж до наших 

часів. Не стало б нам часу на нинішній авдієнціі вичисляти і дякувати 

за всі добродійства. Ми хочемо нині зокрема, пам'ятні на всі давніші бла-
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готворні діяння для нас, зложити наш понлін і висловити сердечну си

нівсьну вдячність аа прийняття нашого Митрополита до Кардийальсьноі 

Колегії і через вивищення його сиромної особи, наших терnінь. 

Ваша СвятостеІ Тисячі-тисячі подяк від тих, що могли, а ще біль

ше бажань від тих, що не могли, летіли і повітрям і етером до Вашої С:вя

тости, щоби дати вислів іх задушевних бажань, і іх синівської відда

ности та любови. Серед нашої важкої дійсности, це іменування з черги 

вже четвертого нашого Кардинала відбилося таним могутнім відгомо

ном в серцях нашого народу і піднесло так високо прибитих горем і тер

піниями і танож і іх престіж серед усіх народів, як ніколи досі в остан

ніх століттях нашої історіі. Звольте прийняти, Святіший Отче, аа це 

нашими тремтячими устами сердечну синівську подяку та уділити нам 

батьківського Апостольського Благословення на дальшу працю і вакрі

ШІеІШя нашої єдности а Апостольським Престолом. 

ІТАЛІЙСЬКИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ 

( 3 нагоди номінації кардиналом) 

Вeatissimo Padre, 

Quando nella nostra modestia ed umilta guardiamo sull'arena degli 
а vvenimenti mondiali, vediamo che al primo posto si ergono gli sforzi gi
ganteschi di Vostra Santita, per unificare е preservare tutta l'umanita dalle 
discordie е dalla gueпa, е particolarmente, per ricondurre l'unita della Chiesa 
di Gesu Cristo, frantutnata dalle debolezze е de:ficienze umane, е ricondurre 
nel suo seno tutti, in primo luogo le Chiec;e cristiane separate е diversi gruppi 
dei religiosi, affinche la Chiesa di Gesu Cristo possa avere un in:flusso Ьene
fico anche sull'azione teпena degli Stati е dei popoli, е compiere degnamente 
il dovere impostole da Gesu Cristo. 

Noi sid.mo felici е riconoscenti а Vostra Santita che le Vostre grandiose 
imprcse raggiungono е proteggono anche la nostra Chiesa ed il nostro popolo 
sofferente. Le condizioni politiche di secoli е la posizione gcografica sпll'in
crocio dell'Oriente е dell'Occidente con le loro tendenze qualche volta con
trastanti si ripercuotevano gravemente sulla nostra unita е persino сі fran
tumavano sotto l'aspetto ecclesiastico, governativo е nazionale. Е quando 
noi oggi guardiamo а questo mesto passato, porgiamo col cuore riconoscente 
il nostro sentito ringraziamento alla Sede Apostolica, che si sforzava sempre 
di rafforzare ed unificare le nostre forze ecclesiastiche е nazionali, ed iшrnet
tere nella nostra anima la potёnte forza della coesione е d€ll'unione. IHfatti 
апtіса saggezza romana dice che « Ubi est concordia, іЬі semper vietтja e:-st -г 

(Dove с'е la concordia, ivi е sempre vittoria certa). 
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Gia Sant'Andrea, per primo venuto sulle nostre terre, si sforzava di 
unificare col V angelo dclla fcde cristiana le nostre antiche stirpi in lotta tra 
di loro. La stcssa cosa proclaшavano anche le reliquie di San Clemente Рара, 
trovate dagli apostoli slavi Santi Cirillo е Metodio, che recandosi dai Khasari 
sul Volga, hanno coшpiuto una шissionc salutare anche tra il nostro popolo 
ed hanno ridcstato la vcttcrazione dcl gyandc Рара Clemente, dimenticata 
con la trasmigrazione dci po]X>li. Tt·asportate da loro le reliquie del Santo 
а Roma, esse hanno costituito un nuovo argomento per unificarci con la Sede 
Apostolica, alla quale per prima aveva inviato і suoi legati la principessa 
Olga nell'anno 959, chiedendo а mezw dell'inч:>eratore Ottone dei vescovi 
cattolici. In conseguenza а questo, giunsero і legati del Рара presso il di lei 
nipote il grande principe Jaropolk; е роі ancora per tre volte vennero dal 
principe Vladimiro in Kiovia recandogli una parte dеПе reliquie di San Cle
mente Рара е ricordando il suo martirio sulle nostre tепе. Percio San Vladi
miro ha raccolto le rimanenti reliquie del Santo а Chersoneso, portandole 
nella citta di Kiev. La triplice legazione del grande principe Vladimiro aveva 
per scopo l'unione е il rafforzamento del grande Stato di Kiev, cosi come la 
Chiesa di Gesu Cristo aveva consolid.ato е nobilitato і popoli dell'Europa 
centrale. Piu tardi la testa di S. Clemente Ьenedicente eletti Metropoliti di 
Kiovia rafforzava l'unione della nostra Chiesa con la S. Sede. 

La nomina del grande principe Iziasla v е di suo figlio J aiopolk а re di 
Kiev nell'anno 1075, fatta dal grande е santo Рара Gregorio VII; la procla
mazione del grande principe Danylo quale re nell'anno 1253, fatta dal Рара 
Innocenzo IV; gli sforzi intrapresi dal Cardinale Isidoro, Metropolita di Kiev, 
nel Concilio di Firenze per conseguire l'unione della nostra Chiesa con la 
Sede Apostolica, l'unione conclusa а Berest nell'anno 1596 ed і suoi ulteriori 
sforzi per la rinascita della nostra Chiesa, dello Stato е del popolo, - costi
tuiscono un filo d'oro che si stende continuamente attraverso і secoli, che se 
anche infranto qualche volta dalle discordie umane, esso е stato continua
mente tenuto allacciato d':!lla Sede Apostolica fino аі nostri giorni. Non сі 

rimarrebЬe tempo sufficiente di elenCaie е di ringraziare per tutti і Ьenefici. 
Noi vogliamo oggi soprattutto, mcmori di tutte le opere Ьenefiche anteriori, 
portaie il nostro omaggio ed csprimere la nostra filiale per aver annoverato 
il nostro Metropolita nel Collegio Cardinalizio е per aver percio elevato la 
sua umile persona come simbolo di tutte nostre soffercnze. 

Santita! Degnatevi di accogliere migliaia е migliaia di ringraziamenti 
d.a tutti coloro che hanno potuto, ed ancor maggior numero di voti da co
loro, che non hanno potuto giungere fino alla Vostra Santita, per poter dс
ропе le espressioni dei loro cuori, deHa loro filiale dedizione ed юnore. N ella 
nostra difficile realta attuale, la nomina del quarto Cardinale nella nostra 
storia ha avuto una ripercussione profonda nei cuori del nostro popolo ed 
ha sollevato molto gli affiitti dalle sofferenze е dai patimeнti ed ha anchc in
nalzato illoro prestigio tra gli altri popoli, come mai negli ultimi sccoli dclla 
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nostra storia. Vogliate accogliere, Santissimo Padre, per tutto сіо dalle nostre 
tremanti labbra il filiale ringraziamento ed impartiteci la paterna Benedi
zione Apostolica per il nostro lavoro futuro е per il consolidamento della 
nostra unione con la Sede Apostolica. 

ПРИВІТ АРХИЄПИСКОПА ІВАНА БУЧКА 

Ваша Е.мін.ен.ціє, 
Висок:опреосвящен.н.іший, Н айдостойн.іший 

Владик:о! 
Влаж:ен.н.іший н.аш 

Припала мені впсона честь і велике щастя з приводу піднесення Вас 
до впсоної кардинальської гідності, привітати Вас найсердечніше і ви
словити Вам найкращі побажання від імені нашої малельної Украінсь
ної Громади в Римі, тобто від найвищих зарядів наших монаших Чинів 
і Згромаджень мужесьних і жіночих, від наших обох Паnських Семінарій 
ім. св. Йосафата (Великої й Малої) і від українських мирян, що живуть 
в Римі чи в Італії. До нашого привітання схотіли приєднатись і Достойні 
Гості Високопреосвященіші наші Владики, Високопреподобні Отці, 
Вельмишановні Представники нашої еміграції, розсіяної по різних краях 
Европи, а навіть поза океанами. Бо від хвилі проголошення благосло
венної вістки про найвище відзначення Вашої Еміненції вбону Святі
шого Отця, серця всіх українців б'ються в один ритм найживішої ра
дости, а наші думки шукають способу, щоби якнайдостойніше висловити 
Вам наші найкращі побажання. Якщо говорю про серця всіх українців, 
то думаю передусім про тих наших Дорогих Братів і Сестер у Рідному 
Краю, бо й вони вже вспіли дати нам знати, з якою безмежною радістю 
вони прийняли ту благословенну вістку. Вони в кайданах найтяжчої 
неволі не мають змоги прилюдними торжествами виявити свою безмежну 
радість з Вашого відзначення, а тільки в храмах своіх сердець гаря
чими мольбами вислоВJІЮють свою безмежну вдячність для Божого Ми
лосердя і для Святого Апостольського Престолу за той черговий дш~а:з 
батьківської любови й опіки над нашою Церквою й нашим українським 
народом. 

Які ж ми щасливі, що, перебуваючи nід теперішню хвилю nоза 
межами іхнього болю й смутку у т.зв. вільному світі, маємо амогу при
вітати Вас ще й оцим нашим сиромним прилюдним торжеством й виявити 
Вам нашу безмежну радість й висловити наші найкращі побажання а 
тим найглибшим переконанням, що ті самі почування сповилють серця 
всіх українців, що почувають себе Вашими так, як Ви почуваєте себе 
нашим. Так, наша радість безмежна, бо Ви наші, а ми Ваші. 

Наші серця сповнені безмежною вдячністю для Божого Милосердя 
за ту чергову потіху дану нам в час нашої найтяжчої всенародної скорби. 
Це правда, що Милосерний Господь Бог допустив на нашу Церкву й на 
наш український нарід найтяжче лихоліття і васмутив нас безмежним 
смутном, бо до наших вікових злиднів у Своїй пре:J\.rудрості додав пам n 
останньою війною стільки нещасть, що нераз ми мусіли ціл1пr1 ауеи.п:tнм 
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боронитись від сrюнуси fінашщійности й розпуки. 3 найбільшим затри
воженнлм, одні аfіи:н.на, fio сн~1'l1.ІJИсь на місцях, а другі здалека, бо внай
шли захист 11 т.ан. віJІІ.Іюму с~ніті, еJrіднува~ТJИ ми всі за тими ворожими 
затіями на ІЮІІІІР :ІІІJІЩРІІІІН tt :ща•Jш.ду нашої украінської католицької 
Церкви. Серцо с~1'JІс'.JіН.ІІОс~н а ()ото на ніс~·гну, що а днем І листопада 1944 
р. не стюю н )ІШІшх ВtІJІинm·о МитршшJrитu Андрея, але потішала нас 
вістка, що митршrшш•шй шсш,,, rюtюйнюв до рун гідного його наслідника 
у Ваш ій Вис~онщtос~тоt'" ій ( kofi і. T~t ІІШР с~норо прийшов сумний день 
чи радНІР 11 і•а 11 НІІ і1·ша 1 ~ Іt,~, р., ншш евн1·онрадсьні безбожні руки під
ноеи.нш~r. і аш Вн11, Емі11тщіс:, і ІІІ' нс~іх наших І'UJІИІ~ьких Владик, щоби 
нос:тшшти Вне~ ус\ ЇХ, ше шшх аJю•rиащів, ІЮJНЩ fісабонший суд і запрото
рити ІІН нош·щrітню 1'IOJIMY й на нuторшні праці по сибірських ляrрах -
Шl шшХ' с~міJю мш1ша fіи постаnити дантейський напис: <с I...asciate ogni 
spc~I·aпz:t, voi ch'cntrate •· Цілі довгі роки ми у вільному світі не маJПІ ні
тсої ніс~тни про llac, Еміненців, а якщо й дійmJІа сюди яка вістка то 
рuдшо тана, що іі пускав у світ сам безбожник на те, щоби збільшити 
нашу безнадійність. А все ж Милосерний Господь час-до-часу через своіх 
Ангелів присплав нам деяку добру вістку, що спростовувала лукаві 
ворожі вістки і скріплювала наше слабеньке дов ір 'я до Божого Про
видіння. 

А пам'ятного дня 9 лютого 1963 року сталось чудо. Милосерний 
Господь кріпкою Своєю рукою вже не ті.JІЬки, що втримав Вас, Еміненців, 
при життю серед найтяжчих умовин каторжного життя, але в чудесний 

спосіб випровадив Вас з дому неволі і привів до Вічного Міста Риму, що
би дати Вам змогу взяти участь у Вселенському Соборі Ватиканському 11. 
Зі сльозами радости на очах обіймав Вас Святіший Отець Папа Іван 
ХХІІІ, вітаючи Вас як Ісповідника св. віри, а ввесь унраїнський нарід 
прийняв з найбільшою вдячністю вістку про Ваше звільнення як най 
кращу потіху << во время всенародної скорби >>. 

Було би за довго, якщо я хотів .би вгадувати тут про ту потіху, що 
нею обдаровував нас Милосерний Господь впродовж тих останніх двох 
років з приводу Вашої достойної діяльної участи на Соборj, з приводу 
признання для Вас постановою Собору патріяршоі влади над цілою 
унраінською Церквою і в Рідному :Краю і поза межами нашої Батьків
щини. Те все дари Божого Провидіння. 

Ще не вспіJDІ ми виявити Господу Богу в належний спосіб нашої 
вдячності за ті великі дари, а Боже Провидіння приготовило вже новий 
черговий дар на потіху для нас усіх, бо вже дня 25 січня біжучого ро
ровнеслась вістка про найласкавіше відзначення нашого Найдостойні
шого Верховного Архиєпископа вбоку Святішого Отця через піднесення 
його до гідності нардинаJІа святої Церюш і причислення його до того 
найдостойнішоt•о Церношюго Сенату, НJЮШШІUІ'о а найнизнач.ніших до
радників Христового lІаміснинан н.,рмупшші справами Христової Церкви. 
3 безмежною вдячністю для Нсемш·учого Бпга ппr.сr. унраїнський нарід 
прийняв вістку про цей черговий дар Бшtюr•о Провидіння, що чуває 
над долею нашої Церкви й нuІІЮІ'о унрІlЇнш.ного народу, бо це нова наша 
потіха й нова запорука на нові дари Ношого ІІровидіннл для нашого 
народу. 

3 почуванням безмежної вдячноети нuші серцн авертаютьсл й до 
Святого Апостольського Престолу в Римі. Зонрема наші думки звернені 
до святої пам'яті Великого Папи Івана, що (~новю доnротою полонив світ 
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і зм'ягшив закаменілі серця й досягнув Вашого, Еміненців, звільнення 
з дому неволі. А для теперішнього Святішого Отця Папи Павла VI наша 
безмежна вдячність за стільки батьківської любови вже більше разів 
виявленої для нашої Церкви й нашого народу, а передусім за те найласка
віше відзначення Вас, Еміненців, кардинальською гідністю, бо це рівно
часно відзначення цілої нашої многострадальної Церкви. 

Але й до Вас, Еміненців, наші серця звертаються з почуванням без
межної вдячности за те, що Ви наші, а :ми Ваші. За те, що Ви своїми 
геройськими подвигами, як Добрий Пастир, що готовий завжди душу 
свою віддати за добро повірених овець, Вашими страданнями і незломною 
поставою як Ісповідник св. віри, Вашим високим умом і всіма прикме
тами ума й серця притягиуШІ увагу багатьох шляхетних сердець світу 
на нашу українську Церкву й наш многострадальний український на
рід. Ми свідомі того, що Святіший Отець, добираючи собі Вас на свого 
найб~тmжчого дорадника з гідністю кардинала, схотів дати видимий 
знак найвищого признання для Ваших великих заслуг здобутих перед 
Богом, перед Церквою, перед цідим світом, за Ваші геройські подвиги 
й страдання ва Христа, ва Церкву, за нарід український. Вже нерав 
зволив і покійний Папа Іван і теперішний Святіший Отець Павло назвати 
Вас прилюдно почесною назвою Ісповідника св. віри, отже й усі інші 
гідності, навіть найвищі, це тільки додатон для тієї почесної назви, що 
іі може удостоїтись живучий християнин тільни у виїмнових випадках 
за свої геройські подвиги. 

Не буду тут підкреслювати подрібно тих усіх Ваших веШІКих зас~"'Іуг 
у плеканні й розквіті українсьної богословсьноі науки, в організаціj 
нашої Богословської Академії у Львові на зразок славної коJІИсь Могп
лянсьної Анадеміі в Ни вві, у вихованні нашого нлиру, в організаціі 
украінсьної натоJІИцьноі преси і т.д., і т.д., бо це вимагало би багато 
часу. Зрештою це буде зроблене на іншому місці, вавжди в тому пере
конанні, що, ввеличуючи Ваші заслуги, ми сnовинвмо довг нашої вдяч
ности для Вас і радівмо тим, що маємо змогу переживати разом а Вами 
хвилі потіхи так, як переживали хвилі смутку. 

А.ле ми маємо підставу догадуватись, що висока кардина~Іьська 
гідність припала Вам, Еміненців, у зв'язну з тими величезними перенеnти
ва:ми, що отворилясь для Христової Церкви завдяки теперішньому Все
ленському Соборові, що в ньому Милосерний Господь доаво.JІИв Пам 
взяти таку достойну, діяльну участь. Це nерспективи привернення цер
ковної єдности на Сході й на Заході, перспективи, що для них жІш, тру
дився і страдав наш незабутній ВеJІИкий Митрополит Слуга Боший Ан
дрей, що вибрав собі Вас на свого гідного наслідmt:ка для продовжj"'Вання: 
його апостольсьної діяльности й його страдань. Тож Святіпшй Отt=:щt-., 
намічуючи вже тепер програму діяльности Христової Церкви по д)~Іці 
даленосяжних постанов теперішнього Вселенського Собору, вважаn sa 
річ дуже доцільну - внлючити до тієї програми особливу участь най
достойнішого представнина украінської Церкви, що не ті.тrьни: на Енгn
пейському Сході, але й у цілій Христовій Церкві є найповажнішою гру
пою католиків східного обряду. 

Зрештою, той самий Вселенсьний Собор своєю постановою про патрі
ярші права й привілеї Верховного Архиєrmскопа Митрополита звер
нув увагу християнського світу передусім на нашу українсьну Церкву, 
бо ж Ви, Еміненців, в нині одиноким Верховним Архиєnископом в Цl-



лій католицькій Церн.ві. Отнн~ Ваша нардинальська гідність тільки 
підсилює увагу христиююьJюІ'О світу нu те особливе історичне завданнл
післанництво ущнt їне~.ио ї І ~ершш. 

Ми дянуGмо Вuм, що Ви ту а·ідніеть прийняли. Ми знаємо, що Ви 
прийняли ту виеон.у J•ідні(ІТЬ Jш ДJІЯ (щfі(' оеобисто, але для нашої стра
да.пьної ущнtіІн~І.Jюї Цорюш. ІІеrн~д Вами :швдання великі, а великі 
З8НДаІІІІЛ Ul'IIIOIІYJOTMЩ ІШИЧllЙІЮ серод ВСJІИНИХ труднощів та Ще Й у 
таких тянших умuuинах нашої сумної дійсности і там у Рідному Rраю 
і тут серед нашого розсіяння по всіх краях світу. Ми не сумніваємося, 
що Ви, Еміненціє, ті великі завдання виконаєте, а радше перевиконаєте 
на славу й добро свято і Церкви й нашого украінського народу, бо ми 
знаємо, щ9 до всіх завдань і плянів Ви підходите а такою поставою, як 
колись великий апостол народів св. Павло, що писав до своіх любих 
Филип.ян: << R навчився задовольнятись тим, що маю. Умію бути в упо
коренні, вмію бути і в достатку; в усьому й у всіх обставинах я звик і 
насичуватись і голодувати; жити в достатках і терпіти злидні. R можу 
все в Христі, що хріпить мене>> (Фил. 4,12). 

Вже ті видимі здобутни, що Ви іх придбали для нашої Цернви й 
народу нашого за короткий час від Вашого приїзду сюди з дому неволі, 
а зокрема закуплена Вами ціною пів мільйона долярів величава Оби
тель Отців Студятів в околиці Риму і розпочата будова Украінського 
Натолицького Університету в Римі, є наглядним доказом на теобильне 
Боже благословення, що спочиває на всіх Ваших задумах. А неоціневі 
Ваші здобутки длл прослави унраіпського імени в світі кажуть нам до
гадуватись, що Всемогучий Господь Бог хоче послугунатись Вашою 
діяльністю, щоби приготовити світле майбутнє для украінського народу 
в нагороду за його вікові страдания. Як мило було нам почути б.іІагосло
венне ствердження того нашого здогаду з уст Намісника Христового, 
Святішого Отця Папи Павла VI, що підчас незабутньо і авдієнціі в четвер 
дня 25 лютого ц.р. свою зворушливу батьківську промову до нас схотів 
закінчити такими цінними висловами: << Майте дов ір 'я, що ун.раінсьІпІй 
нарід спертий на своїй вірі і на своіх провідниках, не ті.тrьки що не вмре, 
але буде тр іюмфувати >>. 

Напевно це були й найкращі побажання Святішого Отця д.і'1Я Вас, 
Блаженніший наш Вшадико, і для цілого украінсьн.ого народу. А ми 
зібрані тут нині в тій нашій Папській Малій Семінарії, щоби Вас приві
тати торжественно у Вашій кардинальсьній гідності і зложити: наші 
найкращі побажання, як Ваші Браття й Сеетри і Ваші вірні діти, не 
в:м:іємо нічого кращого Вам побажати, як тільни того, щоби Ви щас.Jпшо 
дожили хвилі того тріюмфу, коли украінсьний: нарjп об'6диюІи:й в одній 
Христовій Церкві привітає Вас достойно як свого Б~"Іаженнішого Па
тріярха. 

Запевнюємо Вас, що ці наші побажання будемо повтпрювати n:остійно 
в наших покірних молитвах і одаганнях з непохитним дов ір 'ям. що 
Всемогучий Бог схоче прискорити ту хвилю на раніt~ть нам у·-~ім. Амінь~ 
Амінь! 
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СЛОВО КАРД. БЛАЖ. ЙОСИФА 

28.11.1965 

Подаємо слово нард. Кир Йосифа, виголошене на академії 28 лю
того 1965 р. Хоч Промовець говорив свобідно, але ми відтворили, скіль
ки можна вірно, його промову. 

Преосвященніші Влади~и! 

с вяточн,а r ро.4tадо! 

• • • 

Після віRовоі, далекосягло-програмовоі і батьківської промови Свя

тішого Вітця та світлих, краснорічивих і милих виявів, прониваних 

глибокою духовністю Високопреосвященіших Владик, багатьох представ

НИRів Церкви і народу, після беачисленних привітів і а глибин серця 

пливучих побажань без жадного примусу і конвенціональности, не лише 

н Украіни, але і а усього світу, від чужих і своіх, де б'ється українське 

серце і несеться беамежними просторами думка украінського розуму, 

не остається нинішньому Соленіаантові нічого суттєвого додати, як тіль

ки а усієї душі аложити не менш щиру і сердечну подяку аа побажання 

не від тислчів, але від мільйонів, на яку і найвимовніші уста не най

шли би нині належного вислову. 

Якщо би ішлось лише про скромну особу нещасного Кардинала Ми

трополита каторжинка, то не вартувало би це ні тих великих трудів, 

заходів, жертв, прикрас і дарів та виявів любови, прихильности, сер

дечности й пошани, на які наша Церква і нарід, під цю пору, могли здо

бутися. Але хвиJІИна ця рідка на століття сталася вже власністю на

роду і оснгом його столітнього амагання і то тим більше, що в поперед

ніх десятиліттях було може легше, ніж серед теперішньої недолі, адій

снити свої бажання. Тому і васлуговув ропа, щоби відапачити іі, як 

етап і радісне здійснення своєї мрії. Заслуговує вона на те і тому, щоби 

усвідомити собі вагу оцього історичного підсумку і вложити його, як 

грамоту в rранітний угольний камінь церковної і народної будови, 

не лише для себе, але і для майбутніх поколінь. І було би злочином цей 

капітал нівечити, як на жаль, анівечили ми вже неодну нагоду в ми

нулому. У ся вага побажань і вимог від нашого кардинала наповнює 

його, водночас, і гроаою, що може бути і траrічною, чи зможе він в1д-
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повісти і належно оправдати доJІЬШі надії покладені на нього. Бо ско

лихнулося, як аогоJІЬІЮ говорять, плесо украінського життя, народ 

наш пробудився в nтунішш і дав вислів приеланим своїм великим за

думам і ідеоJrам. І аовеім СJІУШІtо, бо не є він на те, щоби благоденству

вати і вбирати почссти, аJІО щоfіи Іюмо•·ти усім і рятувати те, що ще оста

ло. 1.(ей .мо.меит .1'вди~еив ІUJC усіх і Цf' в воля Святішого Вітця так, ясно 

ск,азапа иаА, я" "раще не .мо~па, що та вдпість .мусить пас одушевляти, 

холи хочемо тверезо глянути в очі .майбути,ості. Оце є і могутній зов 

великої хвилини, яку переживаємо. 

Пригадується одна подія в тюремного життя, коли той Митрополит 

ограблений і полишений ледви в життям, застановлявся над тим і 

мусів прийти до переконання, що все ж таки ці кривдники, свідомі чи 

несвідомі, є його вірними, а він іх Митрополитом, і такий він Митро

полит, ЯRі вони вірні. Так само і нині приходиться дати подібну відпо

відь, а саме, що він відповість покладеним на нього надіям і завданням, 

що настільки він буде великим, наскільки великим буде народ, якого 

він представляє. І якщо він буде малим, то його Кардинал-Митрополит 

буде ще меншим. Такий є вакон. Кого він репрезентує і кого він має 

ва собою, таке його лице і чоло перед усім світом не лише сучасним, 

але і майбутнім - в усій історіі. Тому і наш покійний Митрополит Ан

дрей, кіль:ка літ перед смертю, реасумуючи своє життя - перед моло

дими малими семінаристами, скавав: <<Я думав, що я Бог-вна чого до

конаю, - а нині, на склоні віку бачу, що я нічого не вробив >>. Заве
лика покора, але є в тому щось правдивого, як хтось хараJ(теривував 

його: мав геиіяльну голову і рідкісні Божі дари, але не мав :крил: окру

ження, щоби відповідно піднестися вгору. До того ножний росте в сво

їми плинами і меншає часу на іх переведення в чин, або не раз людина 

має величезні і ваміри, але не може іх здійснити, бо немає в руках за

собів або і вовсім вв'яваиі руни і ноги. Дійсно часто << Parturiuпt montes, 
nascitur ridiculus mus », або ЯR оповідає стара українська мудрість: 

« Несла Меланя молока баню >>. Великі надії, рожеві nляни, але не до 
чорної дійсности. Нестроєно плянів і актів в міру до сил і мети. Якщо 

ва Кардиналом-Митрополитом стоіть ровбита, роз'єднана, розсварена, 

а навіть вооружена, в проти себе стоячих лавах маса, то тоді і він, мимо 

найліпшої волі і найкращого внання, нічого не вдіє, і вся енергія му

сить іти на усунення перепон, а не на позитивну, конструктивну ро

боту. Тільки народ моноліт може говорити своє тверде слово! В єдності 

і влуці можемо надіятись :кращих осягів, але не в розбитті і роsсваренні. 

У 1945 році ввернувся був радянський провід до нашої Цер:кви, 
щоби анайти дорогу поєднання в УПА. І треба було для обох воюючих, 

в неймовірним ваввяттям, братніх армій, видвигнути домагання братньої 

крови і любови, щоби вони у своїй ров'яреній ненависті віднайшли спіль

не добро, ва яке воювали. БуJю катастрофальне положення цілого на-
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роду, а нового Митрополита зокрема. Коли вікові вороги ріаних на

родів ваключували договори і єднались а собою, то чей ще більше таке 

домагання можна було поставити до рідних братів а діяметральними 

ідеологіями. І як тоді, так і тепер лунав Христовий заклик, щоби не 

лише спасати земські, народні добра, але і безсмертну душу, навіть 

атеїста, безбожника і матеріяліста, по якому боці він не стояв би. Бо 

за це мусить відповісти український душпастир - Митрополит - пе

ред Богом, а не хто інший. 

Було би несумісним і невідповідним рекомендуватися НШІі, але як 

би там не було, треба мати довір'я, що як не дався той Митрополит за

манити гідноетями і золотими горами в тюрмі і мільйонами долярів 

на волі, так і на майбутнє, маємо в Бозі надію, буде руководитися своєю 

совістю і найвищим добром Божим і церковним, що є також найви

щим добром народним та не буде ними торгувати. 

3 другого боку ми мусимо зріло підходити до всіх справ і не ду

мати вже по молодечому, як каже св. Павло, хоч молодеча уява роз

мальовує все приманчиво, а дійсність тверда і так треба до неі підхо
дити. Одначе серед того не можна мати ні жалю ні претенсій за при

крості, але все ж таки тон і в церковному і в громадському житті му

сять надавати врілі і відповідальні люди, а не гарячокровні і необчи

слеві << патріоти», бо вони, будучи навіть у добрій вірі, можуть стати 
знаряддям у руках ворожих сил з повними міmками золота. 

Тому це свято, так рідна і вепика хвилина в нашім, як ооодино

кім так і збірнім народнім житті, сповнить нині своє завдання, коли 

збудить у нас свідомість сили і відповідальности аа наші вчинни перед 

Богом і народом тепер і на майбутнє, щоби не амарвувати оснгів свого 

капіталу, запрацьованого нров 'ю і стражданнями всього народу, і не 

вмівяти іх на дрібну монету особистих амбіцій так, що один будує, а 

другий руйнує. Бо буває втрата часто бенповоротна і не поможе падь

кання, нарікання і плач, як не помогли Адамові після втрати раю та 

Ісавові після втраченого первородства. Як а одного боку ця хвилина 

відслоню є нам світлі можливості на майбутнє і ободрює до дальшої праці, 

так в другого тягне аа собою і те.мвувату тінь, що кожна похвала, навіть 

і заслужена, не лише учневі в школі, але і дозрілому діячеві може за

вернути голову і ввести на манівці, забути на ціну своєї нічевости, захво

ріти на мегаломанію, якщо він не опирається на Божій силі і свого на

роду, що є непобідима. А Бог веде до побіди своїми дорогами. Тому а 

повною свідомістю кличемо: <<Не нам, не нам, але імені Твоєму, дай 

славу », дай силу і волю Церкві й українському народові! А це вимо

лимо тоді коли будемо - <<Великого бажати>). 
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ПРИВІТ РЕНТОРЛ ГРЕІ\1)1\01 1\О.НЕ(ІІ СВ. АТАНАСІЯ В РИМІ 

20. 11 І .1 !J65 

Eminenza Reverendissima, 

(с Se siete trattati ignominiosamente per il Nome di Cristo, sarete Ьеаtі, 
perche lo Spirito di gloria che е anche Spirito di Dio riposa su di voi ~ (І Рт. 
4, 14). 

Con queste parole estratte dalla Prima Epistola di San Pietro, Vostra 
Eminenza incoraggiava gli alWlni d.i codesto Pontificio Collegio Greco ad 
essere pronti ad accettare tutto per Cristo nella loro vocazione sacerdotale, 
durante l'omelia della prima Liturgia Pontificale che Ella cclebrava in que
sta Chiesa di Sant'Atanasio. Era il 23 marzo del 1963. Due anni sono passati 
da questo giomo in cui avevamo l'onore е la gioia di accogliere la Vostra 
venerata persona in mezzo а noi. Lei, Eminenza, era da росо giunto а Roma 
е le Sue parole avevano quella impronta di esperienza vissuta insostituibile 
che debЬono impressionare mente, cuore е spirito, perche sono testimo
nianza viva. 

Due anni sono passati е Vostra Eminenza ha ricevuto da parte dclla 
Sede di Pietro quel riconoscimento, direi ufficiale, del servitorc buono е fe
dele al Suo Signore е Maestro, Nostro Signore Gesu Cristo. Lei е vcnuto ad 
aggiungersi alla schiera di questi Cardinali di origine orientale di cui l'пltimo, 
prima del compianto Cardinale Coussa, primo titolare della rюstra Chiesa, 
fu proprio un Suo predeccs~ore sulla sede di Lєopoli, il Cardinale Sil\тestro 
Sembratowych, instancabile organizzatore della scienza teologica cattulica 
nella U craina del secolo scorso. 

Е Vostra Emin ~nza ha ricevuto come Chiesa titolare а Roma, proprio 
quella Chiesa di Sant'Atanasio, la Chiesa del Collegio Greco, il qна1е, J.ei 
lo sa meglio di me, е legato еоп tanti vincoli del passa.to alla storia dell'Ucrah""J.a 
cattolica di questi ultimi secoli. Si tratta di un passato che risale quasi аі 
primi dect:nni del Collegio fondato da Рара Gregorio ХІІІ nel 1577, giacche 
dopo il viaggio compiuto da uno dei рііІ illustri alunni di codesto Collegio, 
Pictro Arcudio, ncllc Vostre rcgioni, le primc l"cl:1zioni vennero stabilite con 
Sant'Atanasio. Ui fatti sin d.al J 624 il Collegio l;t·eco l'icevette qпasi ogni анно 
degli alunni vcnuti dnllc dioccsi d<'lla giurisdizionc di Kicv-, di Halic е di 
Lviv. BastcrebЬe dare una <к:cl1inta a.ll'elt•nco tlt.~gli alпnni amшessi r1el Col
]egio Greco durantc t utto il sccolo Х VII (' Х VII І pt.~l· veueн~· yuaпtv ншн.еп;:::.і 
furono gli alunni ruthcni. 

Questo legame rimase чuasi init(•rrot to m•l secolo scorso sino alla c.rea
zione del Centro Ucraiпo di Santa МаІ'іа аі Muнti ~ all'apt::Itura d.t;l Culle
gio San Giosafat. Ed anchc dopo l'apertura di чнеstо Collegio degli l;craini. 
le relazioni non cessarono. 

А testimoniarlo basta ricordarc duc nomi per altro intimarп.ente ~olle~ 
gati: quello di Р. Cirillo Korolevsky е in Jllo(lo (lt~І tцtto p.a.гtieolare la '~/eш::
rata memoria del Metropolita Andrea Sc~ptycky, \'o~tiu іпнпеdіаtо prede-
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cessore, il quale venne tante volte а celebrare la Divina Liturgia sull'altare 
di questa Chiesa durante le sue permanenze а Roma. Un giorno, che speriamo 
oramai vicino, vепа dato а tutti di conoscere con esattezza quanto il dialogo 
della Chiesa cattolica con l'Oriente, che oggi si apre, deve а questi due operai 
instancabili, і quali lavorarono con tutte le loro energie in tempi difficili, 
affinche l'Oriente cristiano venisse conosciuto, rispettato ed amato da parte 
di tutti і cattolici е che fosse preparato il teпeno dal riavvicinamento, perche 
un giomo, quando al Signore piacera, sia 1icomposta l'Unita dell'unico gregge 
di Cristo, secondo l'espressione spesso usata dal Santo Padre Paolo VI. 

Oggi, dopo і lavori del Concilio cominciano а sorgere, quali piante an
cora fragili, ma quanto promettenti, questi semi che gli operai del passato 
hanno sparso nel campo del Signore, chi in un modo е chi nell'altro. 

Anche Lei, Eminenza Revereнdissima, con la Sua intrepida testimonianza 
di Pastore che е pronto а dare sino alla vita per il proprio gregge, е stato tra 
і seminatori. 

Citta del Vaticano 
Sua Eminenza Reverendissima il 
Cardinale GIUSEPPE SLIPYJ 

СЛОВО :КАРДИНАЛА :КИР ЙОСИФА 
В ДЕНЬ ВСТУПУ ДО ТИТУЛНРНОІ ЦЕРКВИ СВ. АТАНАСІЯ 

20. І 11 .1965 

Завдяки Святішому Вітцеві Папі Павлові VI, я, переступаючи оці 
святі пороги, як :Кардинал титулярний храму св. Атанасія, з великою 

побожністю і покорою мушу подякувати патріярхові східних Отців Цер

кви, св. Атанасієві, що я доступив оцеі ласки схоронитися під його омо

фор могучого заступництва перед П ресвятою Тройцею, якої божество 

Осіб він так жертвенно і славно боронив. Покопавши Арія, він вити

снув печать свого духа на дальшу, наступних століть, науку Церкnи 

про П ресвяту Трой цю, про Святого Духа і Особу Христа. 

1453 рік - це жахлива дата для Сходу, не тільки д.,'Ія греків, а.11е і 

для інших християнських народів Сходу. Упадок Царгороду завалив ру

мовищами славне минуле Церкви Сходу і треба було довгих століть, заки 

з-під тих румовищ крови і трупів можна було поволі відгребати вели

кий світильник, щоб він сіяв дальше <<не під спудом, але на видні\1 мі

сці)>, як сказав Христос. Саме ту велику місію сповнив оцей ведикий 

осередок Риму і Сходу, званий загально << Rоллєджо t реко ді Сан Ата
насіо )). У сі зусилля Ісидора і Виссаріона, зібрати західні держаю-І і 

дати відсіч Туркам, не увінчались успіхом. А все ж таю-1 треба було 
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рятувати останки і ІН~ дuти нагинутн 8Овсім та аникнути 8 лиця землі 
квітучій колись І(орнві Сходу, що осяювала світлом своєї науки усю 

земпю. 

1463 р. номер І(·идор, а 1472 Виссаріон. Фльорентійський Собор 

не міг роввинути сІюJ•о fіJrш·одатаюгu впливу задля спротиву Турків, 

багато хриетияІІеЬІ<их Іtfііr·цін ноаu державою Оттоманів гинули і про

падали, оставJшю•rи х ifirt ІІJШІІШ~(mі r.нарби Сходу на Заході. І була це 

Святим Духом ІІRдхшнш rnд)(a ІІnни Григорія ХІІІ створити ось тут 

в 1576 р. прибі)КИЩf' й (юuродш< ;tJІЛ натолицького Сходу і підхонувати 

нових подвин<никіо r.в. З'Gдинеrшя. Чотири роки півніше побудовано 

оцей храм св. Атанасія, а наключена 1596 р. Берестейська Унія при
слала 11ове покоління для ровбудови єдности. І справді найвидніші бу

дівничі едиости Церкви находили в << Святого Атанасія >) своє підготу

вання. І Аркудій, і Рутський, і Корсак, і Дольницький, і Сембратович, 

і багато Греків 8 Греції і 8 Великої Греції, Мелхіти з Ливану і Сирійці, 

Вірмени; і 8 України, 8 Білорусі, Болгарії, Румунії, Югославії і Аль

банії, виховувались в оцім святім училищі. І всі вони зі своїми ниніш

німи окремими Rолеrіями і Семінаріями в Римі нехай будуть пам'ятні, 

що вийшли 8 оцього осередку і проводили в ньому свою, надхнену ве

ликими поривами, молодість. 

Не буду я переходити усеі історіі, відомої вже Вам усім, яку роз

повідав, три роки тому, мій, святої пам'яті, nопередник кард. Акакій 

Rycca, і нині о. Ректор Колеrіі красномовно і величаво у своїй істо

ричній і змістовній промові. І щасJШвий я, що :можу своєю скромною 

особою nрилучитися до тих великих і славних попередників, протекто

рів цього храму і цеї Колеrії і зложити щераз синівську подяку Святі

шому Вітцеві Паnі Павлові VI ва цю велику ласку та й обіцюю усі свої 
сили посвятити для цього славного храму і Колеrії, щоби вони дальше 

процвітали і підготовллли працю Католицької Церкви на Сході на 

славу Триєдиного Бога. 

ІТАЛІЙСЬКИЙ ТЕКСТ llPOMOBИ 

Grazie al Santo Padre Рара Paolo VI, attraversando іо queste sacre 
soglie come Cardinale titolaro dcl tempio di Sant' Atanasio, con grande pieta 
ed umilta devo ringraziare Sant' Atanasio, patriarca della Chiesa dei Santi 
Padri, per aver ottenuto la gtazia di poter rifugia1mi sotto il manto delJa 
sua potente protezione dinanzi alla Santissiшct Trinita, la cui divinita 
delle Persone egli ha difeso cosi coraggiosamcnte е cosi gloriosamente. Dopo 
aver vinto Ario, egli ha impresso il шаrсЬі() <1el !o;Uo spirito sull'ulteriore 
insegnamento della Chiesa nei secoli d'avveпire sulla Saнtissima Triнitil, 

sullo Spirito Santo е sulla Persona di Gesu Cristo. 
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JJ'anno 1453 - е una data disastrosa per l'Oriente, non solo per і Greci, 
ma anche per gli altti popoli cristiani orientali. La caduta di Costantinc
poli ha seppellito sotto le macerie il passato glorioso della Chiesa d'Oriente 
е sarebbero occorsi molti secoli, perche da sotto di queste macerie di san
gпe е di cadaveri si potesse adagio adagio disseppellire la grande lucerna, 
affinche continuas~e а spleпdere « non sotto il moggio, ma in un luogo vi
sibile ,>, come disse Gesu Ct isto. Questa grande missione е stata compiuta 
proprio da questo importante centro di Roma е dell'Oriente chiamato ge
neralmente « Collegio Greco di Sant' Atanasio ,._ Tutti gli sforzi di Isidoro 
е di Bessarione, di raccogliere gli stati d'Occidente е muovere alla riscossa 
contro і Turchi, non sono stati coronati da successo. Bisognava tuttavia 
salvare сіо che rimaneva е non lasciar perire del tutto е scomparire dalla 
faccia della tena la Chiesa d'Oriente una volta fiorente, che con la luce della 
sua dottrina illuminava tutto il mondo. 

Nell'anno 1463 mori Isidoro, е nel 1472 mori Bessarione. 11 Concilio 
di Firenze non pote estendere il suo influsso benefico а causa dell'impendi
mento dei Turchi; molti rifugiati cristiani perivano е scomparivano fuori 
della terra degli Ottomani, forse lasciando d.ietro di loro in Occidente sol
tanto і tesori portati dall'Oriente. Е' stato ispirato dallo Spirito Santo il 
pensiero di Рара Gregorio ХІІІ di costituire proprio qui nel 1576 un rifu
gio ed un centro per l'Oriente cattolico per fonnare і nuovi campioni della 
Santa Unione. Quattro anni piu tardi е stato eretto questo tempio d.i San
t' Atanasio. Conclusa nel 1596, L'Unione di Berest ha inviato la nuova ge
nerazione per dilatazione dell'Unione. Е veramente і piu eminenti costrut
tori dell'unione della Chiesa trovarono in « Sant' Atanasio & la loro prepa
razione е formazione. Arcudio е Rutskyj, Corsak е Dolnyckyj, Sembratc
vyд е molti Greci provenienti dalla Grecia е dalla Magna Grecia, і Melchiti 
dal Libano е dalla Siria Annena, ed altri dall'Ucraina, dalla Rutenia Bianca, 
Romania, Bulgaria, Jugoslavia ed Albania, - si sono formati in questa 
santa scuola. Е tutti loro, che hanno oggi і propri Collegi е Seminari а Roma, 
siano memori che sono usciti da questo centro, passando in esso la loro gio
ventu ispirata а grandi ideali. Non vi narrero la storia, ormai nota а voi 
tutti, che vi ha esposto il mio predecessore di santa memoria, il Cardinale 
Асасіо Coussa ed oggi R.mo Р. Rettore Emmanuele Lanne dei Benedet
tini cosi eloquentemente е splend.itamente in sua storica crazione. Е sono 
veramente felice che con la тіа umile persona posso aggregarmi а questi 
grandi е gloriosi predecessori, protettori d.i questo tempio е di questo Col
legio, е deporre ancora una volta il mio filiale ringraziameпto per il Santo 
Padre Рара Paolo VI per questa grande grazia е prometto infine di dedi~ 
care tutte le mie forze per questo celebre tempio е Collegio, affi.nche coн
tinuino а fi.orire е preparare l'opera della Chiesa in Oriente alla rnaggioг glo
ria della Santissima Trinita. 
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r..JIOBO 1\ЛР)~ИІІЛ.JІЛ 1\ИР ЙОСИФА 
3 НАГОДИ ІМЕІІУВЛІІІІJІ (~01'0 ІІОЧЕСНИМ ЧЛЕНОМ НТШ 

:l7.VI.1!IO:) 

Вашr Buroкotlpt•orn.чщrurmno, 

Bucox(J(JormofiІm І'роАщ.tІо/ 

ІІрохаю·нередати JІасно.оо мою велику щиру ПQдяку Голові, Виді

Jюоі і всім Членам Наукового Товариства ім. Шевченка, а так само скла

даю іі Вашому Високопреосвященству, Всесвітлішим і Високопреподоб

ним Отцям, Монахам, Монахиням, професорам, докторам і студентам, 

і всім присутнім, що зволили мені вчинити таку веJПІку честь оцею не

буденною увагою і вшанувати так достойно оцю хвилину. 

Сказав я << небуденну >>, а для мене високопочесну хвилину. Ми 

шукаємо в нашій історії завжди позитивних і творчих подій і об'єдну

ючих, всенародніх чинників. Таким була і є, наша Церква, що впродовж 

майже двох тисяч літ завжди, надприродними і природними силами, 

лучила і цементувала ввесь народ, багатих і вбогих, вчених і необра

зованих. До таких людських чинників треба зачислити й нашу нудь

туру і науну, що є виразниками національної свідомости і творчости 

духа народу, його мозку і хребта. Саме таку почесну ролю в нашій істо

рії, а передовсім в часі недолі, сповнювало Наукове Товариство ім. Шев

ченка впродовж століття. 

Життя кожного народу, то вислідна беачисленних др і б них сид духа 

і його багатства, і щойно наука - вицвіт і мозок народу - надає !м 

суцільний вид і питоме обличчя. Наша душа змучена віконими непо

водженнями, відпочиває, коли може спинитися на будуючих і творчих 

моментах і чинниках своїх амагань. 

Коли кинути вже тільки побін<ним оком на діяльність Наукового 

Товариства ім. llJевченка, то бачимо, що воно було впродовж свого ві

кового діяння тою творчою, {),rща·ородною, об'Gднуючою усю Унраїну ~ 

духовою сиJюю, юшю увеоь нарід давав вислів і доказ свого творчого 

генія. Воно об'єднюпало всіх, f'іен огляду на віро ісповідання~ політич..чі 

погляди, світоглядові приналnжrюсті й угрупування, і вносило також 

тим великий і цінний вклад у нсеJІюдську скарбницю анання. 

Щоби зі скромности не агадувати живих ВltеоІюааедужених Чле

нів і світочів науки, знаних нині юне н усLому науитюму гвіті, Нау1юве 

Товариство ім. Шевченка мало між щюіми ч.:нщами: Грушсвеьхюго, 

Франка, Чикаленка, Єфремова, Гнатюиа, Нарнінсьхоrо, Студинеьиого, 

Смаль-Стоцького, Rостя Левицького, Пн.нчишинfі, Сt·~vо~опьt.ь.кого, Ра

ковського, Свєнціцького, Мірчука, Дорошенки, 1\уаелю, 1\.ревець:ко:го, 
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о. Скрутеня, митр. Шептицького і інших, яні здвигнули своїм розумом 

і волею ту монументальну святиню науни, ян ою слушно і справедливо 

пишається унраїнський нарід і яку дальше розбудовують і укратують 

вдобутном свого ума, часто серед нужди і злиднів, з велиними жертвами, 

оці герої нау:ки. Разом з ними хочемо і ми нласти дальше скромну це

голку для нашої науни і культури. І оце святочне приречення скла

даємо нині, водночас з гарячою подякою ва високе і незаслужене при

знання і ва так цінний дар. 

ІТАЛІЙСЬНИЙ ТЕНСТ ПРОМОВИ 

Eccellenza Reverendissima ed Illustrissima Assemblea! 

Voglia trasmettere gentilmente і miei piu sentiti ringraziamenti al Pre
sidente, alla Direzione ed а tutti і Membri della Societa Scientifica di Taras 
Sevcenko, е nello stesso tempo esprimiamo la nostra riconoscenza а Vostra 
Eccellenza, agli Illustrissimi е Reverendissimi Padri, Religiosi е Religiose 
ed а tutti qui presenti, professori, dottori е Autori, і quali si degnarono di 
farci questo grande onore еоп loro singolare attenzione per cosi solenne cir
costanza. 

Noi abbiamo detto « singolare •>, е per noi, una circostanza indimenti
cabile. Noi sempre cerchiamo nella nostra storia l'atti positivi, fattivi е uni
ficativi. Tale е stata ed е la nostra Chiesa, la quale, quasi durante due mila 
anni, con le sue forze sopranaturali е naturali, unificava е cimentava tutto 
il popolo, ricchi е poveri, dotti ed indotti. А questi fattori umani bisogna 
aggiuнgere la nostra cultura е scienza, le quali sono segni distinguibili della 
coscienza nazionale е del genio creativo del popolo. Attraverso quasi un 
secolo, la Societa Scientifica di Taras Sevcenko, compiva questa degna mis
sione nella nostra storia, ma in modo particolare durante і tempi piu bu
rascosi. 

La vita d'un popolo е la somma d'innumerevoli piccole forze del suo 
spirito е della sua ricchezza, е soltanto il sapere - il cervello е spina dor
sale del popolo, da loro un determinato orizzonte ed una propria fisionomia. 
L'anima nostra, stanca dai travagli secolari, riposa, quando puo soffermarsi 
sui momenti е fattori costruttivi delle sue conquiste. 

Quando guardiamo con occhio fuggitivo sull'azione della Societa Scien
tifica di Taras Scencenko, allora vediamo, che essa, durante la sua quasi 
secolare attivita, era per punto questa forza nobile, unificatrice di tutta 
l'Ucraina, una forza spirituale е potente, con la quale popolo intero mani
festava ed esprimeva il suo genio fattibile. Essa unificava tutti, senza di
stinzione di fede, di politica е di partito, е con сіо gettava anche il suo grande 
contributo negli scrini dell'umano sapere. 
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Oggi, per modestia, non ricordiamo і nomi dei grandi luminari della 
scienza е Membri ancor viventi, gia coпosciuti in tutto il mondo del sapere. 
La Societa Scieнtifica di Taras Scencenko, annoverava tra і suoi illustri 
Soci: Hгusevskyj, Franko, l:ykalenko, Efremiv, Hnatiuk, Barvinskyj, Kry
veckyj, Studynskyj, Smal-Stockyj, I>oro~enko, Kost Lewyckyj, Pancysyn, 
Starosolskyj, Rako\\'skyj, Swencickyj, Kuzela, metropolita Szeptyckyj, Padre 
Skruten ed altri ансоrа, che con la loro intelligenza е volonta hanno co
struito questo tempio monumentalc della scienza, della quale giustamente, 
cd а ragione, il popolo ucraino ne va fiero. Gli eroi della scienza continuano 
ad allargare ed abbellire questo tempio con altre conquiste intellettuali, 
sovente anche tra le sofferenze е miserie, con graпdi sacrifici. Insieme а loro 
vogliamo anche noi aggiungere il nostro umile contributo allo sviluppo della 
nostra scienza е cultura. Е questa solenne promessa facciamo oggi, е nello 
stesso tempo ringraziamo calorosamente, ancora una volta, per cosi alto 
е non meritato riconoscimento е рег il prezioso dono. 

ПРОПОВІДЬ БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА НА 6ВХАРИСТІЙНІМ 
КОН (РЕСІ В ПІЗІ 

9 червня 1965 

Carissimi in Gesu Cristo! 

Le parole di Gesu Cristo: (( Chi mangia la mia Came е beve il mio Sangue, 
ha la vita eterna & sono diventate direttiva nella vita di ciascun cristiano, 
е la Santissirna Eucaristia е il centro della sua vita spirituale. La partecipa
zione alla Santa Messa, alla S. Comunione, la devozionc alla SS. Eucaristia, 
le preghiere ed і canti, la meditazione sulla vittima dell'amoгe е del сіЬо spi
rituale, - costituiscono la parte piu importante della vita spirituale е sono 
forza, sostegno ed appoggio nelle diffi.colta quotidiane, nei pericoli е nei sa
crifici. Ма la SS. Eucaristia non е soltanto сіЬо spirituale dei singoli indi
vidui, ma anche di ciascuna parrocchia, delle congregazioni religiose, delle 
diocesi, dei popoli е degli Stati, poiche essa гegola е sostiene la vita di quelle 
comunita, li unisce insieme, е con essi anchc tutta la Chiesa. Questo е appunto 
la causa della venerazione pubblica, cccitamento di feгvore е della ricono
scenza per Gesu Eucaristico, е le migliori manifcsta.zioni di tali sentjmenti 
sono і Congressi Eucaristici dioccsani, nazionali cd internazionali. Е di tale 
bellissima testimonianza е stato il rcccnte Congrcsso Eucaristico Intemazio
nale а ВоmЬау in India, esaltato d.alla preS<~nza del Santo P~dre all'in~olita 
grandiosita е maesta, che ha гisvegliatn la fede, la dcvozione е l'ammirazione 
in tutta la Chiesa universale. 
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Grande influsso hanno questi Congressi sul risveglio dell'amore tra і 

popoli limitrofi е sulla rimozione dell'odio, tanto diffuso oggi in tutte le parti 
del mondo. Tale grandiosa festa е anche questo Congresso Eucaristico lta
liano а Pisa, al quale prendono parte non solo tutte le diocesi italiane, riti 
occidentali, ma anche gli orientali, per manifestare la loro unione, il cui piu 
prezioso anello di congiunzione viene costituito proprio dalla SS. Eucaristia. 
11 culto della SS. Eucaristia ha in І talia ~na tradizione particolare, е сі о 

gia sin dai primi tempi del cristianesimo. Della predicazione degli Apostoli, 
dei loro atti е dell'amministrazione della SS. Eucaristia, testimoniano le 
opere monumentali nelle catacomЬe е in seguito nei templi, nelle grandiose 
Ьasiliche con ammirevoli mosaici, nelle opere teologiche dei Padri е teologi 
della Chiesa. Е sufficiente in verita soltanto un breve sguardo sugli antichi 
monumenti in Sicilia, in Italia Meridionale, nelle catacomЬe di Roma, fino 
alla citta di Pisa, per persuadersi di quale profonda fede fossero permeati 
і cristiani d'Italia nella SS. Eucaristia е con che grande devozione riceves
sero il Corpo е il Sangue di Gesu Cristo! Qui sono evidenti le parole di Gesu 
Cristo, che se anche tacciono і cristiani defunti, parlano eloquentemente le 
pietre. Е anche qui а Pisa noi vediamo sulle antiche mша scolpiti і simЬoli 
dell'Eucaristia, le parole, і segni, come potenti testimoni del Sacrificio е del
l'amore di Gesu Cristo. Е questa fede, attraverso і secoli, cresceva е trovava 
sempre nuove manifestazioni esteme nelle opere monumentali con gli eccelsi 
templi delle cattedrali е geniali opere artistiche di Raffaello е di Leonardo 
da Vinci sulla SS. Eucaristia. Е questo е anche la miglior prova che la SS. 
Eucaristia permeava tutta la vita del popolo italiano, tenendolo sul piu alto 
livello cultшale, trovando in esso sempre m.aggiori forze ed attingendo la sua 
vitalita creatrice nella vita familiare, ecclesiastica е nazionale. Sia questo 
Gesu Eucaristico la luce е il calore del popolo italiano anche per і secoli fu
turi. Amen. 

Card. J OSEPH SLIPY J 

УКРЛІНСЬКИЙ ТЕКСТ 

Дорогі в Христі! 

Слова Христові <<хто їсть моє Тіло і п'є мою Кров, той має життя 

вічне>> стали директивою в житті кожного християнина і Пресв. Евхарис

тіл, тим самим, стала й осередком його духового життя. І участь в С.,'JУжбі 

Божій, і Св. Причастя, почитання Пресв. Евхаристіі, молитви і співи~ 

роаважюшл над жер'Гвою любови і душевного корму, становлять найго

ловнішу частину духовного життя і є силою, nіддержкою та опорою у 

важких буденних nрацях, небеапеках і жертвах. Та Пресв. Евхаристіл 
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є не лише духовним кормом одиниць, але також поодиноких парохій, 

монаших згромаджень, епархій, народів і держав, бо вона нормує і під

держує життя також тих спільнот, з'(ЩНЮG їх в одно, а з ними і всю Церкву. 

Те є і причиною прилюдного по читання, розбудження запалу і вдячности 

для 6вхаристійноrо Христа і найнращими такими винвами є Євхаристійні 

RонІ'реси епарх ішІьн і, націонаJІьні і міншаrодні. І таким прегарним 

свідоцтвом був недавно Міжнародній l\oнrpec в Бомбей (Індія), підне

сений присутністю Святого Вітця до небувалої веJІичі і маєстату, що 

збудив віру, набожність і подив у цілій ВсеJІенській Церкві. 

Велики·й вплив мають ці Rонrреси збудженням любови між су

сідніми народами і усуненням ненависти так нині поширеної по всіх усю

дах. Таким величавим Святом є і оцей Італійський Євхаристійний Кон

І'рес в Пізі, і в ньому беруть участь не тільки всі італійські епархії, 

західні обряди, але також і східні, щоб зазначити свою єдність, якої 

найцінніпmм звеном є саме Пресв. Евхаристія. А почитання Пресв. Ев

харистії має в Італії особливу традицію і то вже від перmих років христи

янства в Італії. Про проповіді апостолів, іх ділпня і уділювання Пресв. 

Євхаристії свідчать монументальні твори в катакомбах, а опісля в святи

нях, величавих базиліках з подивугідними мозаіRами, в богословсм~их тво

рах Отців і теологів. Вистачить справді лише короткий погляд на старо

винні пам'ятники на Сициліі, в ПоJІудневій Італії, катакомби в Римі 

і дальше аж до Пізи, щоби переконатися якою глибокою вірою бу.JШ прой

няті італійські християни в Пресв. Евхаристію, і з якою побожністю 

приймали вони Тіло і Rров Христа. Справді унагляднені є тут слова 

Христа, що, хоч замовкли померлі християни, то проречисто говорить 

каміння. І тут в Пізі ми бачимо теж на старовинних мурах символи Єв

харистії, слова і знаки, як могутні свідки Христової жертви і любови. 

І та віра, впродовж століть, росла і находила все-то нові вияви назовні 

в монументальних творах з неботичними катедральними храмами і ге

ніяльними мистецькими твораШІ Рафаеля і Леонардо да Вінчі про Пресв. 

Євхаристію. А це є також найкращим доказом, що Пресв. Евхаристія 

проникала ціле життя італійського народу, находила в ньому все нов і 

сили і унаг.ля,днюва.ла свою творчу силу в родинному, церковному і дер

жавному життю, та держала його на найвищім рівні культури. Нехай 

же 6вхаристійний Христос буде і на дальше світлом і теплом іта.ТІійського 

народу в грядучі століття. Амінь. 
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА В ПОКЛОНІ 

БЛАЖЕННІІІІОМУ МИТРОПОЛИТОВІ КАРДИНАЛОВІ 

КИР ЙОСИФОВІ 

27 .VI.1965 

Президія Наукового Товариства ім. Шевченка в ЗДА аволила в 
особливий спосіб вшанувати свого дійсного члена Блаженнішого Вер
ховного Архивпископа Митрополита Кардинала Кир Йосифа, жертву
ючи йому символічний дар, а саме дорогоцінну во лоту чашу, роботи 
віденсько-львівсьноі ювілірноі школи в початку XVIII сторіччя. 

З цієї нагоди Голова НТШ uроф. др. Роман Смаль-Стоцький ввер
нувся окремим письмом до ВПреосв. Владики Кир Івана в Римі, по
чесного члена НТШ, в проханням передати в торжественний спосіб в га
даний дар Митрополитові-Ісповідникові враз в відносною мистецьною 
грамотою а підписами всіх членів НТШ в Америці на внак глибоної по
шани й віддання для особи нашого Первоієрарха, що являється справді 
Мужем Провидіння в цих важних часах нашої історіі. Провід НТШ 
слушно бажав собі, щоби торжество передання дару відбулось в свя
точний спосіб, в прияві церновних і світських представників нашої Укра
їнськоі Громади в Римі, наших науковців, вонрема членів НТШ та за
прошених гостей. 

В тій цілі на неділю дня 27 червня, в Папській Семінарії св. Йоса
фата в Римі приготовано скромну академію. Кардинал Йосиф прибув 
до Папеької Семінарії в годині 5-ій пополудні в супроводі декількох 
священиків. Навустріч вийшов йому Владика Кир Іван рааом а Отцями 
Настоятелями Папеької Семінарії св. йосафата. По Rоротному посі
щепні в каплиці, зачалась в семінарійній авлі академія піснею псальма: 
<<Хваліте Господа». По скінченій пісні псальма ВПреосв. ВладиІіа Кир 
Іван виголосив святочну промову, звертаючись наперед коротІНІМ ело
вом в італійській мові до неунраінсьних гостей. 

По закінченні слова ВJІадина Кир Іван вручив Митрополитові гра
моту й дорогу чашу як дар нашого славного НТШ у ЗДА. Хор питом
ців відспівав опісля в 'яванку унраїнських народніх пісень в честь 1\оG
ааря украінського народу Тараса Шевченка, що його ім'я носить наше 
українське Наукове Товариство. 

Кардинал відповів на привітання Владики Кир Івана довшою про
мовою, підкреслюючи миле враження такого щирого вияву прихиль
ности й любови вбоку нашого найстаршого Наукового 'Говариства д~1н 
церновного Первоіврарха і висловлюючи свої почування вдячности для 
Голови, Президії та всіх Членів Товариства ва їхній тюп1й сиl\шшt.і•t
ний дар. << Ми - говорив Кардинал - аавжди шукаємо в нюпій іr:то
рії діл позитивних та аагальнооб'єднуючих. Так аавжди чиниаа наша 



Цернва, що упродовж віків природними та надприродними засобами об'єд
нувала й цементувала ввесь нарід, багатих та бідних, вчених і невче
них. До тих об'єднуючих засобів треба передусім зараховувати нашу 
культуру й нашу науну, бо вони є наявними доказами національної 
свідомости та творчого генія украінського народу. Майже упродовж од
ного століття наунове Товариство ім. Шевченна сповняло це своє ви
соне завдання, а передусім в часах найбільш бурхливих нашої історіі ... 
Як дивитись нині на діяльність НТШ, то доводиться ствердити, що май
же упродовж одного століття це Товариство мало об'єднуючу силу на 
Украіні, силу духову й могутню, бо воно об'єднувало всіх, без різниці 
віровизнан:ця, політичні чи партійні переновапня і давало велиний свій 
внлад в скарбницю людського знання >>. 

Слова Кардинала прийняли всі присутні довгими оплесками і на 
знак пошани проспівали спонтанно щире <<Многая літа>>. Між прияв
ними Достойниками ми бачили Преосв. Василя Rрістеа, румунсьного 
Владину, Вор. Отця Архимандрита Т. Мініші з Rриптоферратсьноі 
обителі, ПредстаВІrnнів Верховного Заряду Отців Василіян, Монс. М. 
Ріцці від Свящ. Roнtpetaцii Східної Цернви, Монс. Appiti з Сенрета
ріяту для З'єдинення Християн, Впр. Отця Й. tіля, Ректора Папсьного 
Інституту Східніх Наун, Верховний Заряд Сестер Василіянок ян та
нож Верховний Заряд Сестер Служебниць, Представнинів Отців Сале
зіян, Отців Редемптористів і Отців Студитів. При цьому бул11 майже 
всі члени Унраінсьноі Громади в Римі, всі наші й деякі чужинецькі 
студенти богословії, деякі украінс.ькі паломники в-поза Італії, в тому 
з Америни. 

Ватинанський тижневин << Ль 'Оссерваторе Роман о >> відмітив окре
мою довшою згадкою це гарне торжество, що його відсвятнувала Укра
інсьна Громада в Римі на честь Первоієрарха-Ісповідника завдяки шля
хетному починові збону нашого славного Наукового Товариства ім. 
Шевченна в З'єдинених Державах Америки. 
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В (РОТТАФЕРАТСЬКІЙ АРХИМАНДРІІ 

29.VI.1965 

Indirizzo rivolto а Sua Eminenza 
il Cardinale Giuseppe Slipyj, 
Arcivescovo Maggiore della Chiesa Ucraina, 
dal Р. Archimandrita Teodoro Minisci. 

Eminenza Reverendissima, 

La storia millenaria di questo nostro Monastero si arricchisce oggi di 
un'altra pagina splendeпte, per la presenza dell'Emineпza Vostra ін mezzo 
а noi. Questo splendore non е dato soltanto dal fulgore della dignita cardi
nalizia di cui siete rivestito, ma principalmente dalla Vostra stessa Persona 
che assurge а simbolo, а testimoniaнza е ad ammaestramento nella sofferta 
ma gloriosa storia della Chiesa universale е in modo particolare della Chiesa 
Ucraina, di cui siete il supremo gerarca. 

La Comunita di Grottaferrata, а mio mezzo, rivolge pertanto all'Emi
nenza Vostra Rev.ma il suo devoto, ammii"ato е - se lo permettete - af
fettuoso saluto di omaggio, cui unisce il ringraziamento piu sentito per la 
condiscendenza di essere qui venuta е per il dono spirituale che l'Eminenza 
Vostra si accinge а farle con il conferimento del sacro Ordine del Sacerdo
zio ad uno dej suoi giovani membri, il nostro confratello Nicola Cuccia delle 
colonie albanesi di Sicilia. 

Sono sicuro, mentre ne formulo l'auspicio, che l'imposizione, da parte 
dell'Eminenza Vostra, delle sacre mani - strumento della divina grazia 
dello Spirito Santo - trasmettera al novello sacerdote anche quella for
tezza nella fede, quella inconcussa fedelta alla Madre Chiesa, quell'abnega
zione coraggiosa ed eroica nel compimento del proprio dovere, che hanno 
caratterizzato е rifulgono nella persona dell'Eminenza Vostra. 

Мі sia роі consentito ricordare che questo Monastero ha annoverato 
е tuttora annovera tra і suoi membri anche ieromonaci е тоnасі uсІ"аіпі, 
che molteplici furono nel passato le relazioni con і Basiliani del glorioso Iero
martire S. Giosafat, della cui causa di canonizzazione fu postulatore il no
stro abate Nicola Contieri; che il Vostro illustre immediato predeccssore 
Metropolita Andrea con fratello Egumeno Clemente furono ripetutamente 
ospiti graditi di questa Comunita е legati ad essa da spirituale fratcma ami
cizia. Е se сі addentrassimo nella storia, potremmo incontrare anchc la prc·· 
senza del grande Cardinale е Patriarca Isidoro di Kiev, collega del Bessa
rione il quale fu di questo Monastero е dei Basiliani d'ltalia rispettivamente 
Commendatario е Protettore, lasciando segni tangibili del suo intcrcssa
mento nel campo sia spirituale che temporale. 

А questi ricordi ті ріасе collegare l'odierno avvenitneпto che l1a taнti 
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punti ideali di riferimento аНа storia antka е recente, la quale continua 
а tessere la sua tela -- forsг а поі misteriosa - ma sempre condotta dalla 
Provvidenza Divina. 

Eminenza, \f о і ОІ-{1-:'Ї сеІРІн cr<"te con lo stesso calice che fu del Cardi
nale Bessarione е da t]tІello stesso calicc dшete а noi la comunione che, men
tre сі salda tutti ncll'amoп~ (ti Cristo, сі пnisce tra noi nel vincolo della ca
rita che non cotюsce lщrr·iero tli tcrnpo о (1і stirpe, di lingua о di rito. 

Е' qнcsta la r Paltc\ soavt~ е sopranпaturale della Chiesa, una nella sua 
cattolicie•. foшlata. <la. Cristo sнlla roccia di Pietro che vive nei suoi suc
ccssori. Е РаоІо VI, ft~liccrncпtc rгJ.,'lla.ntc, l'ha affermata in questo stesso 
sacr·o ltюl-:'o duvt~ поі сі troviarno, in ш1 discorso la cui есо nel mondo е piu 
ancora nei nostri cuori rimanc sempr-e viva. 

Cltc lddio Onnipotente, pcr l'intercessione della dolce Panaghia е per 
lc prcghicrc dell'Eminenza Vostra, conceda а questa nostra umile Comu
nita di Grottaferrata, che la Divina Provvidenza volle fosse costituita nel 
centr-o stesso della cattolicita, lo spirito dei suoi santi Padri е Fond.atori 
nel compimento della sua missione nella Chiesa di santita е di apostolato, 
per la gloria del Signore nostro Gesu Cristo е per il bene di tutti і disper~i 
fratelli nella fede. Amen. 

ВІДПОВІДЬ-ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО 

Di che grande ammirazione е stata riempita la nostra anima un tempo, 
quando come giovane sacerdote sono entrato in questo maestoso tempio, 
nel quale su оgпі pellegrino pregante veglia cosi affabilmeпte l'occhio della 
Vergine Santissima. La tradizione millenaria соі sпоі aпedamenti artistici, 
con gli affreschi dei grandi Santi, сі sопо rimasti per sempre nella mentc. 
Percio anche oggi, ascoltaпdo il saluto del Padre Archimandrita, dopo l'in
gresso solenne in questo tempio orientale, cresce lo spirito di ogni cattolico 
orientale. Veramente пn cosi graпdc е glorioso passato si erge vivamente 
dinanzi agli occhi с riempie l'anima di riconoscenza, perche possiamo ag
giungerci anche noi а чuclla. шillcnaria processione dei santi, grandi asceti 
di questo glorioso пюпаstсr·о, chiaшato comunemente in tutto il mondo 
« Grottaferrata ь. А chi oggi nоп с ancor conosciuta la storia di questo mo
nastero, che соше si dicc crcl>lн~ sнl ltюgo di una villa romana, attribuita 
persino а Cicerune, chc in essa Ьеп presto- · gia nel ІІІ secolo- venne aperta 
una cappella per і cristiani е creato un centro dei primi cristiani, confes
sori della fede di Gesu Cristo. 

Proprio in questo posto nell'anno 1004 San Nilo е BartolomeoJ hanno 
fondato un monastero ancor fiorente аі nostri giomi. Mutevole е stata la 
storia della Chiesa in OrienteJ gloriosa е oscura, piena di gra11di vittorie е 
di bassezze umane, е persino di scissione della Chiesa di Cristo. La storia 

198 



del monastero di Grottaferrata ha vissuto momenti gloriosi е tristi, spln
tualizzata dagli slanci dei suoi тоnасі asceti, ma anche spinta dalle tenta
zioni della gente debole verso l'annientamento delle sue grandi tradizioni 
d'Oriente. Ма soltanto grazie al deciso intervento dei gloriosi Рарі: Grego
rio ХІІІ, Clemente ХІ, Benedetto XIV ed altri, Grottafeпata ha potuto 
sopravvivere е usci vittoriosa da questi pericoli divenendo sostegno del
l'Oriente cattolico al tempo delle incomprensioni е scissioni dell'unione ec
clesiastica. 11 monastero di Grottaferrata ha il dovere di ringraziare il Si
gnore per le innumerevoli grazie, ma sopratutto per questo, che esso non 
si е mai reso infedele а San Pietro е al Suo Successore, е con la parola е соі 
fatti predicava questa verita evangelica basilare per tutto il mondo. Сіо 

е veramente una splendente corona, che abbellisce il monastero di Grotta
feпata. Е percio non fa meraviglia, che ogni pellegrino romano, siano essi 
Рарі е imperatori, vescovi, chiero е laici dell'Oriente che di Occidente, cat
tolico о separato, protestante о di altta fede, viene а Grottafeпata, реІ" po
sare il suo sguardo сон lo spirito di preghiera sull'icone della Vergine di Grot
taferrata. 

Di questa preghiera е piena oggi anche l'anima nostra, al momento 
di questa S. Liturgia е taнto piu che ad essa si aggiungono anche altri mo
menti luminosi della vita di questo monastero. Alcuni тоnасі sacerdoti 
celebrano oggi il 25-mo anniversario del loro sacerdozio е uno che viene da 
noi consacrato oggi, - innalzano maggiormente la gioia di questo momento. 
Veramente il monastero di Grottaferrata ha grande е pieno diritto di gioire, 
perche la sua comunita monastica aumenta di un altro predicatore della 
рагоlа di Піо, di нn asceta della vita monastica ed esempio delle virtu evan
gelic}н·. <"Ін~ costituiscono il raggiungimento della santita. Questa gicia riem
pie рt·іпш <.li tнtto il cuotc del novello sacerdote Nicola, che с diventato de
gno йі offrire pcr tutta la vita il Sacrificio Incruento, implorare le grazie 
per sc е per tutti, che dispensera con abbondanza le grazie di tutti і Sacra
menti е diventera in una parola un esempio vivente del sacrificio perfetto 
per Gesu Cristo е per la Sua Chiesa. 

Naturale е la gioia е la contentezza di tutti qui presenti: padre, madre, 
fratelli е sorelle del novello sacerdote Nicola, che hanno dato а Cristo il loro 
piu grande tesoro, il proprio figlio, perche pregasse per loro е fosse protet
tore della propria famiglia, gia oggi, dinanzi all'altare dell'Altissimo. Que
sto momento commovente fino alle lacrime, diventi tale anche per і secoli, 
come un giomo glorioso del monastero di Grottaferrata. Amen. 
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УКРЛІНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ПРОМОВИ КАРДИНАЛА КИР ЙОСИФА 
В ІРОТТАФЕРРАТА 

29.VI.1965 

.Яким великим подивом була наповнена колись наша душа, коли 

ЯR молодий священик ввійшли ми до цього величного храму, в якому 

так привітливо глядить око Пресвятої Богородиці на кожного говій

ного путника. 1000-літня традиція з мистецькою обстановкою, з фре

сками велетнів Святих, остали на завжди в пам'яті. Тому і нині, слу

хаючи привіту Впр. отця архимандрита, після святочного входу в оцю 

східну святиню, росте дух кожного східного католика. Справді тане 

велике і славне минуле остає нині живо перед очима і наповнює душу 

вдячністю, що можна прилучитись до тисячлітнього походу святих, ве

ликих подвижників того славного монастиря, так званого загально у 

цілому світі - << ( роттаферрата >>. Кому нині вже невідома історія цього 
монастиря, що постав на місці римської віллі, як кажуть, навіть Ціце

рона, що в вій небаром, бо в ІІІ столітті, була відчинена молитовня для 

християн і створений осередок перших визнавців, ісповідників Хри

стової віри. 

Саме на оцьому місці в 1004 році св. Ніль і Вартоломей, оснували, 

по сьогоднішній день, квітучу обитель. Перемінлива була історія Цер

кви на Сході, і світла і темна, повна високих подвигів і низьких люд

ських пристрастей, і роз'вднювання одної Христової Церкви. Історія 

( роттаферратського монастиря також переживала світлі і сумні мо
менти, одушевлювана поривами своіх подвижнинів монахів, а також 

наражувана спокусами малодухів на запропащення своїх великих тра

дицій Сходу. Та лише завдяки рішучому спротивові славних Паn ів: 

Григорія ХІІІ, Климентія ХІ, Бенедикта XIV і інших, (роттаферрата 
перетривала і вийшла переможно в тих небезпек та стала остовю натолиць

кого Сходу в часі непорозумінь і розбиття церковної вдnости. ( ротта
ферратська обитель мав обов' явок дякувати Господеві ва багато-багато 

великих ласк, але найбільше ва те, що вона ніноли не епроневірилась 

св. Петрові і його Наслідникам, і словом і ділом проповідувала ту основну 

св. Петрові і його Наслідникам, і словом і ділом голосила ту основну 

євангельську правду на ввесь світ. Це справді сіяючий вінець, що в:кра

шав скрань (роттаферратськоі обителі. І не диво тому, що кожmtй рим-
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ський nутник чи то ві Заходу, чи ві Сходу, католик чи нев'єдинений, 

протестант чи інший вианавець, сnішить до (роттаферрати, щоби nо
глянути молитовним оком на (роттаферратську Пречисту. 

Тим говінням наповнена і наша душа сьогодні, в часі цеї св. Лі

тургіі і то тим більше, що до неі прилучуються і інші світлі моменти 

а життя оцього монастиря. Деякі ієромонахи святкують 25-річчя свого 

священства, а один, нині поставлений нами неопреавітер, підносять 

радість нинішноі хвилини. Справді має велике і повне nраво тішитись 

(роттаферратська обитель, що іі чернечу громаду збільшує ще один 
проповідник Божого слова, ще один поднижник мовашого життя і при

клад євангельських чеснот, завершення святости. Ця втіха наповнює 

передусім серце нового священоієрея Николая, що удостоівся прино

сити на все життя Безкровну Жертву, вимолювати благодатей для себе 

і для всіх, що буде роздавати всещедро ласки всіх Тайн і стане словом 

і живим прикладом всецілоі посвяти для Христа і Його Церкви. 
Самоарозумілою є радість і втіха, ось тут nрисутніх: Батька, мами 

братів і сестер неоnреавітера Николая, що віддали для Христа свій най

більший скарб, свою дитину, щоби молив аа них і був заступником своє і 

Родини, вже нині, nеред Престолом Господнім. Оця, до сліз зворушлива 

хвилина, нехай остане таною і на віки, як світлий день (роттаферрат
ськоі обителі. Амінь. 
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llPOMOBA BJIA/1\EH ІІІІІІОГО ІІА ПСЕЛЕНСЬКІМ СОБОРІ 

Н.ІХ.1~65 

DE LIBERTATE RELIGIOSA 

Venerabiles Patres! Loquor nomine aliquorum Patriarcharum et Episco
porum Orientalum et Conferentiae Episcoporum Ucrainorum. 

1. Ventura saecula et futurae generationes sine dubio admirati fuerint 
immensum laborem impensum а Concilio V aticano ІІ in defendendo sche
mate « De libertate religiosa » et nemo hoc serie negavit quamvis veritas 
ipsa luce clarius pateat. Sicuti liЬertas necessaria est ad vitam physicam
corporalem fovendam, ita etiam ad vitam spiritualem, cuius religio semper 
centrum constituit. Attamen omne Concilium, necessitatibus sui temporis 
in Ecclesia emergentibus, remedium procurare sibi proponit contra errores 
fidei, haereses, abusus disciplinares, trasnsgressiones legis, crimina morali
tatis etc. Qua de causa Concilium Vaticanum ІІ ех professo quaestionem 
de libertate religiosa movet, quia haec dolorosissime vitam Ecclesiae con
temporaneam tangit. Eoque magis quod schema nostrum cum « Constitu
tione Dogmatica De Ecclesia » intime coniunctum est. Quamvis persecutio 
et oppressio Ecclesiae decursu saeculorum а Domino Nostro Iesu Christo 
praedicta sit attamen nostris temporibus haec calamitas gravior, vehementior 
et universalior prae anterioribus saeculis evasit, et Concilii attentionem in 
primo loco prae ceteris aliis attrahit. Ideo clarius et expressius hoc dicendum 
sit in initio ipsius introductionis quamvis brevissime, ne schema tantum tJt 
theoreticum et academicum appareat, neque sine ulla generaliori ratione 
adducta schema indeferenter de dignitate personae incipiat. Ratio libertatis 
religionis clare et fortiter in initio schematis reddi debet, uti mнlti Patres 
Concilii ardenter iam desiderabant. 

2. Reemendatus textus pluribus defectibus purgatus est, tantuш manel 
ut quibusdam imperfectionibus liberetur. lmmнnitas а coercitione et vi non 
solum indispensabilis proprietas Ecclesiae est ut ех Revelatione et ratione 
probatur, sed etiam ad uniuscuiuscumque status salutem et Ьonum pertinet 
ne ipse suis civibus et subditis onus sit insuportabile, а quo iure merito 
cives se liberare in intimo suo corde semper desiderium fovent et data 
occasione ad actum reducunt. Ultimis decenniis elaboratae sunt а sociologis 
limites inter ius personae humanae et status, quae etiam Ьоdіе sub respectu 
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religionis agnitae sunt, ut cives pacifice vivant et bonum suum prosequantur 
et ut finis ultimus non solum а singulis hominibus, sed etiam а societatibus 
et statibus assequatur. Concilium ha rationes quoad limites religionis suffi
cienter supplet. 

3. Si ad magis concreta transeamus in No 4 Schematis non superfluum 
esset addere post verba: Exercitium ergo religionis in societate legitime non 
potest prohiЬeri coercitiva interventione potestatis civilis nisi vel perturbet 
pacem publicam vel publicam violet moralitatem vel iura laedat aliorum, 
« de facto vere et non ficte », ne ianua aperiatur abusibus et excusationibus 
in statu religioni hostili. 

No 5 « Huic Vaticanae Synodo in firmis votis est ». 

No 6 (versus finem) « Praeterea in sociali hominis natura atque in ipsa 
indole religionis fundatur ius, quo homines suo ipsorum sensu religioso moti, 
libere possunt conventus habere vel associationes educativas, culturales, cari
tativas, sociales, scientificas constituere omniaque quae ad vitam religiosam 
colendam et evolvendam necessaria sunt ». 

No 7 « Potestas civilis iura parentum violat, si unicam imponat educa
tionis rationem, ех qua omnis formatio religiosa excludatur et huic atheisticae 
eucationi suos cives omnibus repressalibus sibi possibilibus se subiicere 
conatur ». Quae statuta ad defendendam educationem rcligiosam viam habeant 
non solummodo pro temporibus nostris sed etiam pro fпturis, Concilium 
alta voce enuntiet. 

No 9 Argumenta ех S. Scriptura non omnia directe thesim probare 
videntur ceterum quaedam textus sufficerent. 

Inter No 9 et No 11 quaedam repetitio esse videtur. 
Ad finem No 9 addere: « In defendenda libertate personae humanae 

et libertate religionis, Ecclesia Christi semper omni cum dignitate sine vehe
menti resistentia, perturbatione et agressione processit et vero in przmts 
aciebus ut historia confessorum et martyrum usuque ad nostra tempora 
testatur ». 

No 12 « Inter еа speciatim, quae contra Dei voluntatem agunt immo 
contra bonum ipsius civitatis ». 

« Ех catholica traditione libertas Ecclesiae est principium fundamentale 
in relationibus inter Ecclesiam et ordinem civilem vitae humanae, quodque 
pro futuro аЬ еа non solum numquam recusandum sed semper strenue 
defendendum est ut iura inalienabilia, quibus necessariis instructa sine impe
dimento frui queat utpote auctoritas spiritualis et societas perfecta ». 

No 13 « ... ut amanter prudenter patienter agat cum hominibus, qui in 
errore vel ignorantia circa fidem versantur, sua principia поп perdendo. 
Respiciendum igitur ... ». 

Conclusio. Concilium omni auctoritate sua pollens vocem altam sublevat 
ut in praesenti tristi persecutione libertas religioni restituatur et quae li[,ertas 
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non solum theoretice ct negative agnoscatur} ut dixit Card. Siri} sed etiam 
ad catum practice et positive reducatur. 

4. Omnis libertas поn oЬstantcr regulis moralibus et iuridicis deviare 
potest, nisi nohilitas СІШl pcrficiat sccundam verba Evangelii: « Estote ergo 
vos perfecti, sicнt ~t pat~r vcstcr caclcstis perfectus est » (Mth. 5, 48). Nobi
litas ( Gentility) nut~ш cst аnішнс virtus, qualitas et habitus cogitandi et 
agendi secundum altissirna principia divina et humana in oppositione ad 
proprias commoditatcs ~t ~goisticas utilitatcs, materiales vel spirituales. Nil 
mirum, quod iam pa~anus poeta Juvenalis cantat - « Nobilitas sola est et 
unica virtus ». N~minem latet nos in atmosphaera bellorum vivere et omnibus 
crudelitatibus volens nolens affici. Omne autem Ьellum ferocitatem, bruta
litatem, rusticitatem, ruditatem, morum pravitatem secumfert. Et hodie proh 
dolor аЬ infimis societates humanae usque ad verticem immo clerus tali 
ignobili influxui subicitur ita ut ait S. Paulus revera « non multi nobiles 
sunt » ( 1 Cor., 1, 26 ). In tractanda liЬertate religionis quaestio nobilitatis 
praetermitti nequit. Nobilitas defectus inevitabiles in omnibus litibus et 
pugni~ in quibus саеса vis physica vincit, supplet. ln omnibus talibus casibus 
non obliviscendum est adagium « Noblesse oblige ». Nobilitas unctionem 
quandam et odnrem dat toti rationi cogitandi et agendi et homines altae 
culturae characterizat eorumque ornamentum est, ad quos primo loco clerus 
pertinere deЬet. Nam nobilitas est etiam perfectio pietatis et religionis ita 
ut vita supernaturalis eiusque manifestatio si in forma brutali appareat, 
deformitas et monstrum est immo et caricatura. Ideo in libro « De Imita
tione Christi » legimus saerdotis « conversatio non cum popularibus et com
munibus hominum viis, sed cum Angelis in caelo, aut cum perfectis viris 
in terra » (Lib. lV, сар. v). Sine dubio nobilitas omnem actionem, cogita
tionem et praedicationem perficit et liЬertatem religionis tum ех parte mode
ratorum tum ех parte fruentium аЬ excessibus praecavet, quia nobilis homo 
solummodo quaerit Ьonum Dei et suum et proximi sub aspectu divino in 
forma perfecta id est nobili. Ех altera parte « Beata est terra, cuius rex est 
nobilis » ut docet Salomon (Есе. 10, 17). Concilium nobili tractatione 
omnium acatholicorum viam nobilitati pandit et data occasione discussionis 
de liЬertate religiosa de nobilitate verbum faciat: « Noblesse oblige ». 

Die, 8 septembris 1965. 
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ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО НА ВСЕЛЕНСЬКІМ СОБОРІ 

1.Х.1965 

V enerabiles Ра tres! 

Iam primo, superficiali quoque, ictu oculi magna varietas capitulorum, 
articulorum in schemate observatur. Plures orationes prolati sunt, pleni 
spiritus originalis et acumenis. Saepe Patres conquesti sunt de logica, de 
consequentia, de ordine articulorum, de terminologia plus vel mшus cum 
fundamento in re. 

Mihi autem alia in mentem venit ratio et vero quaedam angustia in 
tractandis quaestionibus et anxius sum ne repetatur id quidem quoad ІІ par
tem. Schema iure merito « De Ecclesia in mundo huius temporis » nomi
natur, sed debeo confiteri terminum « mundus » tractari non complete. Fere 
omnes Patres ех occidentali puncto videndi totam materiam tractant. Attamen 
neminem latet hunc mundum et quidem in hoc tempore existere etiam « retro 
velum » sicut dicut « dietro cortina »; intelligendo Orientem Europeum et 
Asiaticum, Africam Septentrionalem, - Unione Sovieticam, Indiam, Bagdad, 
Sinenses regiones et Japoniam, ubi etiam plus quam 300.000.000 Christia
norum saepe saepius diversum modum vivendi agunt. De hoc autem exotico 
Oriente rarissime applicationes principiorum christianorum nostras aures 
frangit. Et sine dubio іЬі est diversa coexistentia statuum, diversa oeconomia, 
et sociologia, servitium medicinale, postale et militare, famiglia, abortus, 
divortio, leges matrimoniales, ars, scientia, moralitas, maritima et aerea navi
gatio et astronauticae expeditiones. 

Saepe saepius termini constant ех contrariis conceptibus et iisdem solum 
vocibus. Nostri casus morales sunt ех materia Orientis rari et ego perterritus 
qui quando Patriarcha Maximos exigebat: « ile faut changer les manuels 
de la theologie morale » - certe non principia mutare, sed applicationes 
methodi et casus, - non ех tempore feudalico, sed hodierno sumenda sunt. 
Oritur questio de diaconis, qui apud Occidentales possunt benedicere matri
monia, in Oriente non. 

Nemo Patrum ех professo de communismo- collectivismo et atheismo 
tractabat, excepto Card. Florit. Neminem latet vitam communem originem 
ducere ех Evangelio et remanere nunc in monasteriis. Attamen hodie isti 
conceptus apud communistas sunt inseparabiles а se et de hoc quaestio 
magna institui potest. Multi Patres ultimis diebus locuti sunt de atheismo 
praevalenter secundum conceptum occidentalem, sed hodie existunt iam 
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status, qui non indifferentes suлt versus religionem, sed ех professo pro
pagant irreligiositatem et persequuntur non solum Ecclesiam Christi, sed 
omnem religionem. De libertate, etiam religionis, plus іЬі loquuntur quam 
Venerabiles Patres in СопсіІіо. 

Ni fallor, nemo Patrшn advcrtiti punctum saliens systematis hodierni 
іл Orieлte esse iпitiativaш iлdividualem vel totalitarem. Ne quidem Card. 
Koenig in suo gravi et lapidissimo scrmoлe mentionem de hoc fecit. Meus 
ріае memoriae predecessor S. D. Aлdreas Szeptyckyj semper desiderabat 
vivere saltem breve tempus in civitate secundum principia christiana fun
data, quia status christiani in historia vix idealem gradum attigerunt. Е con
trario nostro tempore existunt status, qui consequentur atheismum omni 
cum vi, tota sua machina statali realizant et theismum expellunt. Quae dicta 
non sunt secreta, sed per longum et latum in ephemeridis et libris descripta. 

Animadvertere quidam potest, cur ipsi Orientales materiam non per
tractarent? Primo quia sunt in comparatione cum 3.000 Patribus рапсі (un 
quantite negligeable) et secundo: se adaptant ad Occidentales et tantum 
nonnulli sua catholicam orientalem sequuntur lineam. Ceterum et multi Patres 
latini ех regionibus Orientalibus: Vietnam, Philipinis, India, Australia etc. 
provenientes de moribus et quaestionibus suae patriae tacebant. Principia 
catholica applicanda et quoad personas et quoad communitates maximi sunt 
momenti non tantum pro Occidentalibus sed etiam pro Orieлtalibus. Quia 
Oriens est etiam mundus et vero huius temporis et habet Ecclesiam Christi. 

Timeo ne disceptatio super schema « De Ecclesia in mundo huius tem
poris » suum sensum proprium et generalem scopum primarium propter 
inadvertentiam perdat, quod in analysi instituta et in sectionibus particнla
ribus peractis facile evcnit·e potest. 

Secundum meum modcstum iudicium schema nostrum et pars discнssa. 
ad pulcherrima pertinet, quia Concreiumtio « De Ecclesia » cum omnibus 
dependentibus schematibus complet, perficit et quasi іл totum reasumit, 
cum omnia fere schemata plusminusve particulares et singulares quaesriones 
tractent е discutiaпt, schema nostrum actionem et valorem Ecclesiae in tota 
magnitнdine et amplitudine (grandeur) representat in oppositione ad statum 
conaminum generis humani in terra et extra terram. Ipsa enim Ecclesia поn 
solum ut comaar elementum in vita hodierna apparet et aequшn gressuш 
cum caeteris factoribus et viribus tenet, sed ut vis eminens alias superat. 
Ad probanda et sustinenda superiora asserta duo momenta sedulo atten
denda sunt: 

1 - Ecclesia habet vim, ius et obligationcm cooperando in perficiendo 
mundum et societatem in speciali. Ecclesia similis est « fermeлto ... donec 
fermentatum est totum » (Mth. 13, 33 ), quod ccrtc ccrtius nов ad coclum 
refertur, ubi non datur fermentatio, sed praecise ad terram, iлquantum pcr
fectioni perpetuae subicitur. Populare proverbium arheisrarum: « den Himmel 
iiberlassen wir den Engeln und den Spatzen » ( caelum relinquiшнs ange1is 
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et avibus - passeribus) Ecclesiam аЬ hoc labore excludit, sed hac parabola 
reicitur. Quod refertur non solum ad Occidentem, sed et ad Orientem id 
est vitam hominis perficere, miserias amovere et omnibus conatibus natura
libus suis propriis viribus cooperari. 

Secundum elementum, quo Ecclesia est munita а Christo in hodierna 
navitate est missio ad omnes gentes, omnes terras, in omnibus saeculis, 
consequenter etiam in nostro: « euntes ergo docete omnes gentes baptizan
tes eos ... docentes eos servare omni qнaecumque mandavi vobis » (Mth. 
28, 19-20). 

Quae dicta cum duobus textibus S. Mathaei, salvo meliori iudicio, etiam 
iusto desiderio Card. Frings aliquantulum satisfaciunt. 

Decursu saeculorum Ecclesia hanc altam honorificam missionem explebat 
et vero ut factor quam maxime activus et dynamicus, transformando, corri
gendo et perficiendo mores, vitam, culturam, artem et scientiam, omniнm 
temporum et gentium, hominem individualem et communitatem. Schema ad 
quaestionem respondet qualem nunc vim et quale munus et pensum haЬet 
Ecclesia explendum quoad Occidentem et Orientem, in facie hodierni movi
menti et contemporaneae navitatis, non in singularibus casibus, sed іп gene
rali scopo (en gros); quoad sociologiam et oeconomiam, relationem statuum, 
nationum, demographicam inhabitationem teгrae, іп navibus maritimis, quoad 
productionem atomicam, alimentorum, in aeronavibus, in excursionibus 
astrospatialibus, non solum in terra, sed etiam extra terram. Sub hoc respectu 
discussio debet procedere, non solum infirmitatem constatando, sed et medi
cinam procurando. 

Ecclesia, omni potentia naturali et supernaturali munita, laborem im
mensum fortiter et audacter aggredi et ommissiones supplere debet et in 
crescentibus difficultatibus, discrepantiis et perturbationibus ad necessariam 
sythesim perveniat, ut aequilibritate restituta, оре principiorum Christi, 
humanitas ulteriorem progressum et novas aquisitiones attingat. In hac direc
tione debet se evolvi discussio. Qui aspectus quaestionum generalis non est 
parvipendendus, quia hominibus conspectum et punctum videndi amplificat. 
Sicut, exempli gratia, cura pastoralis in paroeciis et eparchiis ampliore modo 
а diplomatia catholica in statibus exercetur. 

Habendo prae oculis totum summarium, ne male interpretentur anim
adversiones circa latinitatem linguae, quia novi termini tantum per usum 
stabilem significationem acquiruntur. In memoriam revoco, quando incepta 
erat translatio terminologiae graecae in linguam latinam, Cicero hanc imper
fectam et barbaricam respectu graecae appelabat. In suis sermonibus Card. 
Deopfner et Card. Suenens pluribus adaptionibus neologicis usi sunt et nemo 
se scandalisatus, sed е contra, admirans conamina aedificatus est. Etiam alia 
schemata non in superlativa latinitate conscripta sunt. Relinquendus ergo 
est textus ... ut originalis, sicut et et desiderium SS.PP. Pauli VI. 

207 



Cum satisfactione plures passus, quae nobilitatem hominis respiciunt, 
extollo. 

Reassumendo dicta, ех profunda persuasione repetendum est doctrinam 
et principia Ecclesiae etiam hodie ad transformanda et perficienda societatem 
humanam in Occidente et Oriente, cum omnibus exigentiis et intentionibus, 
valide esse et vim sufficientem habere ad promovendum progressum. Chri
stiani, insimul cum omnibus hominibus bonae voluntatis coniuncti, habiles 
sunt ad solutionem problematum moralium, intellectualium, scientificorum 
et culturalium inveniendam. Ное modo possunt etiam, - ut ait Рара 
Ioannes ХХІІІ, - pacem in terris non solum restituere, sed etiam stabilire. 

Die, 1 Octobris 1965. 
JosEPнus Card. SLIPYJ 

Archiepiscopus Maior 

ПРОПОВІДЬ БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА 
В ПРАЗНИК ХРИСТА ЦАРЯ НА МАЛЬТІ 

31.Х.1965 

Дорогі Братя і Сестри! Славний Мальтанський Народе! 

Жалко мені, що не можу промовити до Вас нині у цей великий Праа

ник Христа Царя вашою старовинною мовою, хоч займався я колись 

і вашою історією і письмом. Тому звертаюся до вас зроаумілою впро

чім для вас усіх мовою так дуже нині поширеною в усьому світі. 

1\оли ми нині ось тут підносимо наші уми і серця до Христа Царя 

і складаємо Йому найглибший поклін, то не можемо не згадати в першу 
чергу того, що перший проповідував на оцьому славному острові про 

Христа Царя, св. Аnостола Павла. Минуло майже рівно 1900 років, 

коли він причалив до цього острова і проголосив своїми святими уста

ми першу проповідь про Христа Царя, Якого навивав він у своіх По

сланнях <<Царем царів і Владикою владик)) (І Тим. 6,15), і якому, він 

сам і ваваивав других, треба поклонитися як << Царю віків, нетлінному, 
невидимому, єдиному Богові честь і слава на віки вічні. Амінь» (І Тим. 

1,17). Здається нам, що неначе це діялося на наших очах, як він, дро

жачи від холоду і голоду після ровбиття корабля, грівся при вami...11d: огні, 

збирав галуззя і доквдував до полум'я. І нешкідJІИва гадюка, і пошана 

для св. Павла, і уздоровлення недужих, і гостина у начальника вашого 

острова Публія, і ааписані в АпостОJrьських Діяннях слова, що ваші 

предки вшанували його - св. Павла і товаришів - всякими почестmm, 

а коJПІ відпJПІвали, то обдарували іх всім необхідним на дальшу до

рогу (Діян. 28,7-10). І від того часу цей остров став осідко:м, в якому 
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віддавали віруючі належну честь Христові Цареві, до я.ких ми нин 1 

долучуємося оцим святом. 

Усвідомім собі велич і вагу та сповнення нашого обов'яз.ку і най

більшої чести Христові Цареві. Ми знаємо, що Христос це Друга Особа 

Божа, Божий Син, який сотворив усе, удержує в існуванні і при житті 

і тому Він Цар і Володар усеі вселенної, бо Він іі Творець. Та Хри

стос в злучений невідлучно природою людською з Другою Особою Бо

жою і як Вогочоловікові належиться йому та сама честь і той сам по

клін. До того Він оснободив людський рід від гріха, заnлатив Своєю 

кровюза зневагу Бога і тим оснував Він нове, духове царство. Св. Павло 

зве Христа « царем царів ~>, бо Його царство в понад усі туземні цар
ства. Воно не має меж, ні границь, як усі держави, бо « дана мені всяка 
власть на небі і на землі ~> (Мт. 28). Воно вічне, бо « Його царству не бу
де кінця~> (Лк. 1 ,32) і це ми визнавмо щоденно в нашому Символі Віри 

<<вірую ... що Його царству не буде кінця ~>. Він не веде воєн, не про
ливав крови, а одиноким Його ворогом в поконаний і nобіджений дия
во.л, що все старається спокушувати людей до непослуху своєму Цареві. 

Справді Христос наш цар предсказаний вже пророками в Старому 

Завіті, як цар справедливий і спасаючий (Захарія 9,9). І тому то три 

мудрці прийшли по:клонитися Христові у Вифлеємі як цареві (Мт. 11 ,2), 
а коли Пилат запитав прилюдно Христа чи він в царем, то без вагання 

і надуми потнердив питання: <(чи ти в цар юдейський? ~> <( Так, ти ка
жеш, що я цар~> (Ів. 18,37). І такий напис, як царя виднів над ним на 

хресті, а Його голова увінчана терневим вінцем. Він, як цар наймудрі-· 

ший з усіх, бо мав найвище знання Боже і людське. Він найсправедли

віший у своіх зарядженнях, в управі своїм царством, бо Він святість, 

і жоден гріх, жодна несправедливість, жодна похибка не мав місця. 

Його царство хоч тут на землі, та одначе << не від цього міру ~>, воно ду
хове і його вірні в першу чергу своєю душею становлять його державу 

і в учасни:ками його царства. Вони вистерігаються кривд своіх ближніх, 

вистерігаються вбивства самих себе і всіх інших, зневаг, наруг, 

очернень, словом всякого гріха так, щоби в іх душах царив тідьки аа

ион Христовий. Те царство починається вже тут на землі, але воно буде 

тривати по віки вічні у небі. І там він буде прославлюваний Ангелами 

і всіми своїми підданими, а тих, що не хочуть підчинятися Його волі, 
бути Його підвладними, Він карав і буде карати вічним вогнем. 

І тому цей Празник, на цьому славному острові Мальта, з його світ

Jюю історією, і з своїм речником св. Павлом, нехай буде заохотою і скрі

пленням в наших душах сильно і постанови і віри: належати до Хри

ста Царя, підчинятись Йому цілим своїм життям, думками, словами 

вчинками, і помагати Йому, щоби всі радо признали Його владу. На 
жаль може ніколи не було на аемлі такого завзятого спротиву Христові 

і Його царству, як саме тепер, і з заїлістю кричать, що не хочуть Його 
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''аретна і ІІJНІ:tІІUІШТІІ :JaJ'a.Jioм Бога. Ви знаєте. як рішуче оеудив [І На

типню· r.І\иН Соііор 11 ід проводом папи ІІаваа VI атеїзм і переслідування 

(;ожого Цирс·тнн, r.u .Пише тоді людина щаслива і живе спокійно і мирно 

н І'НОЇХ н:•І'ІІИХ і ;,очасних державах. шши їх життя проникає Христо

Інttі :шІшІt і tЮJІИ вони признають Його, ян Верховного Царя. Нехай 
rшtt irrrrн: Сннто fіуде також нашою гоJюсною заявою вірности Христові 

Іtнрс-ві, і що ми двигнемо високо Його стяг серед усіх народів світу. 

(< ІІеред Тоfіою Царю всього світу 
. . . . 

но.пша н.rюнять нинІ в1рн1 люди 

Тобі у дарі :краще самоцвіту 

складають радо чисте серІ(е в груди. 

При йми J сусе цей дар над да рами 
ян: дон:аа віри, надії й .:1юііви 

Царюй. ВJІадико. на вrю1 нан намн 

і нашим Паном, fіудь nce ті.ттьни Ти! ~> 

АНГЛJЙСЬНИЙ ТЕНСТ IIPUIIOBI)~I 

ln the name of the Father and of the Son апd of the Holy Spirit. Amen. 
J)early Beloved in Christ, ~oble People of Malta! 

It is а great grace of (~od that І can participate in the celebration of 
the beautiful feast of Christ the King here on the Island of Malta with you. 

І am sincerely grateful to His Excellency, Archbishop Michael Gonzi, 
for his kind invitation to your government and to you for your gпt.cious 
reception. 

І regret that І can not ~peak to you today on this joyous r~east of Christ 
the King in your own ancient language, although, І ::t.t оне tim~ studied 
your l1istory and script. That is why І turn to you with understanding in 
English, which is so widely spread throughout the entire world. 

· \\'hen W<' lift ош· minds and hearts to Christ the King, and render to Him 
онr deepcst lюma~c and \'eneratiotl, we can not forget that the Apostle Paul 
\Vas th(' first to preach а1юнt Christ tht• Кіп~ оп this t.{lorioнs Island. More 
than nin('teen hшнirt•<i yt•ars lшvt· pass<·<l siпct• tІн.· ship which was carrying 
the Apo~tle to H.ome was sl1ipwп•ckc.•tl. Ht• a11<l l1is companions were cast 
upon this island ancl he prt·aclн·<l witl1 J.~тeat fervor th(' first sermon aЬout 
Christ the King, \\'hom h~ calle(l "Кіп~ of kin~s. an<l l~r:rd (){ lords;" (І Tim. 
\-6, 15) and to \\'hom he heckoneй all to Іюw ін revc.·rence as "1\. ing of ages, 
immortal, invisible, the only (;od to w}юш ))(• Ію1юr and glorv foreYer and 
ever. Аmеп." (І Тіш. 1,17). I~et us visнalizt~ this scene how the Apostle 
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trt'rnhling from cold and hunger y;as receiYed cordially Ьу the inl1ahitants 
of the isl<tnd. According to the Acts of the Apostles, "Kindling а fire, th~y 
refreshed us all because it was ra:ining and the weather was cold. \\'hen 
Paul had gathered а bundle of sticks and had laid them on the fire, а \'Їреr, 
~oming out of the heat, attached itself to his hand." And "shaking the creature 
nff into the fire, he suffere<;l no harm." The great missionary planted the 
seed and founded Christianity among your ancestors. Не cured the sick 
and consecrated Publius, who was the son of the prefect of the islaпd, the 
first Bishop of Malta. St. Paul won the love and respect of the people: "The 
people honoured them with many marks of respect" and when they departed, 
"they pro,·ided us with such things as were necessary" to continue the journey. 
J:<-rom that time on the M;).ltese have remained faithful and have gi,ren due 
re\'erence and honour to Christ the К ing. 

Today we also join you in рауіnк tribute to Christ the Кіпg. 
\\'е are conscious of the great importance of fulfilliпg fauthfully the things 

that our Chr;stian religion impose5 upon us. \\~е know that Christ is the Second 
Person of the Blessed Trinity, \\'ho created all things, sustains their existeнce 
and that is why Не is King and Lord of the entire universe Ьecause Не is 
its Creator. То Christ is due honour, love, and reverence for His J)j,rinity 
was hidden Ьehind His kind humanity. \\'е must remember that Christ is 
Не who- freed the human race from sin and paid with His Precious Blood for 
the unfaithfulness to (;od and thus instituted the new Spiritual Kingdom. 
Опr heavenly King invites us to join in the spreading of this spiritual king
dom upon earth. І t extends to the soul of man and only indirectly to the шa
terial and human affairs in so far as they concern the salvation of our souls. 
St. Paul called Christ-" King of kings", because His Kingdoш is above all 
earthly kingdoшs. lt has no boundaries, and knows ло limitations, as al1 
earthly kingdoms, because, "All power is given to him in heaven and on earth." 
His kingdom is eternal, as we profess in the Symbol of Faith each day "and 
of His kingdom there shall Ье no end." Не does not commence war agaiп~t 
others, nor does Не cause blood shed, and His only enemy is thc dr\.ril \\'ho 
is ever trying to tempt people into disoЬedience to their К іпg. Oнrs is а 

difficult world, for many are the enemies who are trying to preYent нs from 
reaching онr нltimate goal, the glory of (;od and the salvation of онг so11l-. 

In His kingdom there is no injнstice, nor untruthfulness, hut there reigпs 

реасе and rest which Christ the King grants to those '''ho faithfully follo\\" 
Him. Every iпdividual enjoys this реасе and contentment \vhen he fulfill~ 

his duties and ohligations conscientiously, and deYeloJks to tl1e fullest t1is 
moral and spiritual capabilities. Christ is а just judge, and Не gi\'es us tl-ii:> 
assurance because Не is the Almighty (;od. 

In His ~fajesty Не is represented in the old mosaics апd ikons, І n t l1c 

Citurgy of St. John Chrysostoш, Christ and His Kingdom arc mcпtioned 
fifteen times. In fact, the prophets of old prophesied (hrist as tht> · Redeem-
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ing King'. That is why the Three Wise Men came to Вethlehem to adore 
Him as King. \\"!icn Онr Ble!';sed Lord stood Ьefore Pontius Pilate and was 
asked "А·· thoн а kiпf.{, then?" Jesus answered without hesitation "Thou 
sayest tl; .. l ! аш а kiІ1f.{." Pilate also wrote а sign for the cross which was 
\'Їsihle to all 1н·осІаішіщ.~ Cl1rist as King. 

Each of нs is ін,·іt<'<і to cooperate and to help spread this kingdom. 
А trнe followt·r of ("})rist tІн· К inf.{ must he а herald and а staunch soldier 
апюпІ-{ l1is fellow нн•t). Н<' ШtІ!\t livt~ according to his Christian conscience 
for t Ін' rt•war<l is ~н·att-1· t Інш шost pcople realize. Не must avoid all injustice, 
ІпtІГ<lt•r, calнmny, аrні і11 а word аІІ sin ~that in his soul there may reign 
only СщІ's I<.>Ve and His law. His kingdom Ьegins here on earth but will 
continue for agєs upon ages in etemity. There Christ will Ье glorified Ьу 
His angels and saints. Those who do not adhere to His law will Ье punished 
with everlasting fire. Christ, Ьу His thirty-three years on earth showed 
us how to ac.t and live in order to please Our Father in heaven. We must, 
therefore, follow His way and spread His kingdom among our fellowmen 
throughout the world in which we live. Let each of us gathered here today 
make а firm resolution and an act of faith to belong to Christ the King, to 
submit to Him our entire life, to belong to Him in thought, word, and deed. 
Unfortunately, there is now perhaps as never before а strong hatred to destroy 
Christ and His Kingdom. \Vith obstinate stubborness the enemies cry out 
that they do not want His kingdom and that there is no God. As we well 
know that the Second Vatican Council under the leadership of Роре Paul VI 
has condemned atheism and the persecution of Christ's Kingdom. Only 
then will men live in реасе and harmony here on earth, when their lives are 
permeated with the true spirit of Christ and His laws are kept, and Не is 
acknowledged as the Supreme King. Мау today's great feast also Ье а firm 
testimony of our faithfulness to Christ the King and let us raise high His 
Banner amidst all the nations on earth and proclaim: 
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Before Thee О King of this world 
У our faithful bend their knees in homage, 
Т() Thee the loveliest of diamonds 
We offer as gifts from pure and clean hearts. 
Receive О Jesus, thesc gifts above all gifts 
As а token of faith, of hope and of love. 
Reign О King, forever over us 
And Ье Our Lord and King, always only Thee! 



їL 
~~ ~ November, 1965. 

иІ*-J _.... ~·L~ І с• о._ 
,~~~~- І 

It gives me great pleasure to send 
Your Eminence this sшall albunt of pl1otographs 
covering the very welcome visit to these 
1 slands '""і tl1 \vhich You.r- Eшinenc е honoured us 
ir1 connection wi tl1 the celebrations of the 
~east от Christ the Kin~ in OctobP.r. 

1 trнst tl1at the pl1otop;rapl1s will 
tн~lp to rcшind Your EminencP of the great 
satisfaction that the visit afforded to the 
people of Malta and Gozo. 

His Ешіпеnсе 
Cardinal Josyl Slipyj, 

Palazzina del Arciprete, 
Stato Citta del Vaticano, 
ltaly. 

Лист Премієра Мальти до Блаженнішого Йосифа 

........ 
"-і ,J 



ВІ,.'(ІІОВІ)(І) l).fi,\11\EIIIIIIIIOI'O ІtОСИФ.\ IIPEMf<)P()IH МАЛІJТИ 

Vatican City, February 8, 1966. 

У our Excellency, 

The photo album of ту stay at Malta, which Your Excellency was so 
kind to send to те, has indeed brought me much pleasure. 

Those were truly unusual moments which І had the honour of spending 
in the company of Your Excellency, and they are left in my unforgetable 
memory to Ье recalled with pleasure. Мау І take this occasion to thank 
Your Excellency sincerely and also to thank your co-workers апd all the good 
people on the glorioнs Island of Malta, and Crozo. 

Sincerely in Christ, 

t Cdrdinal J OSEPH SІ.ІРУ .1 
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НАРД. КИР ИОСИФ НО~ІІНОН.\НИП РИМСЬНИМ :\КАДЕМІІ-\0!\1 

1 : {. Х І . 1 !)();) 

~· суботу 1~З JІИСТОПада вщоуJtасн торжеетвенна інавtурація ЧеJ..ІГU
ВОГО академічного rону РимсьІ-\оі Тиfіерянеьноі Академії. При цій на
годі вибрано сімох нових ч.'lенів ttir.ї І',Jtавноі наукової інституції, між 
ними танож нашого І).ТJаженн іuюго nРрхоннш·о архиf:пискоnа кардинада 
Нир Йосифа. 

Торжеетво вочаJюся о год. І і .:ю. н одній а шtйкращих ::JаJІЬ Рим
ськш·о Кап iтuJt ію (Campidoglio). Серед ttього іеторичного нмfіієнту Ніч
ного Мі ета з ібралисн еланн і науковці Риму, Іта.!t і і та інших кра ів, щоfі 
розпочати новий рін діяльности своєї наукової інституції - Академії. 
ІІо вступних промовах відfіуласн церемонія вибору нових ч.r~енів-акаде
мінін та вручення ім номінаційної грамоти. Від нових академіІіів з сло
вами подяки виступив .r~иш укра інсьний верховний ієрарх. 

Звертаючись до Посаднина міста Риму й до всіх присутніх ч.аенін 
.\кадемії. нілчерннув він уже давні зв'н::Jюt Украіни 3 Вічним .\'Іістом. 
ІІерпп1й з них. це присутність ІІапи Климентія при кінІtі І-ого стоJІіття 
нн. ааеJtанні на Кримі. ІІотім приnуття сJюв'янських апостоJtів святих 
Кирила й Методія до Риму. чисе.r~ьна виміна посольств між Римським 
11 ресто.аом і Ниївсьними князями. коронування від ІІапи трьох укра
їнських н.ороJtів. переfіування у Римі багатьох Киїnо-Гншtцьних ар
хиєнискон ін-митроtюлитін. кардинал ін. єписюш ін. професор ів чи сту
:tРнтів -- все ltf' анниенне на rнітJІИХ сторінках іеторичних зв'язків ~·J>
раїни а ttРнтром християнства, культури й мистецтва Риму. Вкінці зга
;~нв юtрд. Ио1~иф свої осоfіисті наукові праці й студії, яні переводив він 
тут нераа у Римі і яні в'яжуть його з цим містом вже нід пін сто.'Ііття. 
Цн нuмінація. за сJювами Блаженнішого, сирінить ще зага.тІьні укра
інсьні зв'язки з Римом і тому :-Jакінчив він своr. CJIOHO щирою шщнtшю 
за це відзначення. не JІИШ нід cefie осоііи<'то. a.Jte й від уеього унр аїн
еьного народу. 

Тиfіерян<'ьnу Академію <Jаенував у Римі ще 1R1~~ року ігумен .\н
тuній Ноппі. ~- ЧН('і евоєї і~торії на.пежаJю до неї І.агато науковців та 
визначних мужів не Jtиш Італії. але тако~ інших краін. Від 1860 pony 
користується вона титуJюм << напськоі >>. Ії праці найfііJtьш знаменні в 
іеторичній ді:ІЯнці. яn Риму таn і загаJtьної історії. Та з другого І.оку 
.-\кадем~;і ця цікавиться таnож новітніми науновими проfі~•емами. новіт
нім спuеоfіом ('ТУ дій і навчанни. аокрема ttими ;.~,Ї.іІЯНІ-\амн нау nи. НІ\ і 
не н~ійшш1 ще н стандартну схему університетського нанчаннн і t·ту
;tій. Ії ЧJtен<·тно tte ще одне відзначеннн го.·юви }" npa їн('ьно ї Като.:tиньt.;о ї 
Цернни. зокрема його наукових праць, знаних не .:шш у Римі. a:tf' й 
аагадьно ('еред ііогосJювських наукових nругів. ІІосерР;tньо це та..-.о;+; 
відз~аченнн всієї уnр~їнсьІ~о~ Церкви. t~it-:ї мнтірної н ~·.nрнїні іІ цієї 
роаеtяної тенер 110 пеtм І~НІТІ. 
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ІІРІ1 I'J'()J~I СВ. ВоС.\Ф.\ТЛ В 1):\;JИJliЦI СВ. ПЕТРА 

:2:1.\ 1.1 !Іt);, 

ІІі:{ J\іІН:ЩЬ t'B. ,1Jітургії J).:ннненніший Кнр Иtн·иф анернув<'я до при

сутніх а f·вяточним словом. Спершу відзначин він евітлу ноетать І вана

nосафата Кунцевича, молодого міщанина з Во.-ю;:щмира Во.:піНСЬl-ШГО, 
що н fіурхливі по-fіереетейські часи зумів уже від ранньої молодостj 

непохитно прямувати за світлом Правди. Стели"Іась перед ним пренра

rна кар 'єра вигідного світсЬІюго життя. Та він не шукав світових при

ємностей, покинув іх ще юнаком і вступив на ш.1ях строго го мо нашого 

життя. Це рішення було тим більш геройське, що в ті чаеи внутріш

нього роздору й занепаду релігійного життя серед нашого народу. Нун

ценич не аа чиЇМ('Ь прикладом. a.'le самотужни мусів ноетупати на ;~(І

ртн ;.~.о святости. 

~І онастир св. Тр ій ці у Вильн і, у t•то.:ШІ{і ншшшньо ї .тІитовсьnо

руеьної держави. до якого вступив Іван Кунцевич ііув у етані повної 

духовної й матеріяльної руїни. Не було у нім уже монахів. а.,1е заві

,lуваJш ним світські люди. Молодий монах сам узявся відnудовувати 

мона~не життя. а за провідника мав лиш святі й наші богос.1ужеfіні книги. 

Та Ію ні.·1ькох роках його жертвенної святої праці скоро нідроди:юел 

мо наше життя студитського уставу, fio таним уставом ряди.-вн·я ус і наші 
монастирі аж до новітніх часів. І це не лиш у Бильні, але й по всіх ун

ра інсьних і fііаоруських зем.'lях 1-\иєво-галицьно і ~штропо.1 і ї. І ванові, 

а по-монашому Йосафатові, 1-\унцевичові завдячуємо танож це, що наша 

Цер1ша ді<'та.па в ті тяжкі чаеи веJІиного митрополита Венлмина Pyт

t'ЬJ\ot'o. Цей ниеоновчений характерний ш:1яхтич не знаходив таки ~· 

t·oiii нщ·ить духових сиJІ, щоfі нрацювати д.:ІЯ рідної. але тан жах.тшво 

руйноuаної Цернюt. Він був уже готовий шукати заспоноєння своїх 

ре.пІг н1них врагнень у .lатинській Церкві. ІЦойно приn.11ад 1 ааохота 
його щирого святого приятеля 1-\унцевича допомогJІИ йому стати (·вершу 

етудит<·ьним монахом, а потім очодити 1-\иєво-галш~ьку Церкву. 

1-\о.:ш ніаніше Йосафат Нунцевич етав архиєнш·nопом сто:шчнuго ііі
.:аору .. ьного м іrта І Іодоцьна. прикладом свого святого життя потяга в 

аа ('оuою І~і.:І і маси шодеІ1. На родові. що <·ер ед в::~ аємного розеварення 

;~уховних і свІТСЬJ\ИХ провідників нарu;..~.у. не міг зорієнтуватися де пран

;~а. емі.;ю нропоnі;J.ував нін J)оже <·.:юво й навчан його світ.:rа правди. 

Не :JанагаВt'Я n осафат ІНІ ЇХаТИ НаВіТЬ у найfіі.JІЬШ ;to НЬОГО норо же :\1 і сто 
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В tтеіkьк. що .пежа.ло мnйіІ'е при самім нордоні тодішньої московської 

держави. У тім місті, ранком у неділю 12 (25) листопада прийняв він 
мученицьний вінець від розаrітованоі, засліпленої товпи міста. Та його 

rмерть замість послабитІt нашу Церкву, замість роз 'єднати об і частини 

народу, зблизила іх і причинилася до перемоги Правди. 

Святий Йосафат, - нінчив свою промову Блаженніший Rир Йо

сиф - саме в соборовий час прибув тут до собору первоверховного апо

стола і зложив свої святі кости біля святого Петра, за якого віддав 

життя. Він світить для всіх нас, на всі століття, блискучим прикла

дом. Він навчав нас як не упадати духом навіть серед найтяжчих об

ставин, але з глибоким переконанням у перемогу Правди й а повною 

самовідданістю nрацювати для цівї перемоги. В першу чергу працю

вати для Єдности, ин церковної так і народної взагалі, про яку молився 

він як хлопчина. Єдність церковно-релігійна в основою для єдности 

народу в усіх ділянках життя; без ціві єдности пропадав весь народ. 

Неодні вже численні народи через розсварення, через незгоду між їх

німи провідниками, зійшли безслідно з лиця землі, або стали слабоси

лими без значення у світі, помимо своєї чисельности. Тому світJПІй при

І'дад св. Йосафата і його жертвенного святого життя повинен бути для 
нас постійною заохотою і пригадкою про конечність єдности у життю 

і в діяльності кожного з нас. 

Про торжественну св. Літургію і про знаменну проповідь кард. 

Rир Йосифа подав звідомлення ватиканський часопис « Ль 'Оссерваторе 
Рома!fО ~ в день 26 листопада ц.р. під наголовком << Празник св. Йоса
фата у Ватиканській базиліці •>. Кореспондент назвав нашого Святого 

« протомучеником ·за Єдність •>. Він відзначив також, що в цім торже

стві, яке відбулося о 8-ій год. рано, у день св. Йосафата за юліянським 
календарем, немов зустрінулися три східні святі: ев. Василій Великий, 

бо йому присвячений той престіл; св. Іван 3олотоустий, бо його Літур

гію служено, і св. Йосафат, бо його мощі зложено в тім престолі й при
надаJю його торжество. 
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РІК 1~66-1967 





ВЕЛИКОДНЯ ПРОПОВІДЬ ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА 

11.1V.1966 

(Проповідь виголошено у Світлий понєді.Аок, 11 квітнq 1966, на Ар
:rиврейській Слу;ж6і Бо;жій у 6азиліqі св. Петра при гробі св. Йосафата.) 

Зібравшись fіі.ТІя гроfіу св. священомученика Йосафата, святку6мо 
найбільший празник Х ристиянськоі Церкви - Воскресення Христа. 

Свята Церnва вела нас до того великого празника постепенно. приго

товллючи нас святими євангеліями кожної неділі до найбільшої радооти, 

яку може пережити християни, до радости Христового Воскресення. 

Треба було спершу каяння, покути, поклонів, треба бу.rю молити Хри

ста про прощення, щоб приготовитися до радости з Ним. 

Св. Іван Золотоустий каже, що хто вже такий байдужий, що від

вик від Христової віри, від християнських практик. труду й упоко

рення, то він повинен хоч настільки почувати себе віруючим, щоб ра

дуватися разом а ус і ми християнами. Це ж хі ба найлегше. що можна 

вчинити, у радості получитися з Христом. 

Зворотною точкою в житті Христа, що довело до найбі.льшоі тра

гедіі світа, до розп'яття Христа на Голгофті. було чудо воскресення 

Лазаря. Христос передбачав всі наслідки, але Він таки пішов до гробу 

Лазаря. щоб потішити там ридаючих і навіть з ними зап.лакати. А вод

ночас подав усім присутнім радість майбутнього воскресення з мертвих 

через воскресення Лазаря. 

1\. прийшло тоді багато людей. як каже євангеліє, не ті.тtьни, щnfi 

побачити Христа, але також і Лазаря. Заворушилися ті, що не вірили 

в Христа: Що ж то буде, він завалить нам нашу <( церкву)>, .зруйнує 

нашу жидівську релігію. Воравді вони чули, що десь да.леко Він уздо

роn.т~яв і навіть воскресив молодця з Наїну і доньку Яіра. Але це ген 

даJІеко, а тепер тут еталося на очах всіх біля Єрусалиму чудо-воскре

сення Лазаря, загально відомого в околиці. Такого ще не бувало! Якщо 

тю< дальше йтиме, то весь нарід піде аа Ним, а ми тоді пропадемо -
так дума~""Іа cofii старшина. А ще до того всього нарід, після воскресення 
.тІазаря, зготовив Ісусові такий величавий похід, тріюмфальний в'їзд 

до Єрусалиму. Це був вершок слави Христа за його життя на аем.л і, 

а рівночасно й початок його страстей. В євангеліях чуди ви. Дорогі, 

у четвер, ян святкував Христос пасху і вечером пот ім нn в оJІивн ім го

роді душевно мучився аж до кривавого пот у. Христос виразно fіачив 
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перед соfіою. як нІхто інншй а .1юдей. етрашн1 муки свідомо чекан на 

свою смерть. Kaн.rti "!НІНИ пада.rtи а йоа·о чо.r1а на ае:млю від ~ушевних 

мук вже тпді n о.'шнн ім гпроді. Все піан і ше nу.11и це радше ,;rиш фіаичні 

терпіння. На Тийній Нf"ІРІ•і довершилося пожертвування етрастей. а в 

городі перен і<~ Х риr.тт~ їх душевну частину. 

НадійІшrа тн •·тр:ннни ніч і арада Юди. Найстрашніше й найnіJrьше 

()о.:rtі.тю Хри•·ти. що Y'Іf'Bh. і то шщіJtунинм. араджує Сина Чо.11овічого! 

Чи можна сrнщівати<'я ч~•го<·ь гіршого. чи можна nолтися чогvеь гір

шого. чи можна щось гірше довершити, як арадити свого учителя і то 

в таний цинічний спосіfі. а потоптамням велного стиду й сорому. проти 

всякої совісти продати найбільшого і найкращого свого учителя? І аа 

що ж? За глупу свою амбіцію. аа тридІ\ЯТЬ срібняиів. << А Юда взявши 

кусок ·--- аараз вийшов - а була ніч .... що своєю пітьмою ааl\рила /іЛО
nу ... •> (Йо. 23,30). Да~lЬШе, цілий удаваний. інеценіЗОВfІ.НИЙ суд був 
.іІИШ на це. щоб прибільшитJt мук Христові. щоб випив Він чашу горя 

аж до дна. щоб відтак понести свій хрест на Голгофту і там скааати: 

«Отче, у твої руни віддаю мого духа! Не пам'ятай іх провин. ;х ди, 

(ю не ана ють, що роблять! •> 

Та кожне терпіння на aeMJii не є вічне і має свій кінець. Так і тер

піння Ісуса. Зняли Його з хреста. аложи.11и до гробу :. кажучи по люд
ському, скінчиJtася ці.їІа Його трагедія. ІІоставили військову сторожу 

і здавалпсь. що ніш·ї'ь всьому. Та це то.к лиш по людськи беручи, бо 

ч Господа Бога є ;J,альші пляни. Перебув Ісус у гробі три дні. а в нe

.lt~lю nлискавкою проноситься вістка: Христос воскрес! Не помогли аа

нобігання. сторожі. побоювання. щоб Він не воскрес з гробу. Нічого 

не помог~'Іо. Премудрість і всемогучість Божа довершили свого . 
..\ як сприйня."'Іи цілу цю трагедію Христа люди, віруючі? Бі.11ь

шіеть 3 них перестрашилися на вид смерти Іеуеа і були перенонані, що 

завелися в своіх найбільших сподіваннях. Вони вірили у Христа, в 

Його науку. мудріеть і могучість. а тут прийшдо, так сказати б. до скан
далу. Він, що голосив найчистішу .11юбов Бога, високе братолюбіє. і 

оfііцяв Боже царетво на землі. скінчив найганебнішою смертю. Бо аа 

тодішнім правпм розп'яття на хресті nу.тю карою для найстрашніших 

роаnійників і аа найгірші а~1очини. Тану смерть прийняв і Христос. 

І ось тепер кожний а тих кіруючих стояв а опущеними руками: все на

дармо, вее пропа.ло. Ми дума.Тlи, що Він •·творить велике. могутнє цар~ 

ство; спасе, відродить й відfіудує .аюд•·тно. а тут Н<'Р <'кінчилося такою 

ганьnою і ... на ній нінець. 

Що на цьому кінець. думат-І також і ·~і. що JЮ3Ішна.аи Христа. Але 

й на них прийшла хви.:-tина застанови. і)о нони нриходить на всіх. Інра~ 

і.1ьський нарід. коаи відпав від Бога іі Іюпан ІІа (~тільки років у вави

•lонську нево.:~ю, так само а часом приіішон до <Іаетанови. до рефденсії. 

Так і по розп'яттю Христа кожний, і друt· і нuрог, питав себе: Ну й що 
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а.; тt>riPJІ. що ;.~.а.1ьше. чи справ;:{ і ганьоа? ) - ВJ;J.повщь на це .'І унають мо

г~·тні rаова проаогу ;1.0 єванге.1ія св. Поана: << В нача"1і fiy.1o С:10во >). 

Тут на Го:rгофті нР ;ційrюиася аничайна rofii подія. пересічна траге

;~ія. яю-Іх сті.іІЬЮt вже пережи.;ю .:ІЮ;J.ство. Тут .1оверши.;юся щось. чого 

не fіуваJю ще в історії людства: Відкуплення усіх людей і винагоро

дження аа гріхи всього світа. Хто ж міг довершити це над.1юдське ді.-ю? 

<< R нача.1і nу.тю С.ТІово й С.1ово fіу.:ю н Бога>). Споконвіку н Вре

святій Тройці nув рішений rиян. що ніс.;ш того. як згрішив А;1.ам і спри

чинив .1ю,J.ству найгірше нещастя. ;~руга Orona Божа прийме .1юдське 
ті.ло й винагородить аа ооразу Бога. аа 1\Р. що -'~юдина відверну.1аrя 

від свого Творця. С.:rово Rоже прийнн.ю ті.:tо й душу .людську, разом 

з усіми невигодами тиття. rта.;нн·н чо.:rовіt.;ом. щоn спасти ціJІе 1юдствn. 

Зачинаf:тм·я цим друга частина .:rюд<'ЬІ\оЇ ;1рами. найне"1ичавіша, fio во

скресення а мертвих п щно(·ить ('ТНГ ІІРJН'Моги. адІшгаf: догори ;~ушІ нrrx 

.пюдей. 

Такі нереживання. мої ;~орогі. щшходи.-rи в життю не одному а наr. 

І мусить їх fіачити кожний, хто JІИШ розумно заrтанов.ТІяf:ться над жит

тям і над причинами переживань. Може найfіі.ТІьш клясичним прик.1а

;:J.ОМ такої настанови. що його оповідає на\1 св. Свангедіє. 6 І-\.1еопа й 

Лука. Вони r. ('Имно.:юм тих ~·с іх .:rю;J.ей. що прямують до високого. до 

ідеалів. що nажа.тш n доfіра. що немов ор.:ш взносяться високо. а не за
риваютьен в аемлю немов крілики. що нічого fіільше не nачать. Та ці 

два ш.т~яхотн і мо.;юдці таки покину .-rи Єруrааим. fio їм виг.:шда.ло, що 

там уже ні чого шукати. Все скінчилося і то. як сказано, ганеfіною смер

тю. nдуть. ро:-шонідаючи. і нарікають. і п.-rачуть,- а одним і тим са

мим рефреном ІН'Р ІІроІІа.Ію. Тю\і хни.:шни ІІt>раа ш~реживають люди 

110 тюрмнх. 110 таfіорах нраr~і. де нема кому нераа піддержати захитаної 

·'•ю;~ишt. ::Ja х вор if: нон а на чорну ме.j1янхо.:r ію і :-щаf:ТЬ('Я їй. що нема вже 

рнтунну. То;~і хі Ііа .пиш фізичною си.11ою \fожна ВJlержати її при житті. 

Самогуfіці. це вдаене ті зневірені типи. які страти~ІИ віру. які nа чать 

.:шш хмари й хмари. і нічого fіі.1ьше: Все пропа.·ю, нее страчене! Фан

таамн й чорні уроєння затемнюють їм очr 1 аатіенюють ниднонруr, й 

вони вже ні чого Hf' nа чать у майnутньому і нідfіирають roni життя. 
~Іої Дорогі. rаме н такий прикрий момІ"нт по дорозі до Емаусу до

.1учився Хриrтоr ;~о rщх двох ~·чнін і аачав розмову: ІЦо так мусіло nути, 

що І r~·c мусі в терп іти. страждати. щоfі виповнити предсказане; воно 

fіу.:ю конечне. устанон.1ене Преrвятою Тройцею д.1я відnудови .1юдrтва ... 
і чорні хмари ани ка ють. 11 о;\іfін і ваткі х витши життя приходиться і 

нам неретивати тепер. 1-\о.:ш так ;щвитися чорними очима тих ;(вох мо

,'юдцін. святих hаеопи й .-1 уюt. то ноІіачимо .JІИШ. ек і.JІЬЮІ н нас хули. 

rкільни аненаг. Там кп.:1ять ('оІі і а L)ога. а Церкви. з уrього rнятогn й 

найвищого. що .1юдина почитає. Нее святе ар івняно там а Ііо.:нJтом. Та!\ 

там, a.;l.e й тут анаходят~ ~я ·~ин і ки. що кпдять еоі)і а еnятих рі чей, на 
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см1хаються з високих ід~аJІів, з ідеі украінського патріярхату, з укра

інського університету, і а усього того, що найкращі одиниці своєю кер

вавицею в судорогах і еиJюю ш~танньоі каплі крови і лоту хотіли б вря

тувати, щоfі піднести Н8J•ід і його Церкву. Для тих циніків нема нічого 

святого і дорnгогn. Нони хонаються н темряві підроблених підписів і 

зрадню{ьких ні(~тей, а яких тхне амбіція і побренькув монета - при

ми.JІюючис~ nгидним поцілувм, і то від блиаьких нам і віддаллю і, ада

валося б, переконаннями, і то навіть в часописах, які уважаються ка

толицькими, -як Юда аакривав ніччю свою араду. АJІе погані і пітьми 

це не вакриє. 

Та як тих двох молодців підняв на дусі ХрИстос, так підносить Він 
і нас якраа нині, коли ми стоімо при гробі·св. Йосафата. Якби ни вга
дали, мої Дорnгі, скільки йому приходилося переживати таких важких 

хвилин, скільки він мусів страждати! Та він перемагав іх своєю неустра

шимою великою вірою, страшною для ворогів, силою Воскресшого Хри

ста. Він непохитно вірив, що по страсній п'ятниці мусить прийти Ве

ликдень. Як приходить він у наших літургічних святах, так прийде 

в життю кожної людини і вкінці у життю усього народу. І святий Йо
сафат для нас найяснішим світQчем і найкращим прикладом, як ми по

винні переживати Воскресення Христа. А нам цього близького при

кладу а JІюдини так дуже потрібно. 

Пригадується Слуга Божий Андрей, що переживав рівнож багато 

прикрих хвилин. Він тоді нераз говорив-жалівся, що вже руки опада

ють, вже сил не став, вже падав під хрестом. Але знов десь поверталась 

Божа сила, nідтримувала, підносила, щоб. не падати в безнадійність, 

але підноситись духом у житті. Нехай так і ця нинішня хвилина, це 

нинішнє світле Воскресення Христове, відсвятковане так радісно тут 

при гробі святого Йосафата, стане нашою силою, підйомом і могутні

стю! Хай подасть іі Христос кожному а Вао, не вважаючи на всі, на

віть найстрашніші зневаги й наруги, на всі безстидні цькування, опо

ганювання і цин ізми. Нехай кожний глядить лиш угору, хай великого 

бажає, бо як воскрес Христос, так мусить з ним воскреснути й все при

нижене внеоне добро І Амінь. 
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СЛОВО ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА В ДЕНЬ 

ПОСВЯЧЕННЯ ДОМУ УІ\РАІНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО 
~ТНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНИ СВ. 1\ЛИМЕНТА ПАПИ В РИМІ 

2 жовтня 1 ~)66 

1. Стоїмо під си.11ьним враженннм спаю·ельських слів нинішньої 

18-оі неділі по Сшесті Святого Духа, :з я:ких пробивається певна надія 

з безмежними виднокругами і віконими триваннями: << Не бійтеся, від 

нині будете ловцями людей>>. Та сама надія одушевляє нині і нас усіх, 

коли благословимо цей дім науки. Хвилина, яку переживаємо і до якої, 

завдяки всесильному благословенню і безмірному милосердю Божому 

ми щасливо дожиаи, наповняє нас також тою самою надією з всезем

сьними просторами і віковими перспективами украінського народу, що 

ми своїми немічними силами в цьому домі і храмі зможемо служити Його, 
- принаймні одробину, - всевідючій :Мудрості й усі і по всі часи вчи

тись від Неі. 

2. << Пре.м:удрость созда себі дом>> ... Тані слова ми чуємо завжди 
на Вогородичних литіях, які св. Церква каже читати, тому що вони 

відносяться до Пресвятої Богородиці, яку в латинському обряді нази

вають << Sedes sapientiae >> (Престол премудрости), і яка і в нас звели

чувалася як посередниця і вмістилище Божої Премудрости, істочник 

Божої Мудрости і провідниця до мудрости (Акафіст Благовіщення), су

щий храм Бога Слова. (Троп. Предпр. Введення). 

<< Премудрость созда себі дом>>... Невідомо нам, щоб був велича

віпшй храм, щоб був могутніший і святіший понад той, який створив 

Господь ];ог у своїй Пресвятій Богородиці. Бог Отець, що, пізнаючи 

себе своїм безмежним актом самопізнання, nрийшов до свідомости своєї 

суті, своєї премудрости, своєї безгранІІчности, безмежности доброти, і 

в цьому всеобіймаючому пізнанні зродив В ін другу Особу Божу, Боже 

Слово, Божу Премудрість. Ця Божа Премудрість, друга Особа Божа, 

воплотІІJІася і всели.,ася в утробу П ресвятоі Богородиці: << Созда себі 

дом>>. Найвища святість і велич між ангелами і людьми, безмірна і не

скінчена безодня чеснот, якою Бог зодягнув Пречисту Діву, -творила 

найкращий дім, який могла створити собі серед сотварінь друга Особа 

Божа, Слово Боже, Божа Премудрість. 

Коли ми так подумаємо, що Ангели, Архангели, Херувими, Сера-
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фими, сіяли такою недоступною величністю і си.пою, що навіть деякІ 

в них були опонушені думати, що вони с богами, і не привнавати Бога, 

так, що св. Архангел Михаїл кликав: << Хто яи БогІ >>, вначиться, хто 

важить себе рівняти в Богом, і хто це, що нюн~, що він такий як Бог! 

А все ж таки Пресвята Богородиця перевищ8.f; їх усіх: <<Чесніша від 

Херувимів і неврівняно спавніша Серафпміо )). Лкий отже пресвятий, 

який прекра-сний дім створи.ла собі Божа Премудрість! А на цей ара

аок, на подобу цього живого Божого храму, юшм в Прссвята Богоро

диця, творили і всі віруючі величаві храми, щоІі щшнаймні в частині 

відверкалити цей дім Божої Премудрости, в ян ім Вннн неелилася і бути 

в іі домі. 

<< Премудрость совда себі дом>> ... На Сході, в r.воШ буйній і маJІьов

ничій фантавіі, якою люди собі виображують В('.і (~ної поняття, рову

міпня надії, сподівання і очікування, вони предетаоJІЛJШ собі і другу 

Особу Божу, Божу Премудрість, як величаву Царю\ю, яна << совда себі 
дом>>. І вона оперла свій храм на сімох непорушних стовпах, якими 

після нашого церковного пояснення є саме сім дарів Святого Духа. І 

в цьому храмі вона царює, немов та всемудра і ве~владна Цариця. Вона 

анаходить в ньому усе уладжене, упорядковане й украшене по своїй 

мудрості, по своєму знанню і бажанню; там в цьому величавому храмі 

вона почуває себе Владичицею і приготовллє пир мудрости для всіх, 

що бажають увійти до іі храму, насититися іі ананням до схочу і під

датися іі проводові. 

З. І нині ми святкуємо велике свято і запрошені до неі на літургічний 

пир найвищого полету і наймудріших думок. Ми дякуємо Госп о дев і 

і молимо Його, щоб дім цей став, хоч якоюсь сиромною храминою 
служби Божій Премудрості і містилищем, і істочником, в якому Вона 

могла б свобідно виявляти свої думки, проявляти свої ваміри, пере

водити іх в життя, порядкувати і вчити нас усіх. 

Коли ми так в нашій скромності і вбогості, в нашому обмеженню 

і в нашій нічевості, отут переживаємо ті великі хвилини гарячої молит

ви, приходять нам всетаин на думку ці І'іІ'антні подвиги людства, до

вершені дпя Божої Премудрости. Мимохіть наша думка несеться до 

Соломонового храму. Яка велич, яна могутність! Коли дивитися нині 

на руїни, на ці величезні кикльопські камінні бльоки, якими старовин

ні будували силтин і, тu вони ВИГJІЯдають як ціла наша стіна. Справді 

були потрібні надJІюдські ayr.юlJШ, щоб адингнути тюшй храм. А яка 

велич, яке багатство, яка краса о ш.ому: Іtшюто і ерібJю, мідь і валіво, 

дорогі камені, усе, чого могла лише JІюдсмш души абаrнути і жертву

вати для Господа Бога. Коли пригадасмо cufii, що там на фронтоні хра
му, на великому вході, прибита була веJшкн., широчезна золота плита 

в якій еходяче сонце відбивало свої яркі лучі і які опісля відпроміню

вали як наймогутніший прообрав світлости і знаІшя Божої Премудро-
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сти, то дійсно мудрий цар Соломон збудував великий храм Божій Пре

мудрості! 

1\оли ми дальше полинемо думками, таким другим величавим храмом 

в Божа Софія в Царгороді. Ми самі, що об'їхавши - слава Богу- і, 

бачивши майже всі катедри і найвеличавіші храми Европи, а також 

і Азії, можемо сказати, що коли увійти було до того храму, якесь ієра

тичне, святе, тавмне надхніпня огортав душу людини і настроює іі до 

моm1тви, хоч він, цей храм, нині перемінений в музей. Він своєю архі

тектурою, своєю І'рандіоаною будовою, своїм уладженням, мозаїками і 

колонами зворушує кожного входичого, хто б він не був, і підносить 

його душу до Бога, відривав іі від землі, бо тут царить Божа Премуд

рість. І справедливо нааав Юстинінн: <<Соломоне, я тебе побідивІ)> А 

вже ж з величчю Соломонового храму не могли рівнятися навіть вави

лонські будівлі І Храм Божої І І рему др ости справді таний величавий і 

настроєний, що в ньому душа мимохіть мусить схилити голову перед 

Господнім мавстатом і вслухуватися в слова Його мудрости. Згадаймо 
і пізніші храми: св. Петра в Римі, в 1\ольонії, в Парижі, в Лондоні, 

і інші. 1\оли ми нині так стоімо і думаємо, то які ми пиці, які ми 

слабі, не тільни своїми духовними силами, але й матерілльними засо

бами, слабі своїм розбиттям, слабі своїми незгодами, мов той розчавле

ний, ледве живий, хробак. 

4. Та все ж тани, Дорогі Браття і Сестри, яна б не була нині на

ша доля, ян би ми не вгинались нині в своїй нужді, своїй слабосильній 

немочі, то всетани ми перевищавмо в дечому тих велетнів з іх І'рандіоз

ністю, а саме перевищавмо іх в своїй снромності, охоті і вестримних 

бажаннях вирватися з цеї нужди і зрозуміти бодай частинну замірів 

Божої П рему др ости. 

Нинішня хвилина - радісна хвиm~на! Господь дав нам ветІку 

ласку дійти до того, що ми бачимо нині своїми очима, допоміг нам збу

дувати цей дім для прославлення Його Мудрости, щоб він лучив всіх 
нас, віруючих і невіруючих, любов'ю і жаждою науни та знання-<< дім 

мудрістю будують і розумом снріпляють )> (Прип. 24,3). 
Нині, підносячи нашу душу з гарячим благодаренням Господеві, 

ми мусимо подянувати та:нож тим усім, яких Господь ужив як засіб і 

оруддя для довершення цього свого діла серед нас. Ми дякуємо тут най

перше Їх Преосвященству, що аволили посвятити цей храм і віддати 
його на службу Господеві. Дянуємо і всім Отцям, що сослужать в св. 

Літургії. Дякувмо Отцям Архимандритам; всім Отцям, яні беруть участь; 

дякуємо зонрема і монахиням Василіяннам, яні причинилися до того, 

що завели лад і порядон у домі і пустиJШ його в рух. 3 щирою nодя
кою Господеві і всім, яні по своїй спромозі причинилися до здвигнен

ня того храму, ми мусимо в першу чергу звернути наші очі глибокuі 

nодяки 1 ионлону для Святішого Отця, що сам виразним своі:м заря-
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дженням казав записати цю вемлю на Апостольський Престіл, призна

чену для Украінсь:кого Народу, ДJІЯ Українськоі Церкви. Велика дяка 

будівничим і робітникам, що потрудиJІись на славу Божої Премудрости. 

А цей дім побудований не на нині, не на аавтра, але навіки, щоб був 

прибіжищем для нашої науки. 

ДянуGмо таком< і тим всім добродіям, пиі МОJІитвами і своімв жерт

вами причинилися до його вдвиrнення: нашим Преосвященним Влади

нам і Духовенству, що робили тані великі вбір ки, що присилали сво і 

великі датки;- дякуємо і всім світським, передусім інтеліrенціі, що влаш

товувала рівні свята і нагоди, щоб зібрати княжі дари на наш дім. Ве

лике Спасибіг всім монахам і монахиням. А треба знати, Мої Дорогі, 

що видатки величезні. Йшли не лише жертви наші, але йшли також 
щедрі жертви чужинців, які взяли участь в будові цього храму. 

5. Нехай же нинішня наша молитва буде благодаренням і вимо

ленням всіх потрібних помочей всім разом і кожному зокрема, добро

діям і жертводавцям, професорам і студентам; а одночасно нехай буде 

також і ця Пресвята Літургія, на вравок Божої Премудрости, Яка влаш

товує свої символічні nири, - також нашим найкращим і духовним 

пиром, який нам лишив Христос; нехай вона буде вимолепням ласк 

на майбутив і неустанним nо ученням для повної жертви. 

Поставлення і створення дому вже в дуже багато, але то ще далеко 

не все, може половина, щоб вона- ця установа- могла сповнити своє 

завдання. А воно nеред нами ще велике. Але так, як нас Божа П ремуд

рість провадила до тепер, маймо також надію, що Вона навчить нас чи

тати сторінки своєї книги мудрости про незглибиму Божественну суть, 

про іі вияви назовні у вселенній і всесвіті, в душі і творчості .людини, 

про суспільність і праводавство, моральність, про історію і всі досліди, 

про таємності віків в синтезі віри і науки, в неподвижності і поступі; 

так, що тим цей дім причиниться до уздоровлення наших умовин і до 

nокращання нашої долі. Щасливий той, кого вчить Божа Премудрість. 

<< Це я кличу, вас, люди (Прип. 8,4). - Бо хто мене знаходить- той 

життя анаходить і осягав від Господа благодать>> (Прип. 8,35). Амінь. 
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ГОМІЛІЯ БЛАЖ. ВЕРХОВНОГО 

АРХИЄПИСКОПА RАРД. КИР ЙОСИФА ПРО МИР 

Виголошена на V-ім 3'івді міжнародньої федерації католицької молоді 

20 жовтня 1966 р. в Перуджі в Італії 

«Мир мій даю вам; не так, як світ, даю 

вам. Нехай не тривожиться ваше серце, 

ані лякається» (Ів. 14,27). 

1. Оці слова скавав Христос на пращапня і як вавіщання мира. 

Не скавав Христос <<бажаю вам мира>>, <<вітаю вас а миром», але <<даю 

вам мир>>, бо ніхто в людей не є всилі дати правдивого мира, тільки Хри

стос-Богочоловіи, Цар мира. 

Мир, подібно як царство Боже, життя вічне, любов ближнього і 

Святі Тайни, є основною, програмовою частиною науки Христа. Як ба

гато равів Христос повторив це слово <<мир вам>> і воно стало дійсно 

Його тестаментом, як говорить Еклевіяст (45,3), <<тестаментом мира», 
-на пращапні в Апостолами. Самоврозуміле тому, що Святіший Отець 

Папа Павло VI, вірний тому заповітові, уживає надлюдсь:ких зусиль 
і генілльних своіх спосібностей, щоби спинити війни, пролив крови, 

нищення, голод і ненависть, бо наш вік- це ві:к жахливих воєн і убивств. 

Мир, то поняття спокою, добра, любови; то створення найкращих, 

благотворних ум о вин для праці людини в посвяті Богові і людству. 

2. Слово <<мир>> говорить нам найперше про поєднання в Богом, 

про очищення совісти, про вапевнения Божої помочі, бо людина в мирі 

стаnа Божим сином і осягнула найвищий ідеал, я:кий вона є всилі адо
бути на вемлі. 

Мир, це є спокій в самим собою, це є вдоволення серця в усуненням 

усякої тривоги, викидів совісти, неспокою, внеохоти і песимізму. 

Слово « мир >> овначає і мир а ближніми і співжиття, не в ненависті, 
злобі, кривдах, крадежах і убивствах, але в братній помочі, в співді

янвю, терпеливості і mобові. «А ввесь наш спокій у цім нужденнім жит

ті має основуватись радше на покірній терпеливості, ніж на вравли

вості, на прикрості. Хто ліпше вміє терпіти, то більший матиме мир)) 
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(Наслідування Христа, 11, Я). Лтмоr.ф~ра миру дає найкращу спромогу 

розвинути людині його .л.ухові і фіаи•r11 і r.и.пи в праці для Бога і для люд

ства. І\ рім заfіеапеч~ннл І)ошо і номочі, nо шого nроводу, надnриродної 

опіки, людина може роавинути і с·пої природні спосібності і таланти для 

осягнення найвищих iдmtJtiн, нні с~тrшит1. йому перед очі Бог, св. Цер

ква, людство t\ і('торін . .Пиш у та1шх умошшах миру людина може стре
міти ]J.O ]J.ОСІ<ОІІ/t.ІІОІ~'ГИ і eefiu у ДОГ-)(011/lJІИТИ. ff ро Т8КИЙ МИр МИ МОЛИМО 
Гоrrюда в Jtiтy.pt•iї r.н. Інана 3оиютоуt'.того: <<О мирі всего міра ... >>. 

:1. Ви анаGтс, Дорогі Молоді Друаі, що загально гСІвориться про 

гроші-монету, як рішальний чинник у всьому людському житті. А все 

ш таки кожний мусить признати, що і на дні зматеріялізованого чоло

віка лежить якась думка добра і зла, яка штовхав його до вчинків ге

ройських і злочинних. Він старається здобути гріш, але вкінці здобу

ває його не для самого гроша, а для якоїсь цілі. Тому у великій пошані 

лунає ще нині клич, що << ідеі кермують світом>> (<< C'est l'idee que dirige 
le monde >>). 

Яка ж ідея зібрала вас отут нині з усіх країн світу разом? Нема 

сумніву, що ви приїхали тут одушевлені Христовим зазивом nосвяти 

для Бога і ближнього. Його висказують вповні слова Христа: << Здо
бути царство Боже>>. Коли Христос говорив про мир, то вжив ще й ін

шого вислову, здавалося б противного мирові: << Я приніс на землю не 

мир, але меч>> (Мт. 10,34; Лк. 12,51). А меч овначає боротьбу. Та це меч 
не для пролину крови. І тому казав Христос св. Петрові вложили меч 

крови до похви (Мт. 26,52; Мк. 14,27; Лук. 22,51; Йо. 18,11). 
Христос мав на думці меч для боротьби зі влом. Бо мир Христа не 

означав квієтизму, бевдільного пацифізму, еІ'оїзму і неробства, але паЇІ

більше напруженої праці для Бога і ближнього, бо знаєте також, що 

Христос сказав, що << Царство Боже здобувається силсю >> (Мт. 11 ,12). 

4. 1\оли майже після 25-тилітньої неволі і відсепарування від усього 

життя Церкви, ян унраїнський в'язень вийшов я, завдяки св. п. Папи 

Івана ХХ ІІІ, на во.пю, то пи.ттьно слідкував я аа всіми проявами цер

ковного життя в тому часі. І між всіми новими поривами та стремлін

нями вибиваються на перше місце .л.ва гаСJш: діялог і динамізм. Учив 

цей незабутній і велиний Папа, щоб не нищити ближнього, але навер

тати і з'єднювати, а до того потрібний діялог. Я:к другий одушевлюючий 

чинник в діянні Цер:кви є розвинення внутрішньої сили Христової науки 

- іі Dинамі:~м. І саме мир дає тут спромогу вибухнути динамівмові ду

хових і ті.аесних сил для праці, в найкращім ро3умінні того слова. А 

до кого ж це може відноситися, як не до вас, Дорогі Друзі, що містите 

в собі цей найсильніший nотенціял. Найперше, молодь наймиліша Бо

гові і Христові, і а якою прихильністю Він звертається до дітей і юна

КІВ, якою JІюбов'ю Він огорнув наймолодшого а апостолів, св. Івана. 
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Посвятити свій найкращий вік, свої найсвіжіші сили для Христа -
це, без сумніву, наймиліша і найцінніша жертва, цінніша і більша від 

ослаблених сил старця. 

Молодець, що за кусок хліба і м'яса, за чарку алькоголю, за жит

тєву вигоду і хвилеву приємність, готов продати себе, в життю нічого 

не осягне - це погній людства. Але той юнак, що стапить свій харак

тер, поборює труднощі, голод і холод, отяжілість тіла і лінивство для 

осягнення високих ідеалів, тільки такий заслуговує на пошану і тіль

ки в таких - майбутнє людства. Збереження своєї невинности, чистоти 

душі, своіх сил і енергії, дають йому запоруку, що його духові і фізич

ні сили не будуть прогайновані і що він здобуде Боже царство і тут на 

землі і на небі. << Бо царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир 

і радість у Святому Дусі>> (Рим. 14,17). 
<< Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? ... 

Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуз

дані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані зло

ріки, ані грабіжники>> (І Кор. 6,9-10). Життєві солодощі, це примана, 
але й обмана. Тільки той, хто пішов на твердий, тернистий шлях, спо

сібний до великих подвигів. Святий Апостол Павло, той борець за най

вищі ідеали Христа каже, що правдивий воїн не зв'язується житей

ськими справами (2 Тим. 2,3-4). І тому, Дорогі Друзі, на кожному ста

новищі, на якому вас Господь Бог у свому Провидінні поставить, чи 

як священика при престолі, чи як вченого на катедрі, чи як робітника 

прп варстаті, чи як фінансиста і ремісника, торговця, селянина і сто

рожа, нехай кожний виконає своє завдання і використає свої таланти 

в дусі Христової науки для осягнення миру. Треба сказати зовсім ясно 

і отвсрто, що нинітне людство G вичерпане і обезсиJІене, а також і знео

хочене безнастанними війнами минулих часів, сходить з світової арени, 

а ви, молодь, маєте перейняти дальшу працю і керму з відповіда.т~ьністю 

за майбутнє людства. А це майбутнє ставить вас нині в перші ряди н 

боротьбі з голодом, з анальфабетизмом, з розпустою, з убивством. Ви 

мусите стати активними творцями мира, бо любити мир, означає -- бо

ронити мир і творити .мир. Це означає давати всім людям конечні се

редники для життя духового і матерілльного; означає сприяти розвит

кові культури і знання, які є незвичайно успішними засобами для 

духовного піднесення людини. 

Творити мир означає, отже, жити в мирі з самим собою, і діяти вгід

но з любов'ю, справедливістю і свободою у відношенні до других: << Спра

ведливість і мир обнялися>> (Пс. 84,11). Але творити мир в нинішнім 
історичнім моменті означає також не допускати до війни, або робллчи 

все можливе, щоб іі пригасити там, де вона на нещастя почалась. Кож

ний юнак, повинен цей клич Святішого Отця зробити своїм і рішуче 

його повторяти. 
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Яка тривога і нещастя І Молодь, тоfіто життя в найкращого свойому 

виді, стає знаряддям смерти і руіни. І хоч молоді юнаки повинні спов

пяти законні прикави сво іх ІtJшстой, то через те вони здобувають дуже 

сильне право говорити про мир. 

Жертва життя, я ну багато 11 мотщі приносять, багато в них навіть 

у цій хвилині, н~хай fіуде павдатком мира для всіх. Вони люблять жит

тя, не хочут1. його нищити і но нриІшаютІ. лоrіни війни. Логіка іхнього 

життл - це лol'il<ll миру, ЯІ<ий мnn спо і ГJtибокі і найвищі мотиви в вірі 

і хри(~тишrсьніІt надії. Усі ці вмагання і вияви динамізму кожного мо

лодця на нулі зомсьній в вже могутнім чинником в стремлінні до миру, 

та коли вони всі злучені разом, іх тверде слово ва миром і ва працею 

над ним, набирає гігантноі, стихійноі, непереможної сили: << Елажені 

миротворці, бо ті синами божими наренуться >) (Мт. 5,9). 
В сьогоднішній торжественній хвилині треба вгадати в привнанням 

і вдJІЧНістю також і тих юнаків мученИRів і героїв віри, що ще сьогодні 

в кайданах, страдають і моляться. І ми певні, що в цих болючих проб 

Господь зуміє видобути добро та приготувати перемогу своїй Церкві. 

Щоб уже скоро прийшов цей благословенний день, в якому в усіх сто

рін світу, в повній свободі і мирі, зможе піднестись Господеві благодар

ственний гімн ва осягнений мир. 

Ця торжественна сьогоднішня молитовна зустріч, така зворушлива 

і знаменна - це відповідь молоді повної довір'я до слів Христа, що в 

Бога все можливе (Мт. 19,26). 

ІТАЛІЙСЬКИЙ ТЕКСТ 

« Vi dд la тіа расе)· ve la dд) non come la da il mondo. 
Non si turbi il vostro cuore) ne si spaventi ». 

(Gv. 14, 27) 

1. Queste parole ha detto Gesu Cristo come il commiato е come і1 
testamento della расе. Non ha detto Cristo « vi auguro la расе », « vi saluto 
con la расе », ma « vi do la расе », perche nessuno degli uomini е in grado 
di dare la vera расе, soltanto l'Uomo-Dio, il Principe della Расе. 

La расе, similmente come il regno di Dio, la vita eterna, l'amore del 
prossimo, і Santi Sacramenti eccetera, е la parte programmatica fondamen
tale della dottrina di Cristo. Quante volte Cristo ha ripetuto questa parola 
« la расе sia con voi »; questa е diventata il Suo Testamento, come dice 
l'Ecclesiastico, « testamentum pacis », accomiatandosi dagli apostoli. 
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Si comprende bene, perche il Santo Padre Paolo VI, fedele а questo 
comandamento, adopera sforzi sovrumani е le sue geniali capacita, per impe
dire le guerre, lo spargimento di sangue, le rovine, la fame е l'odio; perche 
il nostro secolo е il secolo delle spaventose guerre е uccisioni. 

La расе - е l'idea del bene, dell'amore; - е la creazione delle mi
gliori е Ьenefiche condizioni al lavoro umano nella consacrazione а Dio е 
all'umanita. 

2. La parola <( расе » сі dice anzitutto I'unione еоп Dio, la purifica
zione dell'anima, la sicurezza neil'aiuto di Dio, perche l'uomo nella расе 
е diventato il figlio di Dio е ha raggiunto il piu alto ideale che е possibile 
raggiungere sulla terra. 

La расе е tranquillita con se stesso, е Іа soddisfazione del cuore allor
che si toglie qualunque trepidazione, і rimorsi deiia coscienza, il turbamento, 
l'abulia, il pessimismo. 

La parola « расе » significa la расе col prossimo е la convivenza nella 
carita, non nell'odio, nella malignita, nella ingiustizia, nel furto, nell'omi
cidio, ma nell'aiuto fraterno, nella sncera collaborazione, nell'amore. L'atmo
sfera della расе crea la piu bella possibilita di sviluppare nell'uomo le pro
prie forze spirituali е fisiche nel lavoro per Iddio е per l'umanita. Oltre 
l'assicurazione dell'aiuto Divino, della protezione soprannaturale, l'uomo puo 
sviluppare le proprie facolta naturali е і talenti per raggiungere і piu alti 
ideali, і quali gli mettono davanti agli occhi il Signore, la santa Chiesa, l'uma
nita е la storia. Solo in tali condizioni della расе l'uomo puo tendere alla 
perfezione е diventare perfetto. 

3. Voi sapete, cari giovani, che generalmente si parla del denaro, come 
fattore determinante in tutta la vita umana, ma tuttavia ognuno deve rico
noscere, che in fondo all'uomo, il piu materialista possibile, с'е qualche pen
siero del bene е del male, che lospinge all'azione buona о cattiva. Lui cerca 
di procurarsi denaro, ma sempre per qualche fine. Per questo echeggia nel 
grande rispetto, ancor oggi, la massima, che: <( sono le idee che dirigono 
il mondo ». 

Qualche idea vi ha raccolto qui insieme oggi da tutte le parti del mondo? 
Non с'е dubbio, che voi siete venuti qui animati dalla chiamata di Cristo, 
di consacrarsi al Signore ed al prossimo. Lo esprime pienamente il detto di 
Gesu : <( Conquistare il regno di Dio ». Quando Cristo parlava della расе, 
ha usato un'altra espressione, che sembrerebЬe contraria alla расе: « Іо non 
son venuto а portar la расе sulla terra, ma la spada » (Mt. 10, 34; Lc. 12, 51). 
Ма la spada significa lotta. Е questa spada non е per spargere il sangue, ma 
la spada della lotta contro il male. Perche la расе di fatto non е il pacifismo 
inerte, ne quietismo, ne fannullagine, ne egoismo, ne inattivita, ma ]о sfol·zo 
intenso, al massimo, per Dio е per il prossimo, perche sapete pure che Gesu 
disse: « 11 regno di Dio si acquista еоп la violenza ». 
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4. Quando dopo quasi 25 anni di prigionia е di separazione totale dalla 
vita della Chiesa, eome ueraino ~aleotto, sono stato seareerato, grazie alla 
Ьonta del Рара Giovanni ХХІІІ, с mcsso in liberta, allora ho eomineiato 
ad indagare diligentemente sн tutti gli a~pctti dclla vita della Chiesa in quel 
tempo. Е in mezzo а tutti і nнovi !'lnnci с aspirazioni, in primo luogo s'innal
zavano due parole d'ordine: il dialo?.o с• il dinamismo. Е gia lo disse quel 
grande е indimenticabile Ponteficc, cl1c non l">iso~Іla umiliare il prosimo, ma 
convertirlo е unirlo, е per questo с ncccs~ario il dialogo. Е il seeondo fattore 
animatore nell'azione della Chiesa, е Ja fioritt1ra dclta forza intima della dot
trina di Cristo ..L- il suo dinamismo. 

Е proprio la расе porge simile possibilita al dinami~nю di far sfociare 
le forze del corpo е dell'anima nell'azione, nell'interprctazione piu genuina 
di quella parola. Е а ehi questo puo riferirsi, se non а Уоі, Cari Giovani, ehe 
albergate in voi quel potenziale tanto forte? 

In primo luogo la gioventu - tanto cara а Dio е а Gesu Cristo, е еоп 
quanta benevolenza Egli si rivolge verso і faneiulli е і giovani - е еоп 
quale amore Egli predilesse il piu giovane tra gli apostoli, San Giovanni, 
- eonsacra la propria eta piu bella, le proprie forze piu fresehe а Gesu 
Cristo. Questo е senza dubbio, l'offerta la piu gradita е la piu preziosa, piu 
preziosa е maggiore delle forze indebolite degli anziani. 

Il giovane che per un pezzo di pane, per un ЬіееЬіеrе di dolee liquore, 
per una vita eomoda, per un minuto di piaeere, е pronto а vendere se stesso, 
egli nеПа vita non eombinera mai piu nulla - egli ne restera la feecia dcl
l'umanita. Ма al contrario, il giovane ehe tempera il suo earattere, еЬе sa 
superare е vineere le difficolta, come la fame ed il freddo, la pesantezza del 
corpo е la pigrizia, а fine di eonquistare alti ideali, egli non soltanto merita 
stima, ma in lui solo si рно eolloeare il futuro dell'umanita. La conserva
zione della sua innocenza е della purezza dell'aniшa gli danno la eertezza 
che le sue forze spirituali е fisiche non andranno inutilmente perdute, ma 
ehe egli gia sulla terra conquistera il regno di Dio е роі anche nei сіе]і. 

« Non sapete voi che gli ingiusti non possederanno il regno di Dio? 
Attenti а non illudervi: ne fornicatori, ne idolatri, ne adulteri, ne effemi
nati, ne sodomiti, ne ladri, ne avari, ne ubriaeoni, ne maldieenti, ne tapina
tori saranno eredi del regno di Dio » (І Cor. 6, 9-10). І piaceri della vita 
sono allettamento ed anche inganno. Solo colui che si е incamminatu Su 

per un sentiero duro е spinato puo ed е сарасе di grandi conquiste. San 
Paolo Apostolo, il grande difensore е conquistatore dei piu grandi ideali 
di Cristo сі diee che: « Il vero soldato non si lega con le cinture di questa 
terra ». Е per questo, cari giovani е amiei, in qualsiasi posto di rcspoпsa
bilita il Signore nella sua provvidenza vi collochera, sia come sacerdoti sul
l'altare, sia come studiosi sulla cattedra о governanti, sia come sernplici 
operai о artigiani, sia eome finanzieri о commercianti е agl'ieoltori, о сошс 
umili portieri е custodi, importante е, cl1e ognuno di voi аdешріа il suo 
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dovere ed utilizzi і suoi talenti con spirito della dottrina di Gesu Cristo per 
la conquista della расе. 

Bisogna dire chiaramente е del tutto apertamente che l'umanita di oggi 
non solo е logora ed е priva di forze, ma che anche е scoraggiata per le inces
santi guerre dei nostri tempi, е che росо а росо si ecclissa dall'arena del
l'universo. Voi invece, о cari giovani, dovete tramandare il lavorio dell'uma
nita alle generazioni future е prendere il timone! Queste future generazioni 
oggi vi collocano nelle prime file d'una incessante lotta contro la fame, con
tro l'analfaЬetismo, contro il malcostume е contro ogni sorta d'omidicio. 
Voi, giovani, dovete diventare fautori attivi deila расе, perche amare la 
расе, vuol dire, difendere la расе, significa costruire la расе: - significa 
offrire а tutti gli uomini і necessari mezzi di sostentamento spirituale е anche 
materiale; - significa favorire la cultura с la scienza, strumenti di enorme 
efficacia in ordine alla elevazione spirituale dell'uomo. 

Costruire la расе in un determinato momento storico vuol dirc anche 
prevenire la guerra е far di tutto per estinguerla, la ove disgraziatamente е 
in atto. Маі piu guerra, mai piu! Ogni giovane del mondo fa proprio е ripete 
con decisione е fermezza l'accorato grido del Santo Padre. 

Quanta angoscia е quanta compassione! La giovinezza, сіое la vi ta nel 
suo attimo piu bello, strumentalizzata per la morte е la rovina. 

Voi che possedete la vita nel suo momento piu \'Їgoroso е fulgente, voi 
amate la расе perche е la legge di vita, perche е impulso di vita. І giovani 
che amano la vita, non vogliono distruggerla, non comprendono la logica 
della guerra. La logica della loro vita е la logica della расе, la quale trova 
і suoi motivi piu profondi е sublimi nella fcde е nella speranza cristiana. Ма 
se і giovani devono adempiere і1 dovere di non sottrarsi аі comandi formal
mente legittimi delle rispettive autorita, essi acquistano per сіо stesso tш 
diritto fortissimo а interloquire sulla расе е per la расе. Il sacrificio della 
vita che molti di essi, anche adesso compiono sia pegno di distensione е di 
расе per tu tti. 

ln questo solenne momento occorre mandare un pensiero devoto е rico
noscente anche а tutti giovani martiri ed eroi della fede, che ancor oggi, in 
catene, soffrono е pregano. Siamo certi che da queste prove dolorose il 
Signore vorra trarne del bene е preparare il trionfo della Sua Chiesa. Che 
venga presto quel giorno benedetto in cui, da ogni parte della terra, in piena 
liberta е расе, si possa elevare а Dio l'inno del ringraziamento per la расе 
е la liberta riconquistate. 

Tutte queste competizioni е manifestazionidi dinamismo di ogni sin
golo giovane, qui sulla faccia della terra, sono potentissimi fattori in ordine 
per lap асе, se роі si uniscono assieme, la loro ferma parola а favore della 
расе е а favore del profondo lavoro spirituale, assume una forza gigantesca, 
irresistibile ed invincibile. 

11 solenne incontro di preghiera di questa sera, cosl deпso di commo-
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zione с di significati, е Ja risposta coпfidente dei giovani del шondo alle 
parole de1 Si1~пorc, espressa nella nostra uшilc supplica: 

« Omnipotens et misericors Deus , qui sic dilexisti mundum, ut еі 
FiJium tuum unigenitum, qlli est рах nostra, benignissime largireris, 
supplicationes ас lacrimas famulorum tuorшn propitius intuere, per 
Spiritum tuum veritatis et amoris, mundus totus vera tandem soli
(laquc расе fruatur. Per eundem Christum Dominum Nostrum. Amen ». 

Рсrщ~іа, 20 ottobre 1966. 

АНГ ЛІЙСЬRИЙ TERCT 

"Ре асс І leave with yau, ту реасе І give to уои; not 
aJ the шorld дives do І give to you. 
Do not lct your heart Ье troubled, or Ье afraid". 

(Jп. 14, 27) 

These \\тords were spoken Ьу Christ in farewell and are His testament 
of реасе. Christ did not say, "І desire реасе for you"; or "І gl'eet you \\rith 
реасе", but "реасе І give to you". No one of the human гасе had the power 
to give true реасе, only Christ - the God-man, tЬе Рrіпсе of Реасе. 

Реасе, just as the kingdom of God, eternal life, love of neighbor, the 
holy sacraments and others is part of the basic and fundamental program 
of the teachings of Christ. Christ repeated the words, "реасе to you" so 
frequently that they became His testament. The sacred writer calls Christ's 
farewell to His apostles "testamentum pacis". It is self evident then that 
His Holiness, Роре Paul VI, faithful to this testament, uses l1is inborn 
genius and exerts superhuman efforts to forestall wars, the shedding of 
blood, destruction, famine and hate, for otІr agc is an age of frightful wars 
and killing. 

Реасе which is а true coпccption of good, of love, of beauty, creates 
the best conditions for work that is dedicated to the glory of God and the 
\\'elfare of man. 

2. The word, РЕАСЕ denotes primarily а reconciliation with God, а 
clear conscience, an assurance of God's help because he who possesses реасе 
has become а child of God and has reached the highest ideal that can Ье 
attained here on earth. "Our hearts are restless Lord, until they rest in Thee". 

Реасе is tranquillity with one's o\vn self. It is that satisfaction of l1cart 
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that removes all anxiety, remorse, unrest, apathy, pessimism and forsakes 
various impulses and desires. 

The word, ''Ре асе'', means living in harmony wi th our neighЬor, а 
coexistence, not hate, malice, injuries, thefts and killings, but brotherly aid, 
cooperation, love. An atmosphere of love c1·eates the best climate for the 
development of our spiritual and psЬysical forces in our service of God 
and mankind. Besides the assurance of God's help and His supernatural 
guidance, man can developed his natural aptitudes and talents while striving 
for the highest ideals placed before his eyes Ьу God, Ьу Holy Mother Church, 
mankind and history. It is only under such conditions that man can labor 
and achieve perfection. 

3. Му dear young Friends, you are aware that in our day, generally 
speaking, money is а deciding factor in the life of man. У et, everyone must 
admit that in the soul of а materialized man there is some thought of good 
and evil, which thrusts him either to acts of heroism or to crime. Man desires 
to acquire money, but this is not an end in itself. Не has some purpose 
in view. Тhus, the motto of our day that commands respect - "Ideas 
govern the world" (l'ideee que dirige le monde). 

What idea then has brought you here from all parts of the world? 
Beyond а doubt, you have come inspired Ьу the call of Christ to dedicate 
yourself to the service of God and man. The words of Christ express it 
fully: "to gain the kingdom of God". In speaking of реасе Christ used 
another term, which seems to Ье contrary to реасе - "Do not think that 
І have come to send реасе upon the earth; І have come to bring а sword, 
not реасе" (Mt. 10-34; Luke 12-51 ). А sword indicates а battle. But this 
sword is not for the the shedding of blood, but for the battle with evil. 
The реасе of Christ is not quietism, inactive pacifism, egoism, or idleness. 
І t is the greatest exertion, straining to the utmost for God and the good 
of our neighbor for Christ said, "the kingdom of God is gained Ьу force" 
(Mt. 11, 12). 

4. When thanks to Роре John ХХІІІ of blessed memory І was as а 
Ukrainian prisoner liberated from close to twenty-five years of imprisonment 
and separation from the Church, І followed most diligently the manifestations 
of the life of the Church at the time. Among all the new impulses and 
aims, two were most outstanding: dialog and dynamism. This great and 
unforgettable Роре remarked that we must not destroy our neighbor but 
bring him back, Ьесоmе reconciled with him. То accomplish this, dialog 
is necessary. Тhе second inspiring factor in the acts of the Church is the 
development of the internal strength of Ch~ist's teachings - its dynamism. 
It is precisely here that реасе creates the Ьest means for the dynamism of 
spiritual and physical forces to burst forth in service, in the finest meaning 
of the term. Му dear, youthful Friends, to whom can this refer? Only to 
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you, in whom there is the strongest potential. In the first place, youth 
is most pleasing to God. With wlмt kindness Christ turns to the children 
and to the youth; with what love did Не encompass the youngest of the 
apostles, St. John! Thc <.ledkation оІ· thc best years of life, the freshest 
vigor for CHIST - this, witlшнt <.ІоtІЬt, is the most pleasing and the 
greatest sacrificc; mон: prcciш1s uпJ нrcatcr than the weakened forces of 
the aged. 

The youth, who fur а ріссс of meat, а glass of liqнor, human comforts 
or momcпtary pl<:asure is rcady to sacrificc himsclf, will achieve nothing 
in life - this kind is the residue of mankind. But the youth who steels 
his character, who battles difficulties, cold, hunger, the apathy of the flesh 
and idleness to attain to high ideals, is deserving of respect. Only in such 
does the hope of the future lie. The preservation of innocence, purity of 
soul, his vigor and energy give him the assurance that his spiritual and 
physical forces are not squandered and that he will gain the kingdom of 
God here on earth and in heaven. "Non est regnum Dei esca et potus, sed 
iustitia" (Ro 14-17). 

Or do you not know that the unjust will not possess the kingdom of 
God? Do not err; neither fornicators, nor idolators, nor adulterers, nor 
the effeminate, nor sodomites, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, 
nor the evil-tongued, nor the greedy will possess the kingdom of God (І Cor 
6, 9-10). The pleasures of life are not only а temptation but а delusion. 
Only he, who has tread the hard and thorny path is capable of great deeds. 
St. Paul, that great warrior for ideals of Christ, says, "No one serving as 
God's soldier entangles himself in wordly affairs" (2 Tim 2, 3-4 ). Therefore, 
dear Friends, in every post, where the Lord in His Divine Providence places 
you, whether that of а priest at the altar, the scholar at his desk, the 
worker at his trade, the financier and the artisan, the merchant, farmer and 
the watchman - let each perform his obligations and use his talents for 
the attainment of реасе in the spirit of Christ's teachings. lt must Ье said 
fraпkly and clearly, that the man of today in exhausted, weakened and 
discouraged Ьу the continual wars of the past when he lcaves the art:a of 
the world. Thus, it is incumbent upon you, the youth to assome the \Yotk 

and continue the leadership with the responsibility of molding the future 
of mankind. This future places you today in the front raпks of the battle 
with famine, illiteracy, wickedness and ct·ime. You шust become active 
molders of реасе, because to love Реасе is to defend it and to create it. 
-it means personal perfection - the domination uf pt:rsorщ! in:..tiпcis> а 
readiness and sincere cooperation with others as well as the necessity to 
direct one 's life to God. 
-it means that each must labor in his sphere of endeavш· according to 
his capabilities, raising the worth of the human Ьeing and defending his 
fundamental rights. 
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-it means to give the necessities for spiritнal and material well being to 
all people. 
-it means to assist, to patronize the development of culture and learning, 
which are extraordinarily efficient sources for tl1c spiritual uplift of man. 

То create this реасе implies а life of рсас~ with one's own person and 
activity consonant with love, justice and freedom in our relations with 
others: "Iustitia et рах osculatae sunt" (Ps 84-11 ). 

But to produce реасе in today's histurical moment, it is necessary to 
fot·estall wars and where they unfortunately exist to do all in our power 
to termina te them. 

The cry of the Holy Father, "NO MORt W AR" should Ье repeated 
firmly Ьу each youth and become his motto. 

What suffering and disaster! YOUTH, that is, life in its most Ьeautiful 
aspect, becomes the instrument of death and ruin. Young men are bound 
to fulfill the laws promulgated Ьу their authoritics and so acquire а forcefнl 
right to speak of реасе. 

The sacrifice of life that so very many of our young men are making 
at this very moment should Ье а pledge of реасе four us. These young 
men love life, they do not wish to destroy it and they do not understand 
the logic of war. The logic of their lives is - the logic of реасе which has 
its most profound as well as its highest motives in faith and Christian hope. 

All the efforts and manifestations of the dynamism of the youth on 
the whole of our earthly globe are а very strong factor in the attainment 
of реасе. All of them united in а mighty forum, their firm demand for 
реасе and their combined efforts to attain it will produce а gigantic, irresistible 
and unconquerable force. 

During today's festal gathering we must recall with commendation and 
gratitude those many youthful martyrs and heroes for the faith, who even 
this day offer their prayers and sufferings while in chains. 

We are sincerely confident that the Merciful Lord will gathcr the fruits 
from these painful trails and tribulations and convert them into victory 
for His Church. Мау that blessed day soon arrive, when in full freedom 
and реасе а glorious hymn of thanksgiving for реасе attained will resound 
from every corner of the earth! 
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FEDERATION INTEJ~NATIONA1.F: DE І...А JUNESSE CATHOLIQUES 

5" Assemblea Generalt.•, P(:rugia ] 6-23 ottobre ] 966 

« Lcs jeunes priпent pour la раіх », solenne incontro di preghiera nella 
antica Chiesa di San Pietro in Perugia: 20 ottobre, ore 19. 
Par/ecipanli: Presidenti nazionali delle organizzazioni di gioventu cattolica 

dei vari continenti; dirigenti di organizzazioni internazionali cattoliche 
е non cattoliche; gioventu delle diocesi dell'Umbria; Autorita. 

UMILI APPUNTI PER LA « ELEVAZIONE » SULLA РАСЕ 
DI SUA EM.ZA 11 SIGNOR CARDINALE JOSEPH SLIPYJ 

Cari giovani, convenuti dai vari continenti nella terra di Francesco, 
« terra di расе », in rappresentanza della grande famiglia della gioventu 
cattolica mondiale, voi avete invocato il Signore perche dia la расе, perche 
dia la « sua » расе agli uomini del mondo. 

Avete cosl risposto con generosita all'invito del Vicario di Cristo di 
consacrare il mese del S. Rosario alla preghiera per la расе. 

Con questo sacro incontro voi date un altissimo significato alla vostra 
Assemblea Generale: non vane discussioni, non tecnicismi congressuali, ma 
intima comunione di intenti е di propositi consacrata dalla preghiera е dalla 
riflessione sulla расе, tema di inesauribile meditazione. 

11 Cristo risorto, Principe della расе, е qul tra voi, tra і suoi giovani 
fratelli che lo invocano con intenzione pura е generosa. 

Il valore della vos/ra supplica е immenso, perche non cela calcoli poli
tici, perche non шaschera Іа difesa di interessi particolaristici е meschini, per
che non si basa sulla paura. 

Gia, шolto spesso gJi adulti vogliono la расе solo perche hanno paura 
della guerra come demo1itrice di acquisite posizioni privilegiate е di benessere. 

І giovani non hanno mai paura. 
Voi amate la расс per se stessa, per il suo valore incommensurabile 

е assoluto. 
Voi che possedete la vita nel SLJO momento piu vigoroso е fulgente, 

quello della giovinezza, voi amate la расе percl1e е legge di vita, perche е 
impulso d.i vita. 

Voi amate е volete la расе perche ne sentite l'urgente bisogno innan-
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~іtшао nella profondita delle vostre coscienze, come elemento insostituibile 
Ji arшonia е di equilibrio nell'espansione della vostra personalita. 

La расе еоп Dio е еоп voi stessi е infatti la base su cui si poggia la 
расе con gli altri, е il presupposto della felice ed operosa convivenza col 
vostro prossimo. 

Ма !а расе е difficile, non dobbiamo nascondet·lo .. 
Come ha recentemente detto il Santo Padre, la расе е « cosa neces· 

saria, costa tanto cercata е sentita, ma cosa difficile, estremaшente difficile »! 
Difficile la расе interna dell 'uomo, insidiato ogni momento da istinti 

е passioni; difficile, per conseguenza, la расе esterna fra і popoli, а motivo 
anche delle divisioni е rivalita, antiche е recenti, chc caratterizzano lo svi
luppo della storia della comunita internazionale. 

11 pericolo della guerra, giova ripeterlo col Santo Padre, non viene ne 
dalla tecnica ne dal progresso. 

11 pericolo vero sta nell'uomo, padrone di sempre piu potenti stru
menti, atti alla rovina ma anche alle piu alte conquiste! 

11 progresso, il vero progresso, favorisce la расе, е opera е strumento 
di расе, perche offre piu eque condizioni di vita all'uomo е lo mette in grado 
di sviluppare la propria personalita in tutta la sua dimensione umana е 
spirituale. 

Lo sviluppo е il пuovo поте della расе, secondo la felicissima defini
zione di Paolo VI, е voi ne siete gli artefici primi ed entusiasti. 

І programmi di assisrenza tecnica predisposti dalla benemerita Orga· 
nizzazione delle Nazioni Unite, dalla FAO, dall'UNESCO е da altre orga
nizzazioni intergovernative, come pure da singoli Stati ed organizzazioni 
private, si giovano essenzialmente della vostra fervida collaЬorazione: voi 
siete in prima linea nella lotta contro la fame, contro l'analfaЬetismo, con
tro il sottosviluppo in tutte le sue deprimenti articolazioni. 

Voi Ьеn sapete che la расе non е pacifismo inerte, non е coпservazione 
о, peggio ancora, cristallizzazione, dello « statu quo ». 

La расе е attivita creatrice, е diпamismo. Amare la расе, difendere Ій 
расе significa costruire la расе: 

- significa innanzitutto perfezionare il proprio essere mediante і! 
dominio dei propri istinti, aprirsi agli altri in atteggiamento di sincera con
vivenza, orientare tutto il proprio essere а Dio; 

- significa operare, ciascuno nel principio ambito е secondo le pru
prie forze, per la promozione dei valori umani della persona umana, ricono
scendone е tutelandone і diritti fondamentali; 

- significa offrire а tutti gli uomtш necessari шezzi di sostent~:, 
mento anche materiale; 

significa favorire la cultura е la scienza, strLtmenti di enorme effi. 
сасіа in ordine alla elevazione spirituale dell'uomo. 
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Costruire la расе vtюl dire, dunque, vivere in расе con se stessi ed ope
rare secondo carita, ~ішаіzіа е liberta nelle relazioni con gli altri. 

Ма ~:ostrtІire l.t р<ке in un determinato momento storico vuol dire 
anche prt. ~ ~nirc la J.!.Ut'rrtJ е far di tutto per estinguerla, la ove disgraziata
mente е in atto. 

Маі pir~ J.!.Ut'rra, mtJr piu.1 

О~ві ~іоvаш· (lt'l rпощІо fa proprю е ripete con decisione е fermezza 
l'accorato ~ri(l<~ dc:l Santo Ра,Іrс. 

Ма чualc lтшІс:Іс paradosso сі offrc la storia! 
І giovani. che cosl ІІppш;~ionatamcnte, direi na~uralmente, amano la 

расе, sono costretti а fare Іа gt~erra, вс sono gli strumenti umani piu nume
rosi ed essenziali. 

Quanta angoscia е quanta compassiunc! 
'La giovinezza, сіое Іа vita nel suo attiшo piu ЬеІІо, strumentalizzata 

per la morte е la rovina. 
Ма se і giovani devono adempiere al dovere Ji non sottrarsi аі comandi 

formaln-:ente legittimi delle rispettive autorita, essi acquistano per сіо stesso 
un diritto fortissimo а interloquire sulla расе е per la расе. 

Sentano і potenti della terra il grido dei loro giovani, dei loro figli, 
che in alcune parti del mondo versano il loro sangue innocente: mai piu 
guerra, mai piu. 

Il sacrificio della vita che molti di essi, anche in questo momento, com
piono sia pegno di distensione е di расе per tutti. 

Essi amano la vita, non vogliono distruggerla, non comprendono la 
logica della guerra. 

La logica della loro vita е la logica della расе, la quale trova і suoi mo
tivi piu profondi е sublimi nella fede е nella speranza cristiana. 

І giovani in special modo comprendono la forza eccitante е salvifica 
dell'affermazione del Signore per cui se qualcosa е impossibile all'uomo, tutto 
е possibile а Dio ( Matteo 19, 26 ). 

І solenni incontri di preghiera di qLІesta sera, cosi densi di commo
zione е di significati, е la risposta confidente dei giovani del mondo alle 
parole Jel Signore. 

« Omnipotens et misericors Deus, qui sic dilexisti mundum, ut еі 
Filium tuum unigenitum, qui est рах nostra, benignissime, largireris, 
supplicationes ас lacrimas famulorum tuorum propitius intuere, 
ut per Spiritum tuum veritatis et amoris, mundus totus vera 
tandeпi solidaque расе fruatur. Per eundem Christum Dominum 
Nostrum. Amen ». 

Incontro di preghiera per la расе. 

Sua Eminenza assistera dal Trono. 
- І lettori si alterneranno nella lettura di brani della S. Scrittura, del Ма-
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gistero pontificale е conciliare, di discot·si dei Segretari Generali dell 'ONU. 
Le letture saranno opportunamente intervallate da « mottetti » eseguiti 
dal coro polifonico della Chiesa di San Pietro. 
Le letture si concluderanno con speciali preghiere per la расе, recitate 
dai rappresentanti dei vari continenti nelle varie lingue. 
Seguira quindi il discorso di Sua Eminenza. 
Sua Eminenza impartira infine la Benedizione Eucaristica. 
Faranno corona а Sua Eminenza gli Ecc.mi Vescovi della regюne umbra. 

Рах optima rerum 

ln questo solenne momento occorre mandare un pensiero devoto е 
riconoscente anche а tutti giovani martiri ed eroi della fede che ancor oggi, 
in catene, soffrono е pregano. Siamo certi che da queste prove dolorose il 
Signore vorra trarne del bene е preparare il trionfo della Sua Chiesa. Che 
venga presto quel giorno benedetto in cui, da ogni parte della terra, ш ptena 
Jiberta е расе, si possa elevare а Dio l'inno del ringraziamento. 

РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ БЛАЖЕННІUІОГО ЙОСИФА 

ІЗ fіааиліІ(і св. ІІетра в Римі в часі архиєрейської св. Літургії. 

8 січня 1967 

.Христос раждаєтсн! 

« Rece.tuc.ч, Jєpyca.tll/rte, 

тор;JІСествуйте всі .zюбящії Сіона ... 
раж'дається i.l Богородици всеrовершеиниіі Бог >). 

(Стих Лит.) 

І. ~· цей торжественний празник Христового Ріsдва стає нам ПР

ред очима ціJІа І'рандіозна візія найбільшої події на земській ку"1і н 

перспектІtві двох тисяч літ і в земській дименсії. народження воп.:юч~

ного Божого Сина д.'1Я відкупдення дюдсьного роду і піднесення його 

знову до небесних висот. Навіть і ті. що ~1еГІ\Оважать собі вічне і на;J,

природне життя. мусять дивуватись цьому видінню з його різноманітні

стю і динамічністю. Починаючи від Адама, від його сотвореюш і упадІ-~У 

і заповіту рятунку. - що прийде час, коли потомок Ада11rш розчавить 
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голову диивола, - удержува.тrось nередання через століття і тисячо

.ціттR з роду в рід, від ІІрtютІ,ін до Uтців, через Пророків аж до наро

дженнR ~~)жоrо ~инн у Вифт~r.м і. « 11 рийшда nовнота часу ~ (Гал. 4,4). 
І ЦЯ Ofill'l!JfЦЯ ('.ІIOUIIИJIHI'JI. 

Якиtt діяннао11 у ''iJrift с·нс•Ін•р і ї, нін ІІніН) і.:Іьшоrо nримітивізму стай

ні, << что fio хушнш•• ІІ••рт••шt? что Жf' сІМИfНЧНІІР.6 пелен? ~ (Іпакой), жо

.т~уfіп. с·тщщ 1 у доfіи і ІІfНН'ТІ1 х rrac~тy хі 11. а шш іть брута.,,ьности і звір

с~твн. уІіиttс~тtш tІf'МОІІ.іІJІТ, но ІІнйІі.rнн·оrнщн і шої куртуаз її ангельських і 

нн JH't.t\И х ІІО'І••с·т••"': <с Тн ЇНІ'ТВо rтрншю(; нижу і преславнов: небо, вер

ТІ'ІІ, ІІJІfЧ'1'Шt хс~руНІ1МСІ\ій, )~іяу, ясли, нмістилище, в нихже возлеже нев

міс·тимий Хриетое l)or, r.roжe воспівающе ве.ТІичаєм ~ (}ттреня, Піснь 9) . 
. \ н усій цій історіі і драмі пробяваються дві головні провідні ідеі -
гJІибока віра у Христа Спасителя і пливуча з неі чиста, душевна ра

дість. Глибока віра є тісно зв'язана з радістю, бо нічого так не пере
повнює людського серця душевним спокоєм, втіхою і радістю, як саме 

непохитна віра. Rоли людина вірить у Всемогучого Бога, то вона пев

на успішного кінця свого життя, навіть як вона терпить тимчасові нев

дачі і поразки. Ба навіть, коли вона страждає від людської злuби, як 

ій здається, то все те є враховане в Божому Провидінні і в Бuжій Пре

мудрості, і не відбираr. ій Gшшою та радости. 

2. Вірою кріпилися Адам і Ева у своїй недолі, вірою жив Авраам 

і його потомки, з віри плили пророцтва, віра осяювала й саме наро

дження. Вірила в Спасителя сама Пречиста Діва, яка <<породила (Його 
як) свого сина первородного, сповила та поклала в яслах~ (Лк. 2,7). 
бо пам'ятала слова анге.JІа Гавриіла, що «породиш Сина і назвеш Його 
іменем Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього. І дасть 

Йому ГоспоДь Бог престіл Давида, його вітцFі, і Він буде царствувати 
над домом Якова на віки, і царству Його не буде кінця)) (Лк. 2,:Н-33). 

І оце в яслах лежить, уся ця надія і сподівання - рятунок дюдства. 

Вірив св. Йосиф, дивлячись на Боже Дитя, бо одержав поручення: << Йо
сифе, сину Давида, не бійся прийняти до себе Марію, твою жену, бо 

те, що в неі зачаJюеь, G від Сяятого Духа. Вона породить Сина і ти даси 

Йому ім'я Ісус, бо Він спасе своіх людей від їх гріхів)) (Мт. 1,20-21). 
Вірою були переповнені і пастухи, коли почуJш від Анrела: << Наро
дився вам сьогодні Спаситель у Давидовім місті>> (Лк. 2,11). Вони уві
рили і пішли з поклоном До Нього: << Ходім до Вифлеєму і побачимо 

слово, що ста .. туося, про яке сповістив нам Господь >> ( Л:к. 2,15). 

Яка глибока віра пробивається у пророчиці Анни Фануїдевої і в 

Симеона, коли держав на руках Спасителя і говорив: << Нині відпусти, 
Владико, Твого раба по Твойому слову в мирі, бо виді~,и мої очі спа

сіння Твоє, що Ти приготовив перед усіма людьми '> (Лк. 2~29-31). Скіль
ки віри - << вірою просвіщаєми >> (Стих. на Стиховнах) - мусши мати 



три 1щрі зі Сходу, не жахаючися жадних перепон, щоб приїхати до Ди

тяти Ісуса, зложили поклін і царські дари. 3 цією вірою йдуть ~о Хрп
ста поно.ління за поколіннями і находять у Нім своє спасіння і потіху 

- вияв.ляють свою віру і в проповідях, і в піснях, і в музичних ком

позиціях, і в ма.льованих образах, і в будові храмів-архитворів - від 

найбільше покірної віри простолюдина до найвищого геніяльного по

лету розуму і волі. А провідний мотив цеї творчости є: << Сущі во тьмІ 
тіні знайшли істину, родившогося від Діви Господа>> (Світилен). 

3. Г~чиfіона вІра в Боже Дитя дас, ян сказано, спокій, втіху і ра

дість, бо всемогучий Бог є в си.r~і зfіереrти кожного від загибелі душев

ної і ті.чесноі. І тому Ангел мовив до пастирів, я:к перше слово: « Не 
бійтесь, бо ось я звіщаю вам велику радість. що буде всім людям, бо 

народився вам сьогодні Спае, що він Христо(' Господь у місті Давидо

вім>> (Лк. 2,10-1 t). 
Це Він. що зfіере;ке ваше стадо від диких авірів; не тому, що ви :що

були нове майно і забагатіли, але тому, що побачите Божу Дитину в яслах, 

і Його Матір, і що це Дитя дасть вам щось найвище і найцінніше: ря
тунок душі, який може подати тільки Богочоловік. 

Є люди говірливі. з поетичним полетом, а є тані, що важуть нож

не слово і беруть його на вагу золота. До таких належить і св. єнан

гелист Матей. Він дуже скупий і тверезий у словах, а все ж тани аж 

чотирма словами підкреслює радість в трьох царів, коли вони подо

рожували до Вифлеєму: <<Зраділи радістю ве.лиRою дуже>> (Мт. 2,10). 
Вже те, що возрадувалися, означало б високий ступінь, а св. Матей 

.::\Одає << ве.пиною радістю >>, і вкінці доповнює опис с.ловом << дуже ». Отже 

найвищою радістю. яну собі можна подумати в людини. А до того, це 

не fiyJIИ простенькі собі люди~ що тішаться чимнебудь, але високо вче

ні, заможні цар і - астрономи, як і знали вже фізику, математику, істо

рію та й загалом мали найвище тодішнє знання. І вони << возрадува
лися великою радістю дуже >>, що побачать Христа-Дитя, Царя Царів. 

Ця радість спільна всім. до~lЯ яких дорогий прихід Христа і спа

сіння, перехід із стану прон.rшття в Боже синівство - рятунок душі і 

тіла. <• Днесь Бог на землю приіде і человік на небеса взиде >> (Стих. 

JІит.). Віра приносить погідний настрій, вдоволення. життєрадісніеть, н 

Бог люfіпть <<веселін дателя >> (2 Кор. 9,7). Тому і вся різдвяна твор

чість .,!юдства носить такий радісний, весе.чий характер і погідний, fіадьо

рий на стр ій: << Ликують Анге~чи на небеси і радуються че .. човіци днесь, 
іграєт же вся твар роїІщшагося ради: в Вифлеємі Спаса Господа )> (Стих . 
. Лит.). СJІовом: << Всяческан днесь радости ісполняються. Хри:стt>С рu

ди:ея от Діви>>. Цьому радісному настроєві дав унраїнеьnий нарід свій 

щирий вис.лів у J-ю~чяді: << Боавеселімен всі купно нині >>. 
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4. Зонрема r.1.яньмо оnом таІ\ОЖ на наше Різдво. Наш вияв упро

;::~,овж вш1в навіть перевища(~ ІІJІІН~тотою і безпосередністю душі за

хідню творчість: Снята н~чРрн, нрсн~форн, мед, пшениця-нутя, но.пяди 

і різдвяна іnоІІа --- ІН' І'РІІ ін.ІІJ.ІІИ творчіс·тІ., ні ра в радість українця, в 

яюtх нін в;rшюш Іtі.ІІУ с·вою душу, віруючу, радісну і вдячну для Ди

тяти в НІ'.ІШХ. І (ю ІІРJНІІУ ГІ.ІІІІІ'оніеть щю народження Христа приніс св . 
. \ ІЮІ"І'О.'І .\ІІЩІІ'іt ІІН ІІІІІІІУ іІРМ.ІІЮ ДJШ І'(НЩІ.НИХ НШІОН іст ів і НаШИХ пред

J\ЇВ-І'І\11ТіН. новторю••шrи і щюІюІІідуна.ІІИ Ріадно його ученини, - '1о 

ю.; нрОJюні;tунати Х 1нн·тн і Иого ннуну fic<i ••удсс~ного онруження ан
І'Р.ІІJ,с·ьюІМІІ с·н і вами народження І)ожого ) (итяти? Го.Іюси.Іш І~ю саму 

ннуку напа с·в. Н.ТІимент і папа св. Мартин, яких Боже Вровидіння пі

с.нало на наші зем.лі, пропавідувади її єпископи і свищеники за св. Оль

ги. аа ев. Полодимира - nід етоліть до сто.ТІіть це fіуда радісна новина 

;1.пя поган. 

:\lи не маr.мо fіагато старовинних нам'нтнинів через монгольську 

руїну. aJie nже сама nоляда - це найкращий вияв і віри в Христа, і 

радости з неі в житті. Від непам'ятних часів сідає JlO Святої Вечері і 

струджений се.ТІянин і змучений міщанин-купець, учений і неочений, 

fіаrатий і вfіогий, старий і мо.подий. Відриваються від своіх зайнять, 

мовлять молитву. с:к.падають собі поnажан ня, радуються. переносяться 

.1умпою вище цього світу і своїх земсьпих трудів, турnот та страждань. 

J в цьому .лежить також ця висока, духова. нультурна місія Різдва в 

історії у:країнсьноrо народу. Засипані, заметені снігом села, в Наве

черія Різдва Христового перемінюються в якесь таємне сяйво від сві

чок на сто.пі з сіном. книшами і дідухом. радісний гомін :ко.пядоп і по

fіажань лунає :кругом - забавна метушня, fііганина з вертепом і звіз

~ою - нараз створився якийсь осередон, повний високих дум і емоції, 

почувань радости та втіхи. яноі не дасть ні танець. ні чарка. 

J сьогодні за nрадіднім звичаєм, іде з но.пstдою до Христа ввесь укра
інський народ, духовні і світські, старі і мо.лоді. колгоспниии й робіт

ники, вчені і неграмотні, професори і студенти, ііагачі і fіідаки, полі

тини й енономісти, дікарі t\ інженери. поети й письменники, fіезпар

тіНні і нартіНні; знають, що f'hOІ'OJ\IIi Рі<Jдво. І навіть в'яаень, що не 

~(н: амш·и святкувати, нее ;и та ни нам 'нта6 і шунаr. однодумІ~ ів, щоfі 

::J ними порадунатись Святом. ~· І\еЙ радісний і торжественний праз

нип, .пуня.є по всій земській кулі. де живе наш ве.11и:кий народ, nоляда: 

<<Бог предвічний народився ... ))- і в .-\встраліі. і в АрІ'ентині, і в Бра

зилії, і в flараІ'ваю. і у Венесуе.;'Іі, і в Америці, і в Канаді. і в Европі 

і в Азії; а з тим рос,те і наша націонадьна свідомість - свідомість є.;~но

f'ТІІ народу. мимо всіх віддалей і ;::~,ержав. І І\Я r.дність. і її свідомість, 

мимо спротиву деяких очайдухів. пріпшає. і ширшає., зfі.тшжаються до 

~ебе наші Цериви. росте взаємне розуміння своіх потреб і осягів .. \ це 

випогщнюr. наше зморщене. насуплене чоло і випрям~'Іюr. наші зrорfілені 
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н.11ечі та пригнуті колша. Христос наша сила 

гильпіший чинник і лучник! 

наш об'є.днуючий най-

::.. }\().ПИ ж говоримо сьогодні про І->іздво Христове, про Собор ~Іа

тері Божої і неділю Богоотців. то не можемо не згадати про св. Йосифа, 

який найкраще знає. і розуміє потреби родини і велиної народньLЇ сім'ї. 

Він увесь свій вік посвятив для Христа, для підготування і виховання 

Його до великої місії. Ноли найбільша потреба, тоді чує.мо у св. Єван
гелії про св. Йосифа: Прийми цю Дівицю до себе. не бійся і захорони 
іі. іди записати Марію і себе до Вифлеє.му. веди і опікуйся вагітною 

жінною кількадесять миль дороги~ а коли прийдеш, пошукай якогось 

прибіжища і нічлігу, знайди поживу, веди до храму Матір і Дитя, вті

кай до Єгипту перед Іродом, удержуй Дитя і Марію. Він завжди готов 

дати поміч без найменшого нарікання. Тому св. Цернва зве.тшчує. і по

читає його ян опікуна, помічника в нуждах і невтомного робітника. 

Тому він і найкраще розуміє наші потреби, нашу скитальську недолю 

і наші переслідування. Він для нас найбільший помічник і заступник, 

щоб ми тільки звертались до нього і г.ляділи на нього при яс.лах Дитяти. 

6. А при цьому не забуваймо. що Різдво - це в першу чергу свято 

дітей і молоді. Вони найближче Христа-Дитяти. пони наша надія і наше 

майбутнє. nригадується одна подія - запрошення на остров Мальту 

в Середземному морі, з нагоди одного національного і церковного свята. 

Впсоно інтеліІ'ентна Мальта з давньою культурою, як наша Трипіль

ська, - а св. nавло поставив там першого єписнопа, - чарує кожного 

пришелЬІ\fІ. Хто тіJІLНИ міг, врийшон на веJшчезний майдан, хоч nри

їхан до них тіJІьни чужий чужиІІеІtь. І море голов, і тисячі хоругов і 

нрннорін, і співи і промови духовних і світських, державних і город

('.ьних достойників, військові салюти й оп.лески. могли зробити помітне 

враження навіть не то на привиклого до тюремного нонвою, але і на 

найвищих церновних достойнинів та державних мужів, що відбирали 

не раз П()Честі з уряду. 1 1юли треба fіуло в меІ'афоні привітати народ, 
і ноли вони почули привіт в іх фенінійсьній старовинній мові, піднявся 

оваційний гураІ'ан радости і вдоволення задля пошанування чужинцем 

їх національних переконань і церковних почувань. Та серед цього свята 

найfіільш зворушлиною бу ла радість дітей. Но~'Іи ми входили до кате

;:\рального храму. стоюш мами з дітьми і плескали руками, а разом з 

ними і діти своїми рученятами. Тоді стали ясними слова Христа: << 3 
уст немовлят та тих, що ссуть, учинив ти хвалу)) (Мт. 21,16). В них нема 
ні задніх сумнівних думок, ні бажання наживи, ні вирахованости, ні 

удавання, але безпосередня, ніким чезахитана і щира віра та чиста ра

;:\ість ненинног() серця. А це найцінніший J"1Юдський скарб, яким так 

дорожив Христос. І кожний батьно і кожна мати нехай зроблять їм Різдво 

наймилішим і найпам'ятнішим. бо воно в дитини великий завдаток для 
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Церкви і народу на маіНіутю;. І Нені но ни за принладом Х риста-Дитят11 

росли <<слухняні, н му;tрос·ті і у .шс·Іtі в І)ога і в людей»> (.Пк. 2,51-52). 
Отож, нехай і щ.огорічІІР Рі:щво fiyдf~ uиявом нашої глибокої віри 

і є;:~;ноf'ТІІ н Х рис·т і, НІ\ ої ннйнрнщим с'ІІідtюм нж до крови є ось цей Му

чеюш, ЛЮ1Й тут С'ІІО 1ІШЩt; і С'ІШТІ\ус; С'ТО~Іітніt\ ЮВіJІеЙ СВОЄЇ канонізаціЇ 

в цьому роні. ІЦоfі ІtІ•СІІ'ор ічш~ Рі:щно і'іуJІС) uиявом не лише віри, але 

й нашої потіхи і рндсн~ти н у('іх шtших нерс,живаннях. Бо з Христовим 

р і:ЩІІОМ і Mll J>OІ'Tf~MO 1 МОГУТН iGMO і С'JІННИМОС~Н. С..:ІаВіТЬ ЙОГО! 

СЛОВО БЛАЖЕНіНШОГО ЙОСИФА В БАЗИЛІЦІ СВ. ПЕТРА В РИМІ 
В ЧАСІ ВОСІ\РЕСНОІ АРХИЄРЕЙСЬІ\01 СВ. ЛІТ~·ТРГІJ 

Во ім'я Отця і Сина 

Христос воскрес! 

ЗО квітня 1967 

Святого Духа. 

1. Здається, що нема і не буде між людьми такого, якому напри

крилася б весна, кому не подобалося б нове пробудження природи а 

зимового сну, кого смутила б радість не лише на лиці людини, але й 

кожної тварини, кому дошкулювало б лагідне, тепле 1 с1яюче сонце, 

що будить усе до нового життя. Тому то і співаємо на Томиній утрені: 

<< Днесь весна благоухаєт і новая твар ликуєт ». 
Так само не було і нема між нами нікого, якому наприкри.1оси б 

Свято Великодня, Празник прааників і торжество торжеств, і його пов

на радість, яку приносить нам Христос, що встав а мертвих, доказав~ 

що смерть не всесильна і не умертвляє всього остаточно, що Він при

ніс і утвердиn на аемJІі веі потрібні нам блага і щастя. Не дивно тому, 

що кожний християнин прю·отовляєтьrя на нього вже заздалегідь та 

вичікує від нього кожного року щось, що лежить йому глибоко на серці 

і якого здійснення принесе йому Празник. Один одному складає поба

жання разом з благальними піднесеними очима вгору, як вислів віри 

і її сповнення. 

Чого ж вичікує увесь наш український народ від цьогорічнnгn RР

ликодня? Здається, що з намtІ кожному тиснеться на уста та сама від

повідь і те саме молитовне бажання: Мир і єдність. Цікаве і впадаюче 

кожному в око і в увагу, що першим словом, яким відізвався Христос. 

до Апостолів по своєму воскресенню, було: << Мир вам>>. Він, як лшт

тєдавець, приносить для людини на землі, після всіх страстей, перемоги 

всіх ворогів, якнайважнішу умовину життя - спокій і оснободження 
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вц всякого страху, навіть від ляку смерти, поєднання з Богом, вщну

щення гріхів, поєднання з своїми ближніми, щоб обняли друг друt·а, 

поє]'\нання всіх народів і аапевнення остаточного, блаженного 1 нена

рушимого ні чим спокою на небесах. 

Ані багатства, ані майно, ані слава, ані амбіція, не є в сил1 при

нести його, а, навпаки, вони кладуть в серце якусь більшу, ніж недо

статои і непонодження, жадобу, що щораз дальше жене людину в нена

ситність і беамірність. створює настрої fіеаогJІядности і сварів, що роа'і

~ають суспільство . .-\ цей г~н опановує наше життя тепер більше, ніж 

колинеfіудь перше, вмотус людину в І\JЮІюти і ненаситність, в пусті 

спори, в яких вона хоч-не-хоч му<'ить оглянутися аа точкою опору і 

стриму, а які може анайти тіJІьки н Христі. Бо все те, за чим вона так 

заваято рветься, є проминаюче і не (~уттєве і, хоч здавалося б нераз цін

не, не насичуr. його 1'\УШі. << Яка користь, коли він адоfіуде весь сві-r, 

а свою душу погубить? ~ (Мт. 16,26). 

А навпаки, коли хто а миром і спокоєм г.пядить на евою працю, на 

свої клопоти і труди під кутом вічности, а не проминаючої матерії, то, 

як каже Христос, sачинає вже тепер своє вічне життя і відчуває його 

благодатній вплив і полегшу: << Шукайте перш царства Божого >> (Мт. 

6,33). І той українець, що стоїть нии і в бою ІІа фронті на Сході, і кож

ний інший на своїй стійці, обезсиJІений і анеможений підносить очі до 

Христа, що одинокий може дати те, чого він прагне: <<Мир вам~. Бо 

справді тільки Христос може принести нижиданий мир і спокій на на

шому роsбурханому життєвому морю. 

2. Другим таким замітним моментом в цьому пасхальному часі 
є зміна душевного, психічного настрою. Ви sнаєте, як то пороsбігалися 

були Апостоли, які то вони були перелякані терором товпи і катів, ян 

пригнітали іх насміхи, кпини і вневаження Христа під хрестом: << 1:\оли 

ти Син Божий, sійди з хреста! ~. Як вони всі були душевно і тілесно 

прибиті і роsбиті; а коли Христос воскрес, коли рознеслася перша ві

домість про це від жертвенних Мироносиць і коли самі впевнилися про 

те, ціла громада, всі прихиJІьники і неприхильники заворушилися, бо 

сталось щось нове, нечуване, щось, що роsвіває страх і боязнь, щось, 

що не тільни усуває сором, aJl.e і, навпаки, оfіодрює до вивнання віри у 

Воскресшого Христа, - словом - створи.т~ася нова атмосфера. Все нри

нижуюче і розторощуюче минулось: (( Дерsайте, ШJ поuідих мір>). Те, 

що скаsав колись Христос, здійснюється впродовж віків і здійснюється 

нині серед нашого народу. Воскресення Х ристоне приносить і нашому 

народові і нашій Церкві но цідій seмJii мир і спокій, поєднання, a.JІyny 

і скоординуваннн всіх творчих СИJІ; аміну захмареного виднонругу та 

нові перспективи на світле майбутнє. Ще не все пропало, а, навпаки, 

перед нами відкриваються sариси великого fіудівництва. 
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Л.ле мир а ])огом муси тІ. днти с·ноІіоду ВІри совісти, а вона певно 

знищить fіезfішюнщтво. У~'УІН~ НС'Ю рн(~JІрю, негодування і непорозуміння. 

Бо Христовий мир-('ІJоt\ ій tн• оаннч1н: Ііе;щіл~ности; навпаки, це новий 

почин. юшу ча ІІJІІЩН ІІР ;tJІJІ 11 ршш ну І'fІОНИ, грони. жадоби і ненависти 

та ('Нарів, а.ІР нm• ііуд01ш Хрис·тщюt·о ІtllfH'THH серед украінського на

роду. ІІРха/1, отtнР, а тим ІІрІtаІІІ1tюм нрншшІ\ів rю цілій аемлі. де б'ється 

укрп їнс·r.ю• С'І'JЩІ', аниttІ' Х рис·тоtшй c·JJoн ій і мир, н в другого боку, не

хніt :ttHfl\111' 11 ІІМІІ\1У Іі('І', ЩО JІО:tІ\.:ШДН(; і ІІИЩИ1'1• IJH(', і ТО, ЯІ\ JIOCa на СОНЦі: 

<• )tн вщ·J\рР-с·не·r J)ш·. і раС"точатен нрюш Cr·o. 
1 ди ііі ж ат от JІИЦа Сго ненани;tнщі і Сго. 

Нко ісчезаєт дим. да іечезнут. 

Нко таєт воск от Jrица огня, 

тако да погибнут грішници от JІИЦа })ожія, 

а нраведюп~и да воавеееJІятся. 

Сей день, єгоже сотвори Господь, 

ноарадуємен і возвесе.лімея н онь >>. 

Нас оадоровить, і обсдрить, і спасе Христос l:вuєю наукою віри і 

мораJІі. Ноли ми віритимемо в Бога і дивитисьмемо християнськими очи

ма на нашу працю і на ці.ле життя. тоді зникне в нас руїна душі і ті.rш, 

до якого допроваджує безбожництво. .ТТ юбов Бога і ближнього стане 

основою відбудови життя, і то тривкого і вічного. Яtш нелика сила і 

динаміка проfіивається в усьому нашому великодньому Богослуженні! 

- Воно справді найнраща пісня життя і побіди, тріюмф добра над злом. 

Нехай і вони, .люfіов Бога і б.лижнього, увішtють· в наші душі нові сиJІи, 

творчі пориви, нехай заохотять нас до занехання спорів за марниці, 

до прощення cofii взаємно всіх провин і спонукають до повного поро

зуміння і оfі'єднання; і нехай цей світлий Празник залишиться в нашій 

пам'яті не тільки як милий спомин пережитої хвилини, а.ле і як новий 

етап в цілорічному переживанню і :Jмаганню. 

::З І\ією с·иJtьною постановою, а rлиfіокою вдячністю д.;rя Христа, що 

Він рік-річно ааохочуr. наr і даr. cи.rry перенести всі прикрості і бо.лі. 

підносімен нище н нашому природному і надприродному житті. - веди

кого fіажаймо. Л цей снищеномученик Христовий. Йосафат, ІІtо рааом 
з нами є тут. нехай покаже нам, мільйонам з нас і їхньому проводо в і~ 

світ.тшй шлях до єдности в церковному і народному житті. Бо. інакше. 

покотимося в fіездонний rpifi. Іlід стягом Хриета ааневнена поfііда: ((Дер
зайте, ;;t.3 побідих мір >>. Х риетос воскрес! 
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JIPOMORA В НЕАПОЛЮ ПРО ЕНЦИRЛІКУ 
<< POPCLORCM PROGRESSIO ~ 

22.V.1967 

La festa organizzata da Sua Eccellenza І' Arcivescovo di Napoli per 
approfondire il significato dell 'Enciclica « Populorum progressio » е per rea
lizzare nella vita і suoi principi ha una grande importanza per la bella 
Napoli, la quale fra і primi І1а compreso il valore della storica Enciclica, 
dei popoli. 

11 primo Lюmo, cacciato dal paradiso е detruso dall'ordine агшоnісо 
alla dura vita, doveva cominciare dall'infimo primitivismo per salvare la sua 
vita е renderla sopportabile quanto possibile. Pero lasciando l'eden l'uomo 
ha portato еоп se la consolaлte promessa che non sara abbaлdonato, ma aiutato 
е salvato. Cosl istruito egli іліzіо uл gigaлtesco lavoro per sistemare la sua 
vi ta е per trasformare І а terra олdе trarne il suo nu trimeл to. Passarono і 
secoli, е anche і millenлi, il lavoro ріал-ріала veлne coroлato da successi 
е dette і frutti лаn ostaлte gli ostacoli лaturali е sempre лuove difficolta 
create dalle comuлita umaлe. Il livello di vita si alzo е l'uomo pote godere 
di qualche comodita е coлforto, che non soltanto lo sollevavaлo е distiлgнe
vaлo dalle beste е dalla лatura morta, gli davaлo алсhе la possibilita di dif
fondersi da loro е di assoggettarle. Le civilizzazioni е culture create dal-
1 'uomo sоло le testimoлiaлze innegabili della sua iлtelligeлza. La cultura 
egiziaлa, babiloлese, persiлa, greca е romana ed altre nascoлo е muoioлo, 

ma і loro successi otteлuti rimaлgono е conservano І 'uomo sul livello 
acquistato. 

Sembrava che questo miglior~шento tecnico facesse l'uomo felice nella 
sua vita, purtroppo le guerre, ostilita, ingiustizie, iлvidie е superbie nол gli 
assicuravaпo la vita е лаn gli permettevaлo di vivere secoлdo la giustizia 
е la liberta. А сіо si aggiuлgevaлo la poverta, spesso алсhе la fame, la ma
lattia, l'іgлогалzа, pigrizia е parassitismo, le quali si sono fatte seлtire sem
pre piu sensibilmente agg1·avaлdo la sua vita. ln seguito а varie cause esterne 
come: il clima, і diversi prodotti della terra per la comodita della vita ( шe
talli е minerali), е dall'interno: le capacita е l'iлtelligeлze, le forze fisiche е 
шorali, dividevano le comuлita нmале: in forti е deboli, iлvincitori е vinti, 
іл ricchi е poveri, іл intelligenti ed ignoranti. Durante і secoli si sentiva \:1 

calamita di queste ingiustizie sofferte dalla stragraлde maggioraлza del
l'umaлita. Si alzavano le voci, і consigli е anche і tentativi per migliorare 
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la vita е lo stato deplorcvole t1ci danne~~iati, ma questi sforzi eranu insuf
ficienti ре rstabilire Іа ~itІstizia nclla п>munita umana. 

La dottrina di no~tro Si~nore (;е~іІ Cristo stabilisce chiari prinop1 per 
rimediare а questa miseria dell'нmanita. І poveri ed і soffereпti non sопо 
coпdannati, disprczzati е messi а partc. ma al contrario: « Beati і poveri, 
beati coloro <."hepian~ono, ь~аtі coloro <."hc hanno fame е sete della giustizia, 
beati coloro chc soffrono la p~rsecuzionc » (Mt. 5, 3-10). « Rallegratevi е 
tripudiate p~rche il vosrro premio sara grandc пеі сісІі » ( Lc. 6, 23 ). Ма que
sto alleviamento ha prommeso il Cristo пuп soltaпto nell'altro mondo, ma 
апсhе qui пella vita terrestre, perche і ricchi devoпo soccorrere аі poveri, 
і forti devoпo difeпdere і deЬoli, і sапі devoпo aiutare gli iпfermi, gl'istruiti 
devoпo iпsegпare gl 'igпoraпti: << Se uп fratello о uпа sorella sопо igпudi е 
bisogпosi del vitto· quotidiano е uno di voi dice: aпdate іп расе, riscalda
tevi е satollatevi, seпza dar loro le cose пecessarie al corpo, che giovera? )) 
(S. Giacomo 2, 15-16). 

Gesu Cristo ha iпiziato la riforma ed il migliorameпto еоп la giustizia 
е l'amore tra gli iпdividui е la stessa legge obbligata апсhе tutte le famiglie, 
comunita, nazioni е Stati. La Chiesa di Cristo durante і secoli predicava ed 
alleviava la vita dell'uomo е dove arrivava l'apostolo-missioпario egli por
tava questa alta dottriпa di Cristo foпdaпdo scuole, ospedali, orfaпotrofi, 
есе е ріап-ріапо cambiava la dura vita di penuria е di ostilita mettendo іп 
risalto che questo perfezioпameпto nоп deve fermarsi al primo gradiпo, ma 
deve continuamente crescere, svilupparsi е diffoпdersi: << Siate duпque per
fetti, come е perfetto il Padre vostro che е nei cieli >> (Mt. 5, 48). 

L'iпteпzione di Cristo е di perfezioпare l'aпima е il corpo dell'uomo 
еоп la erudizione е civilizzazioпe, di perfezioпare la famiglia, le comunita, 
le паzіопі е gli Stati. Si е visto che per togliere la miseria non bastaпo і siп
goli casi е gl'iпdividui, ma bisogпa che questi principi diventino leggi per le 
comunita, пazioni е stati. Quiпdi поn с'е meraviglia che la Chiesa ha rivolto 
la sollecita attenzioпe а questo problema cos'i ampio per applicare la legge 
di Cristo пеІІе legislazioпi terrene. TantQ piu che si vedevaпo gli sbagli, le 
esagerazioni е і daпni di varie dottrine е teorie che volevano saпarae la vita 
sociale dell'uomo come il socialismo, пazismo, collettivismo, comuпismu ed 
altri. Рара Lеопе ХІІІ еоп I'Enciclica « Rerum пovarum » ha cominciato 
еоп il rettificare ed applicare nella роса amplitudine la dottrina cristiana 
пella vita delle varie comunita umaпe. Questi рrіпсірі sопо stati ribaditi 
еоп le ЕпсісІісhе di Рара Ріо ХІ ( « Quadragesimo апnо >>) е Ра ра Gio
vaпni ХХІІІ ( « Mater et Magistra » е « Pacem іп terris » ). 

Forse nessun Рара ha messo taпto lavoro per ricosпuire ]а расе е giu
stizia sulla terra come il Poпtefice felicemeпte regпaпte: Рара Paolo VI. 
Соп le sue prediche, і messaggi аі governaпti, viaggi-pellegrinaggi а Terra 
Saпta, а Bombay, а New York, а Fatima е, specialшenre con la recente Enci
clica « Populorum progressio » ha iпdicato chiaramente la via deHa sana-
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ziont:' (k·lla odierпa umanita. Egli comprende tutto l'uomo еоп sLioi bisogni 
е пeccssita (fame, malattia, istruzione), non soltanto і bisogni naturali е 
materiali, ma anche spirituali е soprannaturali, fondando la sanazione non 
soltanto sulla tecnica, ma sulla fede in Dio che puo assicurare il vero pro
~rcsso dei popoli, perche 1· esagerazione della sola tecnica puo amareggiare 
Іа vita. Le ricchezze della terra, giustamente distribuite, dovrebbero essere 
un mezzo per tutti gli uomini. Ad una costante perfezione е progresso devono 
tendere tutti gli uomini con le forze unite, viribus unitis. Nessuna nazione 
puo essere soggiogata о oppressa, perche la liberta е per tutti anche la reli
gione. Quanto puo essere crudele la comunita senza Dio! Ed oggi noi innal
ziamo con Eccl. Arcivescovo le comuni preghiere affinche il Signore nostro 
« principe della расе е della giustizia » rafforzi questi sforzi immensi deJ 
Santo Padre per il Ьеnе dei popoli. 
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IIP(HJ()BJДI) BJIЛ/1\J.:liiiiiiiOI'O ИnСИФА 

ІІЛ :-ГО JІИСТ()ІІЛ)~Л l~lf)7 

1. - Стоімо на літургічному постоі при гробі св. священомученика 

Йосафата, що в, впродовж несповна двох тисяч літ, символом хресно
го ходу унраінського народу, який прямує до свові небесної мети і не

се свій хрест, що його нложило на нього Боже Провидіння. Він увесь 

у змаганнях збудувати сво в земсь.ке царство, сперте на небесних осно
вах. І саме св. священомученик Йосафат - це найвизначніший хресто
носець сво ві доби, що віддав усе своє життя для збереження єдности 

нашої Церкви і нашого народу, цього першого фундаменту .u\: .. а.~.кого 

будівництва. І його геройським прикладом ми нині .кріпимосL на цьо

му пастоі у важкому дальшому поході нашого власного і всенароднього 

життя. Міг він підняти так високо стяг нашої Церкви і нашого народу, 

чому ми мавмо знижувати його тепер ? 

2. - У спорі єврейських сект про воскресення з мертвих пригадав 
ім Христос розмову Мойсея з Богом, коли то :Мойсей побачив неопа

лиму купину і Почув голос: <<Мойсею - Мойсею ... скинь обувя з твоїх 
ніг, бо місце, що на ньому стоїш, земля свята ... Я в Бог батька твого, 
Бог Авраама, Бог Ісаана, Бог Якова» (Вих. 6, 4-6). А Христос додав: 
<<Бог не в Богом мертвих, але живих» (Мт. 22, 32). Всі праведні сто

ять вже перед троном і лицем Всевишнього й одержують свою нагороду 

у вічному щасті. Вони записані в книзі життя, бо своїми геройськими 

чеснотами прикрасили свою душу. Бог живий, і вони живуть в небесних 

хоромах. << Праведници во віки живут і в Господі мзда іх ... Сего ради 
приімут царствіє благоліпіп і вінец доброти ... Праведних душі в руці 
Божіі і не прикоснется іх. муна » (Премудрость Соломона). Та своїм 

тілом вони осталися на землі і також живуть з нами і серед нас, через 

свої заслуги і подвиги, в нашій памяті, вдячності і пошані. Від них ми 

одідичили все, що мавмо: - Увесь іх матерілльний і духовий дорібок 

і надбання. 

3. - Саме ниніпmій день 1-го листопада нагадув нам діла наших 

батьків, наших дідів і прадідів, бо ім завдяt:tувмо те, що .ми в україн

ськи.м народо.м,. Та в день 1-го листопада ми вонрема вгадуємо віднову 

нашої держави і клонимо голову перед тци, що поклали свої буйні го

лови за цю кращу долю і волю украінського народу у своїй державі, 
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аа вояків наших армій, рядовинів і провідників, що після всіх воєн

них невигод і трудів віддали своє життя за те, щоб нам було краще. Бо 

що ж іншого захоплювало унраінсЬІюго вояка, молодого в цвіті віку, 

а найкращими виглядамп і мріями про майбутнє, в його геройстві, і 

які думки леліяв він тоді в своій голові і які почування у своєму серці, 

коли він стояв на стійці з крісом, ноли лежав у стрілецьних окопах і 

коли йшов до бою, як не те, щоб потомнам жилося краще. <<Больше сея 

любви никтоже імат, да кто душу свою полагавт аа други своя>> (Ів. 

15, 13) - наже Христос. А нашим обовнаком в з вдячністю прийняти 

іх добродійство і жертву, вірно оцінити іі і подвоїти одержаний талант. 

Найперше відплатити ім молитвою і літургійною Жертвою, бо, мо

же, неодин а них потребує ще нашої помочі подібно, як Манавейські 

брати і іх військо, і помянути іх душі перед Господом, бо інакше: << Єру
салиме, Єрусалиме, як забуду тебе, нехай буде забута десниця моя>> 

(Пс. 136, 5). А також аа прощення всіх наших похибок, аа перестапня 
сварів і роадорів. Коли одного разу наш визначний громадянин про

щав над могилою народного діяча, слушно мовив: << Коли вже всі те

бе забудуть - Церква до кінця віку буде тобі співати - 'Со святими 

упокой, Христе, душу раба Твовго... Сотвори йому вічную память' >>. 
І тому то, нині сповнюючи наш милий довг, приносимо Евхаристійну 

Жертву і молитви: <<Со святими упокой, Христе, душі рабов Твоїх ... 
імже днесь поминанів творим >>. 

4. - Нинішній день - це також день поминок наших архиєреїв, 

жертв війни: Кир Йосифа (Боцяна), Кир Димитрія (Яремна), Кир Гри
горія (Хомишина), Кир Йосафата (Коциловського), Кир Николая (Чар
нецького), Rир Нииити (Будки), Кир Григорія (Лакоти), Rир Павла 

(fойдича), Rир Івана (Лятишевського), Адміністратора Петра Вергуна, 
- що в невсипущій праці і в обороні Церкви і народу, як ісповідни.ки 

віри, віддали своє праведне і святе життя, зложили своі заслуги перед 

Богом та тим прикрасили наше унраінське буття. А а ними, хто пере

лічить тисячі імен, <<іх же віми і іх же не віми >>, наших священинів, 
монахів, монахинь і вірних, що як мученики, ісповідники, страдники, 

труженики і молитвеники віддали своє, повне посвяти, - << sноси::ш 

тягар і спеку дня>> (Мт. 20, 12) - серед страхіть вигнання, святе жит

тя на славу Божу, нашої Церкви і народу. << Память праведиаго с похва
лами ... >>. 

5. - 1-го листопада, це також річниця смерти Кир Теодора Ро.м:.mі 

і Слуги Божого митр. Андрея. Хто не анав мученицької кончини 6ПИСію

па Теодора, - як він свідомо і а відданням на волю Божу зложив сво~ 

життя на жертву Господеві, <<у воню благоухани:я >>. 
А справдішиям завершенням наших ПОl\ппmів в память 1 р1чниця 

смерти Слуги Божого Андрея. Всім нам відоме його многострадальне і 
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творче життя. Він від молодости молив Господа про мученицьку смерть, 

але Господь, як ~вятому Йоанові (Ів. 21і 22), судив йому довгий вік, 
повний трудів, гривот, подорожей, вявниць, небезпек війни, і він, ВІt

пивши чашу горя до дна, віддав свов страдальнє і святе життя 1-го ли

стопада 1944 р. Коли одного раву, в часі останньої війни, прийшли ми, 
духовенство і миряни, в побажаннями на св. Андрея і бажали йому дов

гого віку, і • да увриши бл а гая до скончанія віку твого », він відповів: 
• Нерап, ноли я думав над великими жертвами вови, які приносив наш 
нарід, я питав себе .в донором: Перша світова війна - гори трупів і рі

ки крови, - а ти живш? Прийшла друга війна, - скосила голови на

ших найкращих синів на безмежних просторах Украіни, - покрила 

Іх трупами і валила морем крови, - а ти живш? Прийшла третя, най

страшніша війна, в бомбами і tавами, і вибила і видусила половину 

народу, - а ти живш? ». Яка висока жертвенна благородність! Але 

Боже Провидіння суднло йому, ян Мойсеєві, довгий вік провадити на

рід і виводити його в усіх небевпек, щоб він не зник в лиця вемлі, але 

йшов дальше бодро в мандрівку століть. А це куди важче, ніж гото

вість на смерть в коротку хвилину. Будова Церкви і будова держави 

та іх оборона і вабевпечення вимагав великих і незліченних жертв усього 

народу. Треба вабувати ва себе, а думати про інших. <<Христос nоилав 

ва нас свою душу, ми також повинні ва братів класти душі » (І Ів. З, 16). 
Може ви чули каВRу про англійського лорда, що запросив гостей 

на пир і обіцяв дати ім пудів t, над яким працювали тисячі і т~сячі ро
бітників. Гості думали, що то буде велетень - гора, а тим часом внесли, 

як ввичайно, на полумиску, заповіджену страву. Ніхто не думав, що 

над нею працювали десятки і сотки робітників в копальнях і кувнях 

валіза, вугілля, в лісах при дереві, обробляли ріллю і сіяли верно, вби

рали збіжжя, молотили і приготовляпи до кухні муку, овочі і все інше 

потрібне. Так і труди, і жертви в народному будівництві найвищого 

земського життя видаються нам як самоеровумілі і легкі, а тимчасом 

на це треба було літ, і літ, і підготовчих праць, і мовну, і крови. І в ни

нішньому нашому поході життя одеиць і всього народу ми мусимо з 

вдячністю цінити великі жертви наших попередників і виповню.uа;t·и в 

великою радістю і надівю, кожний на своїй стійці і в валізній єднос·rі, 

вложений Богом і народом обовявок, і нести хрест, бо це тестамент і 

ваповіт, писаний потом і кровю. Амінь. 
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СЛОВО БЛАЖЕННІШОГО йОСИФА ~ ПРАЗНИК 
СВЯТОГО :КЛИМЕНТА НА ~-НІВЕРСИТЕТІ В РИМІ 

8.ХІІ.1967 

1. Увесь церковний календар, аокрема храмові свята 1 правпики 

патронів, опікунів і іменників Церков, народів, установ і поодиноких 

осіб, це памяткові дні в честь ПресвятоІ Тройці, Христа, Богородиці, 

ангелів і святих. Вони в хвилинами ввеличування іх у нашій памяті 

й одночасно хвилинами гарячих мольб для скріплення природних і над

природних сил усього народу, громад і одиниць у амаганнях і подви

гах і трудах для осягнення тувемних і небесних цілей. А бувають вони 

або безпосереднім вверненням до трьох Божих Осіб, Отця, Сина і Свя

того Духа, і до Ісуса Христа, воплоченого Божого Сина, або, ще часті

ше, посередньо до них через вастуmшцтво Пресвятої Богородиці, анге

лів і святих, щоб при іх помочі бути певнішими у вислуханні всецер

ковних, всенародніх і особистих ввеличувань і благань. 

Так і ми в цьому пересвідченні святкувмо нині правник патрона 

Украінського Католицького Університету св. Климентія папи в нашій, 

присвяченій йому, скромній молитовниці нашими скромними силами, 

бо храм наш в будові невикінчений і наш Університет не зміг розви

нути ще своєї ширшої і інтенвивнішоі діяльности. Саме тому нині усиль

ніші і гарячіші наші благання про поміч длл розвитку і розквіту оцеі 

установи через могутнє вастуІПІицтво св. КЛиментія папи у відправі св. 

архиврейської Літургії. 

2. Дорогі брати і сестри, професори, студенти, співробітники і при
хильники! Святий Климентій папа - це одна в найсвітліших духовних 

наших постатей в домонгольській добі. Ми звемо його нашим, бо хоч 

св. Климентій римлянин, то він так тісно ввявав нашу Церкву в Все

ленською, що увійшов не тільки в нашу історію, але вріс в життя на

шого народу і нашої землі, на якій зложив і свої святі кості. Він теж 

став патроном нашого Університету в Римі. Чому так і чому якраз він? 

Наші духовні і світські вчені стараються дати відповідь на це, та од

нак, покиіцо, не відгадали загадки, бев сумніву, дуже цікавої. Оставмо 

П нині не так для розбудження ще більшої цікавости, як радше для 

поглиблення студій і молитовної набожности до цього, на жаль, дещо 

привабутого в нашій недолі, великого Святого та ввернім в нинішнє 

свято тим пильнішу увагу на його особу і чесноти, щоб ободритися та 

стати сиJІЬнішими до праці завдяки його заступництву, піддержці, мо

литвам і прикладові його геройського, мученицькоrо, святого життя. 
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З. Перенесімен на хвилинку в перше століття по Христі ось сюди 

до Риму. Святі Апостоли Петро і Павло понесли мученицьку смерть і 

полиши ..... н в Церкві, у проводі своїх учепиків і навернену чисельну гро
маду Ві 1 __ ~~"Х, заляканих і перестрашених переслідуваннями. Горіли хри

стияни як смолоснкпи і лилася рінами християнська нров в колісеях 

і церквах. Перше страхіття пройшло, папою вибрали св. Ліна, а по йо

го короткому правлінні св. Ананлета. Як tfетвертий з черги папа, десь 

в девятдесятих . роках, наступив св. Климентій, один з безпосередніх 

ще учепиків св. Петра і Павла. Він слухав їх наук, знав їх життя, повне 

посвяти і жертви, і став їх ревно наслідувати. Вір ввернув на себе ува

гу св. Петра, який і висвятив його на єпископа. Одначе, він не став йо

го наслідІj:иком, але аж четвертим в черги папою. В Римі він роввинув 

ревно і второпно апостольську працю, зібрав знову розсіяні громади 

вірних, упорядкував літургії і богослуження, понаставляв єпископів і 

пресвітерів. В управі Церквою він виявив небуденне вміння і належну 

обережність, так потрібні в тодішніх умовинах. Він закріпив свою вла

ду і вп.~ив, і то не ті.JІьки на Рим, але навіть і далеко поза ним в рим

сьній імперії. Про це дуже промовисто свідчить його Послання до Ко

ринтян, написане грецькою мовою. 

В норинтійській Церкві, в якій діяв св. Апостол Павло, що й під

ніс іі дуже ВИС;uко, вибухло, nравдоподібно при кінці вісімдесятих ро

ків або на початку девятдесятих, велике заворушення. Знайшлися бун

тівнини, що зворохобили всю Церкву проти єпископів і пресвітерів~ 

хотіли їх усунути й оставити тільки мирян, перевернути увесь лад і 

порядок, і то порядок - установлений самим Христом. ПослуговуюtfИсь 

російським терміном, скажемо, - хотіли :запровадити безпоиовщину. 

3 тієї причини, не відомо ближче в якої нагоди, папа І{лиментій напи

сав до Коринтян Послання (93-96 р.), пройняте глибокою вірою і не 

менш основною вченістю та пронизане батьківським духом. Воно вро

било Папі славне імя і здобуло належну пошану, бо його читали не ли

ше в грецьких, але і в інших церквах а великою почестю, тан що після 

Послань св. Павла деякі навіть уважали його Послання твором, надхне

ним Святим Духом. Можна б довго і багато разів проповідувати про 

винладеву в Посланні науку про Пресвяту Тройцю, про Христа, про 

воскресення з мертвих, про Старий Завіт як приготовапня до Нового, 

та інші правди, але нині киньмо оком передусім на три основні риси, 

які пробяваються на видне місце в Посланні і характерявують світлу 

особу Автора, риси - так бливьні для наших часів і наших, подібних 

Ім, умовин. 

4. Дорогі! Бувають нерав в житті людини і ц1лих народів момен

ти якогось ваввяття, гарячковости, неуступчивости, навіть заїлости і 

безоглядности, словом виколііння в нормальних рейок життя на бев-
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доріжжя, в яких можна дуже легко пакоіти багато лиха. Щаслива ця 

людина, що внайшла лік і арrумент для опамятання себе, і преславний 

той нарід, що анайшов єпископів і провідників, що вміють перевести 

його через ті скелі й небезпеки і не дати йому ровбитися, а навіть по

тонути та вникнути в лиця землі. От саме св. Климентій умів вроау

міти й переконати вворохоблених і розєднаних Коринтян і всі подіб

ні ім гарJІ1Іі голови в конеч:ності порядку, ладу, єдности, підпорядку

вання законній владі, бо інакше неможливе життя, його розвій і твор

ча праця, і то не тільки одиниці і родини, але і всіх спільнот. Виміна 

думок є завжди допустима, а навіть конечна, так само суперництво, 

змагання, перегони, оборона своіх прав в кожній ділянці. Можна амі

няти особи і поправляти методи і напрямні праці, але ніколи не вільно 

ваводити бевладдя і анархію. Бо усунення леrітимноі влади, як ска

зано, викликує хаос і упадок вбірноти і держави. Коли в Церкві не ста

ло б єІШскопів і пресвітерів, а в державі правління, Церква перестала 

б бути Церквою, а держава стала б збіговиськом. По-перше, такий уста

новлений і існуючий порядок авторитету і послуху в в Божої установи, 

і жодна людина не сміє і не має права його зміняти. По-друге, він ле

жить в самій людській природі і випливає в неі і в іі вимоги співжиття 

людей. Представте собі, коли б не то в Церкві, але в родині, громаді 

або державі, кожний почав прикавувати й ваводити свої порядки, то 

нестерпне було б тоді таке життя. Наш недавній Всесвітній Украін

ський Rон rpec дав найкращий вислів бажанню єдности, порядку і ладу 
на народному полі. Зокрема церковна єдність, лад і порядок в світі 

мусять просвічувати як врааок кожному ладові, мирові і авдиненню 

на кожному полі і в кожній ділянці. Де єдність, там незнищимість І 

5. Дорогі брати і сестриІ Можна гарно говорити, а ще а більшою 

приємністю слухати про ті величевні цінності надприродного і природ

ного життя та високі культурні досягнення, які дають єдність, поря

док і мир, але далеко важче і прикріше переводити іх в життя і адій

снювати іх на кожному кроці. Скільки то треба перенести упокорень, 

кривд, пожертвувань, погамовань, самоопанувань, самоперемог, замов

чати і підчинитися, щоб не поставало лихо заворушень, агіршень, не

порозумінь і безладдя. Святий Климентій є аравком такоі виробленоі 

шляхотноі людини, в якій агармоніаована теорія і практика. Замітне 

в нього ще й те, що і єдність, і порядок, і мир можуть бути запевнені 

тільки тоді, коли вони спираються на минулій життєвій практиці і на 

набутому віковому досвіді. Церква спирається на віковій традиції і 

одідиченім післанництві. Христос, післаний Богом Отцем, передав свою 

місію апостолам, аокрема св. Петрові, що діяв в Римі. Св. Павло діяв 

в Коринті. Вони, апостоли, дальше передали свою власть ученикам, уста

новлюючи іх єпископами і пресвітерами. Так воно мусить бути і на май-
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бутив, і тому треба повинуватися ієрархії. Св. Климентій продовжу

вав працю попередників і на Іх основі будував дальше Христову Цер

кву. В с-,:юїм Посланні він говорить про Евхаристійну Жертву, про лі

тургічні і:еідправи, про, внання, як служити Церкві, що, без сумніву, 

в спадщиною попередніх літ: «Я перейняв від Господа, що і вам пе

редав» (І Кор. 11, 23), каже св. Павло. Традиція - це наріжний ка

мінь всякоі тривкоІ будови, і всяка надбудова мусить зливатися в по

передньою будовою, як слоІ в пні дерева вяжуться в собою. Хто почи

нав від себе і науну і творчість, не буде мати ніколи тривкого успіху, 

як сотки разів викавув це історія. Коли в основа і працл віків, то вце

ментована будова перетривав великі бурі і лихоліття. Тан в і було в 

Церкві, в громадському і державному житті, і в науці і в суспільній 

праці. Здобутки батьків і дідів віддають вавжди великі прислуги в даль

ших дослідах і творах наступним поколінням, в них треба шукати над

хнення в поривах і покріплення в трудах. 

Прообразом вітлілого і непропащого в воскресення в мертвих. А 

покищо тут на вемлі людина буде воскресати і відновлюватися в но

вих поколіннях. Св. Климентій наводить тут прегарну леІ'енду про та

вмничу птицю фенікса, що жив в Арабії, далекій країні, 500 літ~ вви
вав собі гнівдо в ладану, мирту і пахучих вел і стліва в в ньому до ма

ленького хробачка, що остається в усіві краси, і знову відроджується 

до давньої величі, і летить до Єгипту до Геліополіс, і складав на жер

товнику бога сонця принесені кості свого попередника, вічно відновлю

вані і скріплювані. 

6. В розгарі праці, серед невигод і переслідувань, св. Климентій 

анаходив іще час і на науку. Його Послання свідчить про високу еруди
цію, про глибоке знання Святого Письма, проповідництва, права, лі

тургіки, історіі, філософіі і природи. Як показується, отже, він не був 

самоуком, але переходив систематичне обравування і школу. Він пер

ший Папа, про якого внавмо, що був і святий, і вчений. Тільки завдяки 

тому він міг мати вплив на Коринтян і інших християн, бо неука і не

впайка ніхто не слухав, як він сам вавважув. Тільки святі, харантерні 

й освічені одиниці можуть брати провід в житті, підносити і ублаго

роднювати нарід. МоІ Дорогі, вайве, і нема тут часу голосити пеани 

в честь науки й освіти, хоч вони на це вповні васлуговують, але ага

даймо тільки мимоходом науну асирійців і вавилонців, єгиптян, греків, 

римлян, Платона і Аристотеля, пригадаймо собі св. Отців: Атанасія, 

Григорія Вазінизенського і Нісійсьного, Василія Великого, Хризостома, 

Кирила Олександрійського, Івана Дамаскина, Августина, Кипріяна, 

Тому, Альберта, Скота, Декарта, Нютона і бевліч професорів і студен

тів, бо ці велетні не стояли одинцем у громадах, і тільки вавдяки ім 

їхні народи стояли у проводі; і так воно було, так в і так буде завжди. 
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І коли ми не можемо адійонювати цеї васади в житті, в усій ширині, 

:знаймо бодай, що вона конечна. Коли науна внеоно в нас стояла аа Во

лодимира і Ярослава, - митр. Іларіон був світоч, і не один, - тоді ми 

були сильні, могутні і мали аначення у світі, а коли вона :занепадала 

в удільних нняаівствах, то падала Цернва і держава, а як двигалась 

вона, підносились вони анаву вгору. 

Св. Климентій був великим почитателем Божої Мудрости. Він вви

ває всіх, щоб її науни і ради слухати і в неі вчитись,-і то кличе іі власни

ми словами: <<Як довго, все нерозумні, будете любити глупоту ... Дони 
беаумні будуть ненавидіти науку ... Зверніться на мою дорогу ... (бо мо
же прийти час) ... що будете шунати мене, але не :знайдете ... Хто слу
хає мене, той житиме безпечно і буде спонійний і не боятисьме лиха >> 

(Прип. 1, 20-33). В коротких словах, уся судьба учителя й ученика в 
науці й мудрості; хто не вчиться, може гірно жалувати, але надармо. 

Св. Климентій залюбки цитує Соломонову ннигу <<Премудрости>>. 

7. Наш патрон :засвідчив свою послідовність і вірність голошеним 

засадам мученичою смертю. Його церковна діяльність і вплив на на
рід стали скоро замітними в Римі. Він навертав на християнство не ли

ше простолюддя, але й вищі державні кола, а навіть кілька осіб а ім

ператорського дому на Палятині. Це обурило цісаря Траяна, і він васлав 

його на Украіну, над Чорне море, рааом а ріаними розбишаками і про

ступниками. Уявіть собі цю далеку й утяжливу подорож пішки і ко

нем, вдень і вночі, в спеку і холод, часто без води і хліба, серед бійки, 

лайки, криків і крадежі, і грабежі, безоглядности і безпощадности сто

рожі, і так - не день, не місяць, а літами. Ми наввали б нині цю ман

дрівку висилку етапами. І все те переносив св. Климентій, вірний Хри

стові і Його Церкві. А мимо того він не проповідував утечі від життя, 
ненависти і мести, але навпаки любов до ближніх і ворогів, і безкорисну 

ім поміч. 

Дорогі І Не кожному дає Господь такі хрести і такий величавий 

вінець побіди, але те, що може нести відносно до своіх сил. Але кож

ному в нас хрестів не бранує день-у-день. Клопоти в церкві, в родині, 

школі, уряді, в умавій і фізичній праці та недуаі. До того густо-часто 

бракує :засобів до адобуття :знання, а опісля щастя зайняти місце, щоб 

передати його іншим. Таких хрестоносців можна слушно наввати беа

кровн..;rми мучениками щоденного життя. r тут помі1JНа молитва і при
клад святих подвижник1в. Така є дорога до вдержання єдности, ладу 

і порядку та привернення миру аа всяку ціну - <<:зберігай порядок, 

і порядок збереже тебе>>. 

8. Як єпископ і папа а церковним і душпастирсьним досвідом, а 

повною свідомістю обовяВRу, відповідальности і вироауміння доброго 

пастиря й організатора, і як висоновчеиий муж, вявився св. Климен-
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тій, в волі Божого Провидіння, на унраїнських землях серед ваших nред

ків скитів і грецьких колоністів; як другий після св. Андрея, Великий 

проnовідник благовістя Євангелія на Русі-Украіні, бо скити були сло

вянами і нашими предками, ЯІС І'аллійці - французів, етруски - іта

лійців, а І'ермани - німців. Археологічні ровкоrrnи показують, що куль

тура скитів буJІа тн еама, що півніша киІвська культура. На полудне

вій Украіні відкопано церкви і кладбища в перших століть; Христова 

віра була вже анана на русько-украІнському Чорноморю і навіть глиб

ше в краю. ІІ нроповідував св. Апостол]Андрей, ананий в грецьких істо
риків як апостол скитів. Це треба уважати ва факт більше ніж прав

доподібний. Первозванний анав мабуть грецьку мову, бо до нього на

самперед зверталися греки, коли хотіли доступити до Христа. Найпер

ше в сліди, що він діяв в Малій Авіі в Синопе й околицях. Так кажуть 

Оріген і Еввевій, і по ньому осталась ікона (св. Андрея) на камені, якої 

не могли анищити іконоклясти. Це внак, що св. Андрей був відомий 

в Північній Малій Авіі. До Синопе приїздили скити на торг і приво

вили абіаsжя, худобу, мед і шкіри, а купували прикраси, металеві й 

марморові вироби, сукна матерії і тому nодібне. 3 Сwюпе до Херсону 
була легка й недалека дорога при сприяючому вітрі, так що св. Андрей 

міг бев труду дістатись до північного Чорноморя, що й потверджує на

ше давнє передання. 

Вже менше правдоподібна, хоч не виключена, в його поява на ни

івських горах, тому що на тих просторах були римські оселі, як свід

чать викопані в Києві римські монети, і скити впали плавбу Дніпром. 

Була тоді свідомість приналежности ДО Вселенської Церкви, бо одна 
леІ'енда оповідав, що св. Андрей іадив черев Русь-Украіну до Риму, 

отже, до осередку і головетва християнства, щоб вдати авіт св. Петрові 

в свові апостольської діяльности. Інакше не могла була б постати така 

леІ'енда. Тому-то нема причини починати християнство на Русі щойно 

від Володимира, бо воно шцрилося і аавикало, і знову відроджувалося 

аж до Ольги, Ярополка і Володимира, коли християнство остаточно 

стало вагальною державною релігією. Учні св. Андрея продовжували 

його проповіць, і такий стан вастав св. Климентій. Згадки про понад 

2.000 вірних і 75 церков на наших землях свідчать про його апостоль
ську діяльність, а в уваги на те, що св. Климентій був папою, про про

довжену традицію вдиноІ ВселенськоІ Церкви. Саме ва цю проповідь 

і працю вкинено його в якором на шиІ до моря, щоб він певно nотонув. 

Морські хвилі винесли його тіло на беріг, а вірні, скити і греки~ похо
вали його на одному острівці. 

9. Память про цього Папу-мученика «жила от рода в род», і то 

не лише на наших вемлях, але ген далеко у Вівантіі. Бо ко.ли св. Кн

рило і Методій вуmmилися в Херсоні, в чаоі своєІ місії до Хозарів, а 
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може також до Русів-Українців, то стали шукати мощів св. Климентія 

і віднайшли їх 861 р. при помочі тамошніх людей і херсонського архиє

пископа Юрія і то на основі переказів, подібно як віднайдено мощі св. 

Йосафата аж у Білій. Від єпископа Юрія вони одержали частину мо

щів, .які взяли в собою і які опісля повевли на Моравію, а ввідтам до 

Риму, де так процесійно і величаво стрічав іх папа Адріян 11 869 р., 

.який зложив мощі у нинішній підземній церкві св. Климентія, вдвиг

неній, як кажуть, на місці дому св. Климентія. Цілість мощів вабрав, 

як великий трофей, св. Володимир Вел~mий з Херсонесу до Києва і вло

жив їх в Десятинній церкві і там біля них кавав похоронити свою дру

жину. царівну Анну. і себе. 

Як видно, св. Климентій мусів бути у великому і широкому почи

танні на Русі-Украіні і тішився вагальною популярністю, коли його 

головою благословлево новообраного київського митрополита Клима Смо

лятича 1147 р., і коли княві били свої монети в погруддлм св. Климен

тія. Його життєписи валюбки читали вірні. Навіть православні наввали 
на Кримі один монастир іменем свв. папів Климентія і Мартина. Мон

голи дощенту внищили Десятинну цернву, а всі кості святих і киявів 

ві б рано до одної труни. 

10. Св. Климентій віддав Богові свою святу душу, але праця його 
не пропала. Християнство дальше ширилось, і ми святнувмо ще нині (20 
березня) память сімох єпископів херсонських, щоправда, історично 

не вовсім певних, як мучеників за Христову віру: Василія, Єфрема, 

Капітона, Євгенія, Етерія і інших, в ІІІ стол. по Хр., не згадуючи вже 

про півніші часи. Скільки то народів і цернов поставало і падало ва той 

ч:ас на вемлях Унраіни, а память про св. Климентія жила й ободрю

вала наших преднів християн наукою і мученицькою смертю впродовж 

вінів. Св. Климентій, як снавано, є наглядним евідном єдности Христо

вої Церкви на Русі-Україні, подібно, як і папа Мартин (VII стол.), рів
но ж опісля васланий на українські вемлі, аж до часу ввявнів Ольги 

і Володимира в Римом. Св. Климентій був справдешнім світочем, що 

сіяв на наших вемлях. Щось мусіло остатись і в його вчености, ноли 

св. Кирнло внайшов вже в ІХ стол. в Херсоні мужа, може духовника, 

що мав Святе Письмо, писане <<руськими письмени >>, які мабуть були 
товчком і спонукою для складення ним глаголицької азбуки. 

Ко::~І нині призадумуємося над життям і подвигами нашого патрона, 

то бачимо, що наші почування і гадни привнання і вдячности подібні, 

як і в наших предків. 3 яким говінням хоронили тіло св. Климентія 

християни нашоі вемлі, якими високими думнами керувались св. Кн

рило і Методій, Юрій, єпископ херсонський, і вірні, коли шукали мо

щів св. Климентія? Чим перейнятий був св. Володимир Великий, коли 

забирав мощі до Києва, як великий вдобуток походу? Хіба ж там не 
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було інших творів нультури, і цінностей, і гробів вивначних мужів?

Він, снажім по нашому, в великими царсьними претенсіями уважав для 

себе найбільшою честю спочивати по смерті біля гробу св. Климентія. 

Найкращий, 3двигнений ним, храм вберігав його мощі. Це мусіло бути 

відомим в усій Дf'ржаві, і це були справді найбільші почесті, віддавані 

св. КлиментіGві на Русі-УІ<раІні. 

А тепер ВГJІибімся у фаит поставлення митрополитом Клима Смо

лятича. ІЦо думали наші Впадини, ноли нлали голову св. КJПІИентія 

на нового митрополита ? Подібно, як греии благословили патріярхів 

рукою св. Івана Хрестителя, таи і ми, кавали вони, можемо благосло

вити головою св. Климентія. Це ж внову найбільша почесть віддана 

Святому. Внінці, RНУ ж більшу і вагальніпіу по честь можна віддати 
RНійсь особі в державі, як не вибиттям монет в іі погруддям? А RНрав 

наші нняві навали ченанити свої монети в nогруддям св. Климентія. 

Кожний унраінсьний громаДJІІІин, ноли держав в руках цей гріш, ми

моволі мусів спи~ ати, хто це? Чому вів на монетах ? Це мусить бути 
RНась видна особа, - це папа і святий, вамучений в Херсонесі, а спо

чивав в Києві. 3 такими самими думиамн і почуваннями входять ниві 

до вашого Університету і професор, і студент, і жертводавець, і гість І 

Св. КJШМентій став принладом до наслідування всім нашим вірним, 

святим і праведним в іх богоугодному житті ва довгі віни. Зонрема ви

ні ми гаряче благавмо його, щоб перед престолом Всевишнього вимо

пив щедре благословення від Божої Премудрости для вашого Універ

ситету, щоб він міг піддержати і оленати світлі ваунові традиції на Унра

їні і щоб вер:в:увся в веЛИRим дорібном на рідну вемлю. Амінь. 
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віщенн.я, чи інші. Всі вони мають свою питому ціль і своє духове завдання 

в цілому церновному нруаі і житті поодиноних християн. Подібно як го

лоси у співі, мають свою І<раску - тембр, а мальовило на рівних образах 

свій тон, і інструменти в музиці (оркестрі) свої ніжности і степенування. 

Rоли, отже, мова про Рі::щво, то воно мав ва ціль піднести душу 

людини також на сні й сносіб: - перше, не бійтеся, ви не пропали, бо оце 

приходить на соіт Боже Дитя, Спаситель, який вирятує людей від найбіль

шого нещастя, Божого гніву, поєднав людину в Богом, і Він глЮІе вже 

батьківським, милосердним оком на всіх нас, не як на грішн~mів і злочин

ців, але як на своіх синів. А це не маловажна і не миuуща справа. Отже, 

перед нами сіяв ве.яи~tе .майбутнє, і тому тана радість в ціе незвичай

ної подіі. Це Дитя в яслах відіграв небувалу ролю. Почне, нову, перело

мову епоху в історіі людства, і то епоху свіmАу і будуючу. І тому «опові

щаю вам радість велику, бо народився вам Спас •· Нова світ.л,а віаія, оові 
беа.меж:ні САавні горос~rопи не тіАь~tи в .матеріяАьно.му, але дужовому і то 

природному і надприродному роа.махові. Перед усі.ма раао.м і мж;ним ао~tре

.ма ве.яи~tе Мп,йбутнв. А ного не радує і не підносить на дусі надія на кра

ще майбутнє ? 
3. - Цілий характер Правнина носить на собі внам'я ясности, світ

лости і втіхи. Могутній вакJІИR до радости звенить у всіх наших різдвя

них богослуження:х, бо причина не абия:на. Вичвелюються славні предни 

Христа, носії благовісти - Божої обіЦЯНRи, від Адама почавши, праот

ці, царі, пророни, отці, аж до Марії і Йосифа. Три :молодці в огнен
ній печі, це прообрав Пресвятої Тройці і воплочення:. « Праотец днесь 
вірні совершают память ... Восповм Христа Івбавителя ... воврастивший 
всім жизнь. Рождество Твоє, Христе Боже наш, вовсія мірови світ ·(світло) 

равума ... Не остави нас, да не пожрет нас гря:дущая смерть Сатани І Усно
ри (прискори і понвапся), щедрий і nотщися юю милостив на помощ нашу, 

яко можеши хотяй ». 
В ножному описі св. Цернва завивав нас до радости, втіхи, веселости 

та бадьорости і належного приготування, бо радуються праотці, отці, 

гори, холми, ріии, сонце і земля, словом-в усьому навкруги лунав радість: 

<<Адам радувтся, Єнох веселиться, і ликувт Сит, Вертеп благоукрашавтся, 

радуютел пророци ... Слиши небо і внуши земле, ее бо Син і Слово Бога 

і Отца приходит родитися ... Готовися, Вифлевме, отверанея всім, Едеме, 
нрасуйся, Євфрато, ... Воввиси твій глас Сіоне ... Готовнея вертепе, Діва 
приближавтся родити, услишите гори і холми, яио грядет Христос- не

ваходимов солнце возсіяти ідет просвітити подсолнечную - ерісти сего 

потщимся ... Земля вся зрящи Божеє снисхожденів веселися, волсви дари 
мні приносят, небо свише віщает ввівдою, ангели славят, пастирів сви

ряюще дивяться, ясли подвмлют, якоже престол мя огневрачного, радуй

ся мати». І ma~t співали ві~tи на У~tраіні. Вся твар приготовляється і 

радується: «Во нимваліх вовгласим, во піснех вонликнім ». І цими ело-
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вами співали і ввеличували наші предки Христове Рівдво от рода в род, 

щирим серцем, пройняті до глибини душі вірою в Спасителя, що нам 

поможе. 

Так було в церквах на праввичних богослуженнлх, а, виходJІ1ІИ домів, 

вони виливали свій настрій і віру в колядах: <<Бог предвічний, Дивна.я 

новина, Слава Богу заспіваймо, Трів Царі несуть дари, Дай нам Сину в 

Твоїм Царстві во вік вічні жити. Дай нам гріхів відпущення. Святу Тро

йцю прославллймо, Богу "tесть, хвалу віддаймо. Нова радість стала, щона 

небі хвала, авіада ясна наш увесь мір осіяла. Небо і аемлл нині торже

ствують,- весело праанують. У Вифлевмі весела новина ... в плоти Бога 
бачуть. Радуйтеся всі людів, радість а неба нам спадав», і т.д. В них ви

словлена уся теологія і вкладена ціла українська душа. 

4. - Якщо ми підемо ще так дальше, то побачимо що поправа люд

ської долі і привернення щастя лежить в тих засобах і цілях, які Хрис

тос опісля вживав і установляв для миру і для одержання благодати для 

душі, для праведного життя на аемлі і для осягнення вічного щастя. І 

приклад святого життя Божого Сина, і наука і чуда і пророцтва; і небо 

і смерть і воскресіння - це все васоби спасения:. А ноеівм своєї благовісти 

а робив Христос Церкву, -установу справді Божу. Вона триває вже 2.000 
літ і мав тривати до кінця віку. Коли аа цей час поставали і пропадаJІИ 

тисячі держав і народів, союзів і товариств, то вона дивним дивом стоіть 

непорушна, мимо всіх хуртовин, вресей і переслідувань. Якусь Божу 

надлюдську валіану організацію вдунув в неі Христос, -і від неі мусимо 

вчитися, і а неі брати собі приклад. Послух і підчинення без гніту і те= 

рору Ієрархії, свобода вірних б~а розбещення і сваволі, бо любов лу

чить всіх гармонійно а собою. Наша недоля і смуток в суті речі спричи

нені браком тривкої організаціі. Тому гллдім на Христа в лслах і звер

нім бatQiy увагу на цю високу прикмету вміння споїти. Молімед про цю 

любов, гармонію і згідність в наших родинах, громадах і в усьому народі. 

Це буде для нас основою і завдатком непроминаючоі радости, ЯR(ti всі 

ми собі так дуже бажавмо. Амінь. 

Х ри:стос ра;-r=дається і 
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РІа)\ВННИЙ ІІf>ИВІТ БЛАЖЕННІІІІОГО НОСИФА НА РІЗДВО 

ХРИСТОВЕ 

7.1.1~ЮН 

1. - Кожний християнин, вчений чи невчений, вбогий 1JИ багатий, 

молодий 1JИ старий, здоровий qи недужий, в приходом кожнорічного прав

ника Христового Різдва відчував інтуїтивно якусь радість, і то небу

денну. І відчував іі правильно і неправильно, добре або вле, правдиво 

або неправдиво, - скажім одним словом, по Божому, а може ще більше, 

по людськи. Дитина відчуьd.є П по своєму, незвичайвою обстановкою, 

яслами, співом, солодощами, новою одежиною, прихильнішим і ласка

вішим оком батьків. Подібно і молодь, що не думав глибше, різдвяною 

св. Вечерою, роаривками, і роввеселюваннями. Спрацьовані і струджені 

муж і жена- відпочинком і потіхою; в святочних днях робітник і купець 

кращим, васлуженим заробітком, - а всі пройняті надіGю, що буде краще 

і що ввесь труд недаремний, але принесе ще більший плід. 3 такою самою 
надією і піднесеним духом глядить у майбутнє і духовник і науковець 

і політик, і очікув аміни на краще, яке б це, дотепер безвиглядне, положен

ня не було. І правильно, бо таке апа.м,'я носить на собі Христове Різдво. 

Коли ангели з'явилися найближчим людям біля народженого Христа, 

першим іх словом було: << Не бойтеся, ее бо благовіствую вам радость 
ве.лію, лже будет всі.м ,л,юде.м: яко родися вам Спас, іже єсть Христос Го

сподь во граді Давидові >) (Лк. 2, 10 сл.). Тому як висновок в того елі
дув: <<Слава во вишніх Богу і на землі мир, во человіціх благоволепів » 
(Лк. 2, 14). Радість, бо народився Спас, що вирятує в біди і то всіх беа 
виїмку, тому то радість аага,л,ьн,а. Вона мав проявлятися на вовні: 1) в 

просдаві Бога, - бо слава во вишних Богу; 2) в мирі і cno~roю па ае.м"л,і, -
бо і на землі мир; 3) в ,л,юдях б,л,аговоден,н,я - в чоловіціх благоволенів, 

Бог анаходить уподобання в людях, і люди будуть вдоволені а себе. А до 

здійснення цього, треба стану душі в Божій благодаті, повднання а Богом 

в щирій сповіді і влучення в добровільному св. Причастю, а тим самим і 

помирення а ближнім. Тоді в душі наступав стан певности і вдоволення. 

Тому ангел каже: <<Не бойтесяІ >). Щоб не прийшло, - ви спокійні і 

щасливі; навіть смерть в такому стані не страшна! Але нема радости без 

миру і спокою, і тому тільки зусиль вкладав в привернення всесвітнього 

миру Святіший Отець Папа Павло VI. 
2. - Кожний Господський та Вогородичний правник і свято святих 

приносить велику радість для душі, але кожний іншу, чи то Різдво, чи 

Йордан-Богоявлення, чи Воскресення, Зіслання Святого Духа, Благо-
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ного завершення свойого післанництва переживавмо нині ми, всі унра

їнці, по всіх усюдах вемсьноІ нулі. 

4. Наше положення нині дуже подібне до вагального стану усього 
людства, аокрема вибраного ізраїльського народу і апостолів перед Хри

стовим Воскресенням. Понижені, роабиті в прах, обеадолені і безнадійні, 

віджили відраау, 1юли почули про подібне воснресення. Нині і ми всі 

украінці, ободрені і піднесені на дусі, співаємо: << Христос воснресе ів 
мертвих ». Наша пісня несеться по всьому світі, і в Европі, і в Авії, і в 
Америці, і в Африці, в Австралії, Новій Зеляндії, і величаво на волі в 

храмах та домах, і на ліжках недуги, потайки в тюремних намерах, по 

аакутках лаІ'ерних бараків і в воєнних онопах, але всі, тісно алучені духом, 

равом і а найглибшим відчуттям душевної потіхи і радости. Сум і гриао

та нищать душу і тіло, радість і веселість підносять і нріплять сили. 

<< Вовверви на Господа печаль твою і той тя препитавт » (Пс. 54, 23). Бо 
Воскресення Христове в не лише гарним і милИм спомином, але і дійсною 
поміччю для внесиленої і вичерпаної душі. І вагрижений батьно і обезси

лена мати, і виснажений інтеліІ'ент, і ревний духовнин і монахиня, всі 

тунають нині у Вос~реслого Христа, покріплення і піднесення. Кожний 
також в совісті відчував нагороду ва своє праведне життя: Я не Запере
чував і не хулив Бога, не крав, не вбивав, не нлеветав, не грабував, не 

чужоложив, не пиячив, не свідчив ложно проти свого ближнього. Я не 

відріпався свого народу, свого обряду, своєї Цернви і своєї віри. Я йшов 

дорогою Христа і Євангелії до благородности і щастя. 

Могутність воскреслого Христа став нині ножному ясно перед очи

ма, Ю( ніколи передше, вонанріпить його волю і, що найважніше, додав 

сил і будить вдоволення та щастя для чистої совісти, що в беа парівнан

ня цінніше від багатства, розголосу і пустої слави. Кожний бачить та

кож, що аачинав світати на всесвітньому горизонті, що зачинають таяти 

ян вісн вороги Христа, що на нинішньому беадолі <<твориться щось нове>>, 

про яне говорив пророк Ісаїя. Йде до облегшення долі нуждарів і осво
бодження по неволених. Нехай ніхто не лянавться і не хляне на вид ве

ЛІЦ(ИХ труднощів, бо сила Христа могутніша від всіх ворогів. << Н побі
див світ>> (Ів. 16, 33). Духові ліліпути і карлики та слабодухи нікоJШ не 
аавоюють світу, і нарід, що відрікається себе, не викув своєї долі. <<Упо

вающе Нань, спасемел імени 6го ради >> - каже пророк Ісаїя. << Воара
дувмся і воавеселімся, ва дни в няже смирил ни єси, літа в няже видіхом 

в.лая » (Пс. 8, 15). 
Водночас в радістю, Воскресення Христове в і могутнім духовним 

лучиином всіх унраїнцін християн, беа огляду на політичну приналеж

ність, і тому воно тане нам блиаьке, безпосереднє, своє, сильне і вічно 

творче. Бо терпіння і воскресення Христа в символом нашого страждан

ня і востання. 

Христос воснрес І 
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ІІРИВІТ БЛАЖЕННІІJJОГО В ТОРОНТО 

( 14. V І .1968) 

Запрошений на Всеканндський Нонtрес Унраїнців Натолинів в Ед

монтоні і за б.пагословенням Святого ВіТІ\Я. з невимовним зворушенням 

ума і серця. а.ле і з не меншою радістю вступаємо на славну. своfіідну 

землю Нанади, з яною Господь зв 'язав так тісно Українсьну Цернву і 

українсьний нарід. Ноли, Дорогі Братя і Сестри, Унраїна-Матір виправ

ляла Вас, майже століття тому, за море з найкращими сподіваннями і 

виглядами, - то все таки жаль розставатися стискав серце і тривога за 

Ваше непевне майбутнє напружувала розум, щоfі не поповнити похиfіки 

і не переочити потріnної помочі. Та нині ця непевність розвіяна, а зво

рушення пронизане г.тшбоною радістю і навіяне спокоєм і погідністю, 

бо Ви виправдали всі сподівання, зберег.;m Христову Віру і визнали її 

величавими храмами, скріrшли націона.пьну свідомість політичними, куль

турними і енономічними товаристnами, організаціями, з'їздами, конtре

сами, школами, приютами і захоронками у власних забудовамнях та 

навіть, користаючи з усіх прав льояльного громадянства Нанади, ста.ли 

для своєї Матері-~'краіни в її недолі сильною підпорою. 

Затіснюємо і даємо нині голосний вислів єдности }'краінсь:коі Церкви 

і унраіпського народу, nережену, але і розбивану віками, no вона нам 
тепер потрібна більше, я:к колинебудь в минулому. 

Відчуваємо вели:ку не будьяку і небуденну вдячність для Нанади з 

її Норолівським Правительством, що так радо приютила в себе укра

інських еміtрантів і допомогла С.пузі Божому митрополитові Андреєві 

забезпечити духовну опіку першими душпастирями для прибуJшх поселен

ців і поставити першого нашого Єпископа в Нанаді Нир Никиту Будку . 
. що закінчив своє страдальне життя в да.лекій Нараганді як іеповідни.n 
віри. Яка радість нині, що воно розцві.лося в українську митрополію з 

чотирма єпиекопствами! 

Нехай наші відвідини дадуть Вам відчути подих Рідної Земді і нн

t·оду відновити свої українські цер:ковні і націона.льні переконання і 

почування у вдячності та громадянсь:кій вірності елавній Нападі. 

Окрема щира дяка за привіт Виеокопреосвященнішому митропшш

тові Нир Ма:ксимові, Преосвященнішим Владикам і Духовенству. Се

наторові Юзикові, Предетавни:кам і громадських Установ і всім громадя

нам Нанади та:кож З'єдиненим Державам Америки за таку ве.:-тІшу честь 

і милу стрічу, що останеться в пам'яті на все життя. 

Хай живе і могутніє славна Нанада з її Уряд із своїми українськими 

громадянами. 
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1. - Кожний християнин внав в свого власного релігійного і цер

ковного досвіду, що всі правники приносять велику і рівноманітну ду

хову радість, і то кожний свою питому. А вже ж найбільшу і найглибшу 

потіху, повну душевної веселости і підйому справллє нам кожного року 

Воскресення Христове - Пасха. Бо це правник правників, правник по

біди, остаточної перемоги над влом, над гріхом і над спричинником гріха, 

над наслідками гріха і ворогуванням в Богом, над нависаючим страшним 

і вічним пеклом ва гріх, словом над всіма нещастями і терпіннями, вонре

ма над смертю душі і тіла, і то вже ось тут на вемлі. Христос поєднав 

нас в Богом, переблагав Небесного Отця, привернув нам Боже синівство, 

сиріпив нас в наших стражданнях, додав нових сил на дорогу життя, 

поконав всевладну смерть своїм воснресенням і вабевпечив нам танож 

майбутнє воснресення в мертвих та щасливу вічність душ~ і тіла. Чи ж 

нема, отже, чого радуватись і тішитись, піднести голову, ободритись в 

цей пам'ятний день побіди? Свята Цернва свідома ваги і величі свята 

приготовляпа вірних на цю хвилину сорондневним постом, милостинями, 

молитвою, умертвінням і, що найважніше, св. Сповіддю та св. Причастям. 

Нинішній подвиг Христа і пам'ять його в завдатком і початком нашого 

вічного щастя. 

2. Богом сотворева людина мала в раї готовий, вабевцечений, ща
сливий прожитон бев своіх васлуг і співдіянь, перебувши лише недовгу 

і неважну пробу. На жаль, Адам і Ева не видержали іі і стягнули на себе 

велину нару і ороклін та скотилися в пропасть душевної нужди і тілесних 

мук. Однак Господь, в своєму милосердю, лишив людині проблнен надії 

на рятунок, яний проевічував ій впродовж віків. Болі, недуги, голод, 

холод, спрага, невдачі, погроми, небевпени життя: від людей, ввірів і 

елементарних припадків та нещасть, виснажували людину, але напру

жували і гартували П душевні і тілесні сили. Вона стала працьовитою, 

проворною і винахідною, співтворцем свовІ долі, ноли, навпани, пасивний 

стан присипляв іі, чинив воспривмником, а не активним і творчим дія

чем. Саме і в тому лежить вищість і велич стану упадку. Господь в своїй 

всемогучості може повернути вло на добро і в найбільшого упадку підне

сти до найвищих висот, як і в найвищої потуги і щастя скинути на ниви 

животіння:, ноли треба, щоб спам'ятати людину (Товит 4, 19). Саме в 
неволі, в пониженнііпонорі жиди врозуміли свою долю і навчилися цінити 

свою волю. Очевидно, що нераз опадають руки в боротьбі ві:влим духом, 

272 



в нещастями і клопотами. Гляньте на того батька, що гарує день і ніч, 

на цю матір, що до омління клопочеться своїми дітьми, щоб оберегти іх 

від злого окруження, вивчити і виховати на вірних синів Церкви і наро

ду. І вбогий робітник і ремісник, і науковець і політичний, культурний 

і громадський діяч, скільки він мусить насушити собі голову, щоб до

битись досянень іполегші для себе і інших. Гляньте на повні пожертвован

ня священика, монаха і монахиню, скільки вони мусять заперечити себе, 

натрудитися і не жалувати навіть останніх сил. Христос переніс всі тер

піння і випив чашу горя до дна, і нам така сама дорога. Але де біда най

більша, там також і поміч Божа найближча! І цю дивну помічну руку 

Господа спільно досвідчало на собі усе людство віками і кожна людина 

в своєму індивідуальному житті, коли вже вдавалося нема сил до даль

шого ходу. 

З. Найбільший старозавітній пророк Ісаія, малює один такий пре

важний і відрадний епізод. Він, видющий, бачив майбутнє і предсназу

вав його своїм віщим духом. В одному видінні він чув Господній голос: 

<< Ось я творю щось нового, воно ось-ось уже зійде. Чи ж ви його не пі
знаєте? Я прокладу дорогу в пустині і проведу ріки на безлюддях >) (Іс. 43, 
19). Він докладніше означує<< це нове>)- що ось<< Діва породить сина і 

нарече ім'я йому Емамуіл >) (Іс. 7, 14) і << Він наші недуги взяв на себе. 
Він був ранений за гріхи наші, битий за беззаконня наші. І як агнець, 

ведений на заріз, немов німа вівця перед тими, що стрижуть її, він не 

відкривав уст своіх. Насильно, скорим судом його схопили ... За гріхи 
народу його побито аж до смерти. Гріб призначили йому разом з безбо

жними і злочинцями ... Він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників 

ваступався >) (Іс. 53, 5-12). 
Це виразна мова про Христа, який прийде і візьме на себе людські 

терпіння і в них і через них довершить поправу невідрадного і важкого 

стану усього людства. Знущання над ним доведені до найвищого болю, 

який загалом може перенести людина. Він найблагородніша і найневин

ніша людина бере на себе всю вину і то а повною свідомістю. Він в'ється 

в болю аж до кривавого поту в Гетсеманському Городі і до судорогів на 

хресті, прибиття гвоадями і до самої смерті, повисши між небом і землею. 

Скільки тортур переносять люди, вбивапня на паль, вплітання в 

колесо, адирання скіри пасами, вкидання в огонь і студінь, але ніхто, 

навіть два розбійники, розпяті одночасно а Христом, ані в приближенні 

не страждав так, як Він, бо ніхто не мав такої повної свідомости своєї не

винности, анапня всіх терпінь і мук, іх обсягу і глибини аж до остан

ньої хвилини життя, і такого ніжного тіла і благородної душі, як Христос. 

Усе життя своє він перевів як авичайна людина в голоді і холоді, у мучен

ні і вневагах від людей. Страждав і умер аа провини, кари всіх людей. 

Це все, отже, витерпів і переніс на собі Христос аж до найважчої смерти 

і побідно воскрес ів мертвих І І якраз цей останній, радісний етап побід-
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ПЕРЕНЛ .. \j\ 11:\ .\JIJ',ІIIBCJ.J\~· МОВУ ІІРОМОВИ БJІАЖЕННІІІІОГО 

В ТОРОНТО 

1 4 . V І . 1 !168 

Having been invited to the All-Canadian Congress of Ukrainian Catholics 
in Edmonton, with the gracious approval and b1essing of the Holy Father, 
we step here - moved with great joy and with an ineffable excitement of 
mind and heart- in to this glorious, free land of Canada, in which our Lord 
has so deeply connected the Ukrainian Church and the Ukrainian реор1е. 

Dear Brothers and Sisters, nearly а century has lapsed, since the 
Motherland Ukraine bade you farewell, wi th grea t expectancies and hopeful 
foresight оп your adventure on the other side of the ocean. The sorrow 
of your departure pierced her heart, and the worries about your uncertain 
future troubled her mind, because she was afraid that you would face 
misfortune or overlook the golden opportunities. Today, fortunately, that 
uncertainty has disappeared, and those worries have been reduced Ьу а 
deep joy and replaced Ьу реасе and welfare. You have achieved all your 
hopes, Ьу preserving the Christian faith, and Ьу witnessing it with majestic 
churches, Ьу asserting your national identity in the political, cultural and 
economic societies, and Ьу the various orgnizations, conventions, congresses, 
schools, kindergartens and institutions, for the care of the aged and the 
orphans, with their own adequate buildings: all enjoyng the rights of loyal 
Canadian citizens. All these achievements have become а strong support for 
our Motherland Ukraine, in this hour of distress. 

Today we proclaim loudly and with special emphasis the unity of the 
Ukrainian Church and the Ukrainian people: unity, which - though 
sometimes fractured - has been always kept during the centuries, for this 
oneness is more necessary for us today, than at any other time in the past. 

We wish to take this opportunity, to express our very special and deep 
gratitude to Canada and to the Government of Her Majesty, for having so 
readily welcomed the Ukrainian immigrants and having so closely cooperated 
with the Servant of God, the Metropolitan Andrew Scheptyckyj, in securing 
the spiritual assistance to the newly-arrived settlers, Ьу the importation of 
Ukrainian Clergy, generously helped Ьу the native priests, who assumed our 
rite, and in the appointing of our first bishop in Canada, Nikita Budka, who 
ended his life of sufferings in the far-distant Kharaganda, as а confessor of 
the faith. What а great joy we feel today, to see that this first bishopric 
has flowered into an ecclesiastical province, with its four eparchies! 
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Мау our visit offer you the occasion to feel the true spirit of our native 
land, give the opportunity to renew your fidelity to our Ukrainian Church 
and national convinctions, and afford you the way to reaffirm your gratitude 
and loyalty toward this great country of Canada and its civic institutions. 

Above all, we are grateful to His Grace, Maxim Hermaniuk, to their 
Excellencies the Bishops, to the Clergy and Sisters, to Hon. Senator Yuzyk, 
to the representatives of ecclesiastical and civic organizations, and to a!l 
citizens of Canada and- of the United States of America, for their warm 
welcome and the honour bestowed upon us. This happy gathering will 
remain stamped indelibly in our memory for the whole life. 

God bless Canada, her Goveгnment and all her Ukrainian citizens! 
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ПРОІІОВІДІ) В ТОРОНТО 16.VI.1V68 НА 20-ЛІТТЯ ТОРОНТОНСЬНUУ 

ЕІІАРХІІ 

1. « Боавеселимея аа дни, в няже смирил ни єси, в няже видіхом 

ЗJІая >> (llc. 89,15). Хто з нас нині не пережив важких днів, не зазнав 

горя і муки ? Хто не сумував і не плакав? Та Господь посилав не лише 

хрести, але і радісні дні. Рожа мав дошкульні колючки, але і прегарні 

квіти. А після страсноі пятІПІці прийшJю світJІе воскресення. Так воно 

було в житті Ісуса Христа і Матері Божої, так воно буває в житті ножноі 

людини і всього народу. Після смутку приходять дні радости. 

І оце нині настав день, щоби ми піднесли голову, випрямилися і 

наповнили серце втіхою. 20-літ минуло від о снування Торон·rонськс• і 

Епархії. Здавалося б, короткий промежуток часу, а мммо того скільки 

доеягнень, скільки довершених діл на Божу славу і двигнення укра

інського н~роду. Скільки жертвенности, скільки моаОJ-"Іьної праці - не

доспаних ноttей і висилень. І заслуга тим більша, що доконаJІИ цього вбогі 

і збіджені збігці та пришелці. Де не було нічого українського, постало 

за t'ілагословенпям Святого Отця українське єпископство, побудuванu ве

личаві храми, зорганізовано ларохіі і монастирі, основано школи, за

ложено товариства, зорганізовано культурні, економічні і політичні 

установи - амонтована ціле народне ж·иття і то в чужомовному середо

вищі. Чи ж, дивлячись на це, не радується наше серце, чи ж не мають 

нині чим тішитися і Ми·rрополит Нанади і Торантонський Владика, 

духовенство і вірні і вся Українська Церква і український нарід? Це ж 

хвилина великого підйому, вдоволення і заохоти до дальшої праці. Котрий 

письменник і науковець не відітхне свобідно, скінчивши свій твір і від

ложивши перо? Котрий будівничий і робітник не г."Ілне радісно на свій 

·rвір, здвигнений його довгим і мозольним трудом? Нотрий хлібороfі 

не піднесе своіх рук від чепіг плуrа, коли аорав і засіяв ниву? Так і нині 

.. 'ІИне щира подяка Господеві, що дає нам возрадуватися по днях нашої 
печалі і потішитись, що Він а нами в розпочатій праці на майбутнє. Іlо

Jюжено прегарні сильні основи, треба дальше продовжуваnt її і п май

бутньому. Це що доконано - це величезний вклад в будову усеї нашої 

Церкви і нашого народу. І слава Богові і дяка Святим Отцям і ч~с·rь uсі.м 

потрудиnшимся та творцям. 
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2. Тн. ttинішнс свято винадає щасливо на торжество Всіх Святих 

шtшн радість ще fіільша. В ній fіеруть участь і наші святі. Св. Церква 

нР.Іtичнс нині душі окремо всіх праведників. що не є виразно вроголошені 

•·ннтими, які посвятили своє життя для Господа Бога, жили а1·іднu з Єван

а·елією Ісуса Христа і свято помер.ТІи. Є іх непроглядні маси. І між ними 

скільки наших дідів і прадідів, кревних і свояків, знайомих і другів. 

Вони днесь радуються вічним щастям і є нашими заступниками перед 

Богом. Вони не в неаацікавленими глядачами в нашій життєвій боротьбі, 

в наших сп онусах і упадк-ах, але сво ім ааступництвом помагають нам 

і в тому наша сила і наша радість і наша надія. Коли глянути оком в 

нашу історію. скіJІЬRИ там муки і крови аа Христа і Його Церкву, в та
тарському лихолітті. в турецьних війнах, в царських переслідуваннях 

і безбожницьких нетерпимостих та беаоглядностях. Скільки святости, 

тихої і невидимоі по монастирях і родинних домах! Скільки слави для 

Бога і чести ДJІЯ Украінської Церкви та украінського народу. 

<< Благос~"Іовен єси Господи, Боже отец наших, хвально 1 прослав

лено ім я Твоє во віки! •> 

Чи ми, Дорогі Братя і Сестри, коли в житті, забувши про все, не 

дивились і не любувалися шюmtцею, кругом себе, лісами, левадами, цві

тами, ланами збіжжя, горами. ярами і ріками,- які вони гарні-- скіJІЬ

:nи там різних форм і видіо, і один кращий від одного, і дерева, і цвіти, 

і Jшстя, і шп1шь:nи. і птиці, і звірята. Яка необнята lipaca і веJІИЧ. AGo 
}{ОЛИ дивиJшся Ви в погідніfі вечір на зоряне небо, одна звіада гарніша 

від іншої, і міріяДІІ, і міріяди іх. А все те створене Богом. Яка могут

ність в ньому і яка безконс•ша нраса! А всеж таки краса матерілльного 

і живого світу нічим в порівнанні до краси душі. 

:Минулої неділі ми святкували Зіслання Святого Духа, який пере

мінив апостолів а боягузів в завойовЮfків світа. Він випосажив іх най

більшими і найвищими дарами. премудрости, любови, сили і знання, 

побожности, милосердя і мужности. Один християнський мудрець ска

аав, що коли б людина могла глянути на ангела, то вона з подиву зім

ліла б. Те саме відноситься і до святих, до святих душ. Їх велич і краса 
перевищує увесь світ. Творчість Святого Духа у людських душах є най

вища і наймістерніша і тому << Дивен Бог во святих своіх )), 
Туди й наша дорога - це і наша ціль і мета, щоби освятити нашу 

душу. ублаr о родиити і і і вчинити її 1 ідним твором Божої мудрости і 

могучости. І ми Ваші Владики і духовні. нічого біJІьше не fіажаємо і 

не лякаємося жодного труду. щоби Вам в тому помогти. І одним ета

пом в цьому змаганні є ось цей. 20 літній Ювілей Торомтонеької }·кра
їнської Епархії в будові Божого Царства серед украінського народу. 

Ми хочемо, Дорогі Братя і Сестри, прихилити Вам неба. Амінь. 

281 



'' IUIITO J~.6. 1 %H . ,. І<tї\t'ІІІІЇІІІОІ'О 11 І Of ІІрІІІІІТ .), ' 





ІІJ-ІІІІІові;о. J).-.юt\t'ІІІІЇІІІОІ'о н ТороІІТО І Іі.Іі. І ~НіН р. 





ІІртюві.1ь Блажt->ннішоrо n Rінніпt•(у 23.6.1968 r. 





ПРОПОВІДЬ У ВІННІПЕ(У 23.6.1968 

Дорогі Братя і Сестри! 

:Коли Ви уважно с.лухали Євангелія в ІІасхальнuму крузі, ви му

сіли пересвідчитися до важної певности, що Христос є Богом. Усі 

пасхальні богослуження всіма способами стараються це донавати і по

твердити. І самозрозуміло, бо то є основна правда нашої віри. Христос 

терпів страшні муни і умер на хресті, щоби надолужити за гріх Адама 

і Еви. Але він воскрес і це потверджує найперше могутнє ЄвангР.ліє 

св. Йоана - <с В началі було с.тюво ... >>. І мироносиці, і св. Тома, і апо
столи, і чуда уздоровлення паралітика і еліпородженого, і подія з Са

марянною, і в:кінці рішення Собору в Нікеї -доказали ясно, наглядно, 

що Христос був Богом. Завершивши своє діло, вознісся на небо і зі

слав Святого Духа, щоби просвітив апостолів і вірних пізнати Його 
науку. Та з цього елідіють висновки, які кожний християнин мусить 

тепер витягнути, бо Христос ставить до нього свої домагання. Які? 

В наступних Євангеліях з'ясовані ці домагання дуже виразно. Тре

ба взяти хрест і йти за Христом, треба шунати вперед Божого Царства, 

а опісля всього іншого для прожитку. Апостоли покинули все і пішли 

за Христом, і вони доконали чогось великого- треба і нам так само йти 

тою самою дорого10. Нема іншого доцільного шляху, як той, що Хри

стос сам його показав і сам його пройшов. Він наша мета. Ми: мусимо 

піднятися труду, переносити всі терпІння, бо тільки тим способом збу
дуємо Боже Царство, а воно не є якесь етеричне, повітряне але реальне 

в наших душах і на наших землях. 

Христос будував його в своєму ізраїльському народі і чере3 нього 

в шших народах. 

Наше завдання і наше післанництво є утвердити і поглибити Хри

стову віру в українському народі. Коли Украінці прийшли до Канад'.f, 

були полишені самі собі - тому іх початки були важnі і прикрі. А te 
коли за ними послідували перші наші священики і до душпастирсьt-tІJЇ 

праці станули кількох французьких монахів-священиків, ::Jача.пи твоJ.Н

тись українські християнські громади, парох і і і так постаJІО єписюІІІ

ство. Зачало розвиватися і рости гірчичне зерно і вирос.п.о у вешше ;\е

рево 1 одного єпископства повстало 4 і Митроподія. - Це ве.'Іика .'rасна 
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І)ожн. і чееть д.ТІя всіх подвижників. ВінніпеІ' став серцем І\анадеьних 

~·.,раїнців і остався осередком }:країнської Церкви в І\анаді. Нале

іfшться аовсім с~1ушно величати подвижників того твору і нинішнього 

Високопреосвященнішого Митропо.лита і усіма силами помогти до а'є

динення Rанадсьноі І\ато.ТІИЦЬІ\ОЇ Цериви. Від ТОІ'О залежить не тіJrьии 

сила Канадсьиих Українців, але й усіх Унраїнцін у світі, иоли з'єди

нена Канада, тоді легше з'єдинити ~'ираінців по цілому світі. Звідси 

залунали слова проти ро~ч.ленування нашої Церкви, а а тим і нашого 

народу. За всяку ціну переводити і скріплювати цю єдність, бо інаише 

нам грозить роавал. Наша Церива мусить бути одна, наша молитва му

сить бути одна, наша богослужба одна, наша свідомість одна, наше по

чуття цілости народу одне. Ян в тілі кожний член рятує загроженого 

сусіднього члена, так і УІіраїнець мусить обізватися аа Канадійцем, а 

І\анадієць за Американцем, АрІ'ентинець аа Австралійцем і аа всею Уи

раіною. Цю роботу має робити не ті.льии Церква і духовенство, але і 

преса, і школи, і всі установи, і кожна родина. Перед ВінніпеІ'ською 

Митрополією велние і важке завдання і висока місія, і то не хвилева, 

а.ТJе ВІКОВа. 

Нинішня Євангелія, оповідаючи про перші покликання апостолів, 

кінчиться дуже сильним підчеркненням діяльности Ісуса Христа. Він 

проходив усю Галилею, учив в синаІ'оІ'ах, проповідував Євангелію Цар

ства і цілив всяку недугу і всяку неміч у людях (Мт. 4,23). А ці недуги 
і немочі не бу :Пи тільки особисті, але і усього народу, ян такого. Ух і 
нині треба нам сціляти, лічити і усувати в кожного аокрема і в усього 

народу - його розбиття, роз'єднання, байдужність і легкодушність, 

коли ходить про загальні справи. КонІ'рес Вільних Українців, це за

с.луга ВінніпеІ'у і дай Боже, щоби почате діло роело і набрало реаль

них форм в організаціях і пресі. Багатійте, доробляй,еся чесно, бо ба

гатство і заможність розумно уживані скріпляють тілесне і духове жит

тя. Христос бував в багатих на обідах і користувався іх заможністю. 

Матей був бага'і·ий і став апостолом. Йосиф з Ариматеї - зняв його тіло. 

Ім каже Ісус пам'ятати про вбогих. Ви маєте найбільші можливості а 
~'краінців - помагати в біді, обороняти, помагати і будувати своє. І 

треба це якнайліпше використати. 

Крім того св. Павло в нинішнім ІІое.11анню до Рим.ІІЯН. говорить 

нрu аакон написаний в серцях людеьких. Оце закон нашої єдноети є 

написаний в серці кожного Українця - це аакон епільноі крови і кости 

і дароtно є воювати проти нього, бо це значило би заперечувати основи 

нашої нації. Вони аавжди будуть відзиватися в совісті иожного }'ира

інця, хоч як, може дехто хотів би сильно придушувати цей го.,1ос запе

реченням. А до того нас держить разом і наша Христова віра і наш оfіряд. 

В такій формі і в такому виді ми мусимо будувати Боже Царство серед 

Украінського Народу. Амінь. 
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flPOJJ()BJ)(I) 11 Л ВСЕ І\ Л 11 :\)(СІ> НОМ~· НОН (РЕСІ У:КРАІНЦІВ 
КАТОJІИНІВ В Е)(МОІІТОІІІ 2Н ЧЕРВНЯ 1968 

J\орогі І)раття і Сестри! 

Величавий реліtійний Всеканадсьний Конtрес Унраїнціп в Едмон

тоні, спонукує нас до г.либшоі духовної призадуми і застанови. Пере

живавмо небуденні дні, не лише кожний особисто і окремо, але і всі 

рааом і увесь наш нарід. Розпочинаємо торжественною Святою .Літур

гією, яка надає :Конtресові не лише особливу ціху, але і глибокий зміст. 

Сам :Конr'рес то в зосередження думю.r після пережитого періоду і за

становою перед новими завданнями. Він згущує і збирає думки над ми

нулим і вибирав а нього те, що сприяв в життІ 1 творчости не лише ка

надського українця, але і для усе і :Католицької Украінської Церкви, 

що останеться на століття. Та самим осередком в житті кожної лю

дини, а так само і кожного поважного укр'-інця, що цінить життя і анав 

його вагу, - в Церква і відправлювана в ній Свята Літургія. Людина 

росте з своїми плянами і думками, чим вищі вони і благородніші, тим 

достойніша і вища особа. А вже ж хвилини, які переживаємо, належать: 

1) до найвищих злетів, 
2) до найсвяточніших переживань, 
3) до найконечніших дібр. 

1. Людина жиє на те, щоfіи свого Сотворителя. добродія пізнала 

і Йому чесtь і поклін віддавала. Тим вона підноситься до небесних ви
сот. Одначе fir.16o;жuuцmнn 6 firanor.PpPдni.+t протиставленннм цьому і за

переченням Бога. І тому наше богосJІужекня є ;lасвідчення.ч, нашої жи

вої віри в Бога, tІ Xpurma, і віри українського народу, який тут пред

ставляємо. 

Ми силадаємо нашу в глибин серця пливучу подяку Госпnдеві за 

всі блага одержані впродовж тисячоліт для усього народу і усеі Церк

ви, д.ця всіх разом і кожного аокрема, що наш нарід 1U' знп,; з лиця 

зем .. 'Іі в часах мандрівки народів пn наших аемJІях, в часах монгольської 
навали. в часі наїздів і окупацій, пошестРй. нещасть і катан.ліамів. 

Ми голосно і прилюдно благаємо прощення аа всі наші прогріхи, 

зневаги, недостачі і недоліки, якщо ми їх свідомо і несвідомо поповнили, 
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за нашІ незгодини, свари, роз'єднання і невдячности, хоч ми завжди 

хотіли і хочемо остати вірними синами Христової Церкви під проводом 

видимого Голови Папи Римського. 

Ми благаємо помочі, милосердя і опіки над нами на майбутнс, rio 
ми її так дуже потребуємо. Часи грізні і люті, а ми розбиті і висилені 

і ще слабші тепер як були колинебудь, щоби вийти побідними а тих за

верюх і бур. << На тя, Господи, уповах >> - і коли ми а Христом, то ні

чого нам не страшне << аа єсьм а вами і никтоже на ви ~-

2. Свята Літургія, то найсвяточніша хвилина в житті нашого на

роду, у цілій його історіі, в часі його існування і діяння. Наш нарід 

зачинав завжди молитвою кожний ранок і кінчав нею кожний вечір. 

В неділі і свята йшов на Службу Божу до церкви і кожне важне своє 

діло зачинав Службою Божою. 3 Христом він родився- з Христом жив 

і а Христом вмирав. 

Перенесімен на хвилину а активних почитателів Христа Бога на 

обсерваторів і глядачів. На екрані пересувається наша історія. Коли 

Христос взяв хліб і вино, скааав святочно - це тіло, що аа вас відда

ється і кров, що аа вас проливається. - Іншими словами, це жертва аа 

гріхи людські і додав - це творіть на мій спомин. По своєму воскре

сінню сам Христос творив це в Емаус і певно більше рааів. Це саме ро

били апостоли. Найбільше наглядним речником є тут св. Павло, який 

отвертQ. заявляє: << що прийняв я від Господа, те передав вам: Господь 

Ісус тієї ночі, якої був виданий, увяв хліб і віддавши хвалу, перело

мив і сказав: це є моє тіло, яке аа вас дається. Це робіть на мій спомин! 

Так само і чашу по вечері, кажучи: Ця чаша новий вавіт у моїй крові. 

Це чиніть кожний раз, коли будете пити, на мій спомин>>. << Бо кожного 

разу, як будете істи цей хліб і пити цю чашу, будете звіщати смерть Го

спода. аж доки він не прийде>> (1 Кор. 11 ,23-26). Апостоли розійшлися 
по цілому світі і всюди правили Святу Літургію. І от святий Андрей 

перейшов Малу Азію, дійшов до Синони і переїхав через Ч6рне море 

до Херсону. В Малій Азії апостолували й інші Апостоли, св. Петро, 

св. Павло. Св. Павло проповідував у Греції, а його учні приходили та

кож над північне побережжя Чорного моря., яке засіяли греки своїми 

колоніями. 3 ними торгували і дружили скити і переймали від них та

кож християнство. В Босфорськом.у Царстві над Чорним морем цвіла 

також християнська віра, звідси вона перейшла до Тьмутороканської 

Руси. Прийшов на вигнання і папа Климентій і пізніше папа Мартин І. 

Зразу Христова наука поширювалась покрийому, а згодом явно, бо 

Босфорське Царство дало свободу християнству ще перед Константи

ном. Ви бачите по деяких містах, а навіть деяких селах вірних, презви

терів і єпископів. Переходять кочовики притихає Служба Божа, але 

опісля вертають з очеретів і янову вона продовжується і приноеиться. 
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Псюди, де G rрома;lИ, ііудують І{ерНВІі Ї ПрИВОДЯТЬ СВЯЩеНИКа. В ГОрО

даХ веJІичаві храми, 110 f~fщax скромні дерев.ляні. І хрестять і сповіда

ють і "'"'УТЬ Свят•• ІІануттн і проновідують і правлять Служби Ножі. 

Г.'Іядіть. ііІ: ножшtІt НЇ(НІИЙ несе останній гріш, ціле свщ: майно. як жер

тву, ян вони nІіираютІ.f'fІ до цеJШНИ, і старші, і дівчата, і хлопці в кращу 

одежу і кн іти. (Іи ш~ Ііичитt~ н цьому іх глибокої віри? Як дбають про 

проrфору. ян нчить н ІІІІШJrах, нипають церковні книги. Ноли йде свя

щенИІ\ а Сн. )\ирими, нк нони КJmкають чи в сніІ' 'ІН в болото! В кого 

ни ноііачитс тану І'JІиІіону ніру і пошану для Господа Бога. Яке зво

рушливе каяння на смертному JІожі. Скі.пьки н тому покріплення, очи

щення совісти, спокою і радости. Церква і Служба Божа відривали наш 

нарід .від землі і світу і підносили до Бога. І малого і великого, і бага

того і вбогого, і неграмотного і вченого. Наша Служба Божа найкраща 

ми не потребуємо іі поправляти. 

3. Не диво тому, що Служба Божа є найконечнішим добром щ1я 

украінського народу. Вона є цілющим джерелом, що ублагороднює ду

шу очищує від вини і освячує і піддержує в горю. Вона дав надхнен

ня до світлої творчости і високого лету і оптимізму. Чи ж це мало Іін 

пропасти нині і його місце зайняти безбожництво з своєю руїною душі. 

Ні коли! << Кожний, хто ісповість мене перед людьми і я визнаю його 

перед моїм Отцем небесним>> (M·r. 10,32). Церква і Служба Божа - ц~ 

джерело невмірущої сили народу. << Хто їсть моє rіло і п'є мою кров, 

житиме RO віnи >>. Амінь. 
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1/ронuні.н, f>:rнжt->tJні 11 юго на Нонtрt>І·і уnраїннін н Е.tмuнтоні :!n.6.196H р. 





ПРОПОВІДЬ В САСКАТУНІ 

РІЗДВО СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 7.VII.1968 

В нин1шному Євангелію Христос пщносить глибоку віру сотника 

поганина, що прийшов прохати про оздоровлення свого хлопця і молив 

сказати лише слово, тану сильну віру мав цей поганин в Христа. Нині 

віра в Бога, в Христа - це найважніша річ. Скільки тратить віру, бай

дужніr.. не :щаючи собі справи, що людина беа віри стає звіриною. Вбити 

тата, маму, вкрасти, підпалити - це наче ніщо. Він тратить совість і 

не боїться жодної кари. Тому-то мусите ви вдома вже замолоду, з дитинства 

навчати молитви, приводити до церкви, боятися Бога, не переступати Бо

жих заповідей, ходити до Св. Сповіді і до св. Причастя. Хто має віру 

в Бога, той буде добрим батьном і матірю, добрим ~ином і донькою, і Д()n

рим громадянином, і свідомим українцем. Багато ви зробили для укра

інського народу, стільки помочі дали ви страдаючим на Унраїні і за 

це велииа вам дяка. Але є небеапеиа, що ви можете стратити свідомість 

і волю належати до велиного уираїнсьного народу і згубитися в чулому 

морі. А тоді такий українець стане ренеrатом - відступнином і ншому 

непотрібним. 

Людина не жиє тільки, щоби насити·гисл, aJJe щоби служити Церкві 
і свойому народові. Як мило глянути на ваші храми, школи, банки -
основа народного життя і творчости. Багатійте чесним заробітком, 

будьте заможні, але і праведні. Вмійте уживати своє майно на добре, 

купуйте поле, будуйте доми на славу Б()га, на свщ: здоров'я, на по

міч потребуючим. 

Не стидайтесл свого, ми маємо багато, сJІава Богу, чим можемо ве

личатисл. Наш прегарний обряд, наша оребагата пшенична земля, славне 

минуле, високе мистецтво, подивугіднІ 1 повні посвя1•и і праці люди. 

Бракувало нам в історіі однозгідности - звідси розбиття і ослаблення 

50 мільйононого народу. 
Можуть бути різні думии і погляди, і добре, щоuи вони стира.аисл 

і удосионалювалися, але в загальних справах треба триматися одноі 

.іІініі і з неі не виломлюватися і не віддаJІюватися. Інакше ноетане fіез

голов'л і упадок народу. Не дивота, от:нсе, що ne м.аєм.о ycni:ri1; l Jaюscдu 

nеволя впродов:нс сіІї:ів. І яищо ми будемо лег1шважити еuбі, нашу І \еЕ ••ву, 

наш нu.рід, нашу долю. то << мнози от восток і знпад приідуть на шашу 
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зем.;1ю і во:змут >> -- лн І\Шнеться нині в Свангелії-а нас виженуть геть. 

<< Синове же царства Ї:Jгнати fіудуть в тьму кромішнюю. ту будет плач 

і снrежет зуІіон •> (Мт. Н.11-12)- afio іншими словами- ненол.ч "сусідів. 

2. Нині нришщнr. і нра:шин св. Івана Хрестителя. Про нього fіуло 

сна.аане нрор(ЩТІю: << Ти. отроча, пророк Вишнього наречешися. преди

деши fio вред ~ІИІtем Гоешщнім уготовати путь єго >> (Лк. 1,76). Справді. 
то fіун сильний иевгнутий ха.рантер. Не боявся ні мук ні смерти, коли 

іш.rюсь нро Божу снраву і честь народу: << не достоїть тобі мати жену 

fірата твого >>. Чесним життям приготовляйте дорогу для приходу Хри

ста в Пресв. Евхаристії і усім праведним життям для приходу Христа 

на смертному .тшжі. Нехай, отже, ці слова будуть і для вас папімнепням 

і вкааівкою промощування дороги Хrистові ціJІИМ своїм життям. Амінь. 

ІІРОМОВА l)JIA/HEHHilliOГO НА БЕНКЕТІ В САСНАЧЕВАНІ 

7. VI І .196R 

J)ear Br<>thers and Sisters, 

Nearly а century has lapsed, since the Motherland Ukraine bid you 
farewell, with great expectaвcies апd hopeful fore~ight for your adventure 
on the other side of the ocean. The sorrow of your departure pierced her 
heart, and the worries about your uncertain future troubled her mind, be
cause she WdS afraid that you would face misfortune or overlook the golden 
opportunities. Today, fortunately, that uпcertainty has disappeared, and 
those woпies have been reduced Ьу а deep joy and replaced Ьу реасе and 
welfarc. You have achieved all your hopes, Ьу preseпriнg the Christian faith, 
and Ьу witnessing it with majestic churches, Ьу asserting your na.tional 
identity Ї11 the political, cultнral and economic societies, and Ьу the various 
organizations, conventions, congresses, schools, kindergartens and institu
tions, fог the care of the aged an(t the orphans, with their own adequate 
buildiпgs: all enjoyiнg the rights of loyal Cana(lian citizens. All these achie
\'ements have become а strong support for онr M{)therland Ukraine, in this 
hour of distress. 

Today, \\'е proclaim loudly and with special emphasis the unity of the 
LTkrainian Church and the Ukгainian people; unity, which-though sometimes 
fractured-has Ьееn always kept during the centнries, for this oneness is more 
necessary for us today, than at апу other time іп the past. 

\Ve wish to takc this oppoгtunity, to express uur very special and deep 
!-{ratitude to Canada and to the c;overnmrnt of H('r Majesty, for having s~ 
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геасШу wekomed the Ukrainian immigrants and having so closely cooperated 
with the Servant of God, the 1\tetropolitan Andrew Scheptyckyj, in securing 
the spiritual assistance to the newly-arriYed settlers, Ьу the importation of 
l~krainia11 Clergy, generously helped Ьу the nаЧ,:е priests, who ass1..1med cur 
rite, and in the appoiнting of our first bishop in Санаdа, ~ikita Budka, who 
ended his life of sufferiпgs in the far-distant Kharaganda, as confessor of the 
faith. What а great joy we feel today, to see that this first bishopric has 
flowered into an ecclesiastical province, with its four eparchies! 

Мау our "·isit offer you the occasion to feel the ture spirit of our native 
Laпd, give the opportunity to renew your fidelity to our Ukrainian Church 
and national convictions, and afford you the way to reaffirm your gratitude 
and loyality toward this great country of Canada and its civic institutions. 
c;od bless Canada, her government and all her Ukrainian citizens! 

Speech of Cardinal Josyf Slipyj at the banчuet in his honour іп Saskatoon. 
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ІІропоні,lh Блаженнішого в •.~асІ;атуІІі 7.ї.ІУ6~ р. 





There could Ье no better summary than this. 

І do not intend to continue this history. І only recalled its beginnings 
to show that your presence this evening at Saint Paul Oniversity, to honour 
the Archbishop Major of the Ukrainian Catholic Church, may on the tot<:1.lly 
haphazard. It is indeed а pleasure for us, the Oblates working- in this 
University, to continue, and in а certain way to crowп the initiati,res of our 
\Vestern predecessor Ьу Ьestowing upon His Eminence the highest homage 
that а lJ пiversity cc:t.n offer. 

Our predecessors wished to respect the religious orieпtation of the settlers 
who came here with а sincere faith which they lived and expressed in rites 
and laws differing from those of their fellow Cct.tholics. They could have given 
in to the tcmptation, which indeed was prescnt and which could hC:t.ve Ьееn 
warraпted of imposing upon these newcomer s the uniformity of the Latin 
Rite. But their loving understanding of the Church and of religious freedom 
prevailed. The same love for religious freedom and the guarantees that must 
ассотраnу it finds its witness in the man we wish to honour this evening. 
І t is not ту task to present to you the chronology of certain contemporary 
events. Evcryone knows that His Eminence did поt always wear the insignia 
of а Cardinal поr did he always live the quiet life of а University. Не sнffered 
the repercussions of abusive political systems. For many years, he was d. 

prisoner. In his very flesh he affirmed what he taught in his Ьooks and lectures. 
As а leader, he was not only а builder of institutions for learning but а defender 
of his people and а good shepherd willing to lay down his life for his own. 
And these insignia of the Hierarchy only acknowledge what had first been 
lived and experienced in the arduous darkness of а prison. 

As а true theologian, he was not content with ple~sing pattems of 
discourse or suttle dissertations on the most sacred dogmas. Не witnessed 
to his faith which is the heart of all theology. This is where words Ьесоmе 
action, and adhesion to the Iord of God Ьecomes adhesion cf all our powers 
to the plan of God as veiled to us as it may seem. Such rnen are the joy and 
the strength of their brothers. І t is а joy and а comfort to find men who, 
even in the midst of difficulties, oppression and trials remain loyal to their 
faith in God, in truth and in freedom. Such men do more for humanity th<tn 
all technical discoveries, than the conquest of space, than the progress of 
science, because they broaden the frontiers of interior freedom, where man is 
truly himself, where he can decide for himself in light апd faithfulness ё.nd 
where he can spontaneously answer the interior callings of God. 

It is an honour for ош institнtion to join the Holy Father and the many 
others who have recognized in His Eminence а true man, and а man of the 
Church. Allow us, Your Eminence, to offer you our best wishes for а continпcd 
presence and action in favour of уоuг people and of the Church. Уонr past 
experience and your devotion to the Church and the Holy See, make уонr 
counsels а precious contribution in the government of the Chнrch. У our 
examplcs and your prestige will inspire all of us to commit oursel\·es more 
generously in the service of our brothers and of freedom. 

300 



ТНЕ SUBSTANCE OF ТНЕ PRESENTATION 
ВУ REV. FATHER EMILIEN LAMIRANDE, O.M.l. 

DEAN OF ТНЕ FAClтLTY OF THEOLOGY ON ТНЕ OCCASION 
OF ТНЕ CONFERRING 

OF А DOCTORATE OF THEOI .. OGY HONORIS CAUSA 
FROM SAINT PAUI .. UNIVERSITY - OTTA\VA 

ON HIS EMINENCE JOSEPH CARDINAI~ SI .. IPYJ 

оп Wednesday, ju,ly 17, 1968, at 8 o'clock 

Excellency, 

In а University, а Faculty of theology must pursue its aim in а special 
context, deterтined Ьу its тelationship to the \Vord of God, and the fidelity 
towards the Gospel of Christ. То Ье а theologian is neither to Ье а dilettante 
or to Ье exclusively academic, in the pejorative sense of the word, hut to per
form а role in the Church that is а service Ьoth to the community of helievers 
and to mankind as а whole. 

\Vithout losing anything of its character as а scientific discipline, theology 
must give witness within the Ьond of comтunion aтongst Ьelievers, 
particularly amongst those who, Ьу virtue of apostolic tradition, have re
ceived evangelical and pastoral responsibilities. 

It seems to те, ту Lord Chancellor, that such exigencies have been 
fulfilled to an eminent degree Ьу our guest of this evening, His Eminence 
Cardinal Slipyj, whom І have the honour of presenting in his threefold character 
of theologian, witness to the faith and venerated spiritual leader nf the Ukra
inian Catholic Church. 

Ні~ merits as а theologian were soon manifest when, shortly after his 
ordinя.tion to the priesthood, а doctorate in theology was confeпed on him 
at Innsbruck and he was later received as а professor. Sнhsequently, th;: 
name of His Eminence attained the highest place amongst the many 
distinguished scholars of the Church who came froт Innsbruck and the 
Canisianum College where many of the memЬers and students of tl1e Faculty 
still reside. Cardinal ~lipyj's attachment to this Alma Mater and tu tl1e 
family of its alumнi (to which, if you will permit this mention, І myself am 
proud to belong) has alwйys remained constant, as is witnessed especially 
in а message he sent to the regent, Rev. Father Franz Brauпshofer, S.J .. 
on his return to Rome in 1963. 

Joseph Slipyj's quest for knowledge did not stop at Innsbruck. Не 
weвt on to higher studies at Rome, at the Angelicum, at the Orieвtal Institute, 
and at the Gregorian University where he attained the coveted distinction 
of "magister aggregatus". Recalled to his own country, he was appointed 
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CONFERRH\(; OF А UOCTOI{ATE OF THEOI~OGY, HONOR/5 CAUSA, 
О~ HIS EMI~ENCE JOSEPH CARDINAI~ SIJIPY J, 

оп Wednesday, ]uly 17, 1968, at 8 o'clock 

AJ~1~0Cl"TIOX Of- RE\'. FATHER JACQCES GERYAIS, О.М.І., 

RECTOR OF SAI:t\T PAUI~ UNIVERSITY - ОТТА\\'А 

Eminence, 

\\'hen І, as а theology professor, would come across references to the 
book De principz~o spirationis in 55. Trinitute, it never occured to me that 
one day Saint Paul University of Ottawa would have the privilege of welcom
ing the author of this work. Nevertheless, he is here among us, this-evening, 
not only as the author of theological works, not only as а person invested 
with the insignia of the Cardinalate, but also as а courageous witness to the 
Christian Faith he taught in books and class-rooms, and to the freedom of 
the Church of which he Ьears the insigi•Їd. 

Saint Paul University, unassumingly, taking its rank among other similar 
institutions in Canada and in the Church, is "proud to welcome and honor 
such а distinguished guest. With pleasure we greet in the present assembly 
colleagues from other institutions, representatives of other Churches and 
especially representatives of the Ukrainian Church in Canada, all of whom 
have gathered here to associate in honouring а Uni'\·ersity colleagпe anr_i .-. 
brother in the Christian Faith. І wish to emphasize particпlariy the presence 
among us of а good numЬer of our compatriots of Vkrainian origin. І purposely 
use the word "compatriots", for their faithfulness to their origiп did not impede 
their finding in Canada а new fatherland which is not less dear to them than 
their native European country. Along with many others, they have contribнted 
to this new country their number, their hard work and their natiYe v-irtues. 
Their personal and collective qualities haYe enabled them to take place, 
without prejudice to anyone else, in the various areas of Canadiaп life: geogra
phical, sociological, political and cultural. 

Your Eminence, you travelled across this country, І am sure, that you 
have seen with your own eyes the vitality of our fello\v-citizens. And that 
is true not only in the areas І have already mentioned but also '"'-ithin the 
Church. 

Faithful to the creed of their fathers, and deYoted to the гіt(::;,, tЬ~: l;;" -.-.·~ 
and customs of their Church, they ha\'e obtained \\'tthin the Catholic Chнrcrt 
in Canada а well-organized, living апd well-integrated p()sition Опе tn(iic
ation of this is the fact that there are, in our Catholtc Hierarchy, fi''e members. 
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of the l·krainian rite \\·ho are---it goes \\'Їthout saying!-full-fledged тетЬеrs 
of the Episcopal Conference of Canada. \Yith joy, we respectfully welcome 
the dignitaries of the Ukrainian Chшch who ассотраnу His Eminence here 
this C\'ening. 

lt is not time to preseлt to you а historical dissertation. But in evoking 
the history of the Ckrainian-Rite Church in Canada, І feel І must тetition 
hєre the role played Ьу the Oblates. EYet yone kпows that the territories 
of the \\7est, at the nюment of their opening to agriculture and imтigration, 
were confided to а gre::tt extent to the missionary care of the Oblates. Aтong 
the populations entrusted to their care were those called the Ruthenians or 
(;alicians \vho numbered about 50 ООО at the heginning of this century. The 
characteristic feature of these people was that they belonged to а Rite other 
than the JJatin Rite which was in соттоn use in Canada. 

Thc Missionary Oblates-along with others-were truly intent not 
only on giving the Ruthenian settl~rs the assistance of the Church but also 
on obtaining for them prie5ts of their оwп language, rite and ethnic origin. 
~urely, the IJatin-ritc missionaries wished to offer their services to these 
imтigrants whose faith and respect for the priest they admired. But differ
ences of race and rite made the task more difficult. The necessitv was felt 
of obtaining missionaries who would Ье closer to these settlers Ьу ~the Ьonds 
of language and origin. For this teason, the Oblates appealed to the authorities 
of their Congregatioп, to the Propaganda in Rome, to the Catholic Hierarchy 
of the Austrian Етріrе, and to the Eтperor himself under whose authority 
Galicia was at the time. "Please hvlp us, they said, in favour of the (;alicians." 

. Ho\\'eYer, they did more than just write letters. They themselYes went 
to beg for priests. The famous Father LacomЬe undertook а trip to Europe 
with the express purpose of visiting the Emperor requesting the sending 
of Rutheniaп priests. Being а practical man, he secured таnу recoттenda
tions and even t-o11ght along the text of а contract already drafted, so tha.t 
all would Ье clear and well-defined. 

There were many vicissitudes, discussions and diverging points of view. 
But throughout the negotiations, one feels t·hat the important issue was the 
faith and salvation of these people, taking into consideration not the e~sy 
solution but the one which was mote ·profitable to their spiritual Ьenefit. 
All these efforts achieYed their purpose. Means were obtained to build schools 
and churche~ hut especially personnel was found: priests, religious-men 
and women. І n 1903, four Basilian priests and four Ruthenian Sisters from 
the archidiocese of Lviv were at vork helping out their fellow-countrymen 
in the \\'est. 

Progress came rapidly and in 1912, Mgr Budka was appointed as the 
first Ckrainian Exarch. Не wrote in 1917, shortly following the death of 
~'ather IJacombe: 

І express the deep regret tha.t І feel upon hearing the sad news of 
the death of Fo.ther JJacoтbe, this great, open-hearted тissioп'lry. 
Among those whoт he loved were the first poor Ruthenirtn settlers 
who came to Western Canada. Не told me, when І met him in Calgary 
four years ago: "І have seen Western Canada without its railroads 
and its population. І have seen many people соте here and splendid 
developтenst, but І also desired to see а Ruthenian bishop for the 
poor Ruthenian settlers. Now І see him. Nunc dimittis servum tuum 
in расе." 
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as profcssor of t)н•ology, thcn rector, at thc Scminary of Т~'\'Ї\', whcrc hc 
unstintingly сопtіІш~d to contribute to the devclopment of theological scieпces 
Ьу nпmгroпs personal writings, Ьу organiziпg а society of higher studies, Ьу 
foundiпl-{ а re\'ЇC\V and Ьу iпstituting а Cathulic university of which he was 
the first п•ctor. 

The oнtlнeak of the second World \\1ar opened а new phase in his caree1. 
Consecrate<l Hishop on December 22, 1939, with title of coadjutor with right 
of sнccession to the Metropolitan Archbishop Sheptyckyj. Only а few months 
had elapsed aftcr he had assumed the responsjbility of the Metropolitan 
Sce of J.vov when he was arrested on April 11, 1945, together with the other 
hishops of the Province. During thc next 18 years, he was separated from 
thosc whom it was his mission to guide and sustain. Ho\\'ev~r. as in thc c2.se 
of Saint Paul, captivity did not prevent him from fortifying the couragc of 
his hrethern Ьу the manner in whkh he gaye witness to the truth of the Gospel 
in adversity. 

We do not propose to dwell here on the sнfferings of these years. I~et 
it suffice to recall two texts from the epistles of Saint Paul which those of 
the L'krainian Catholic Bishops who had remained free, cited in а joiпt pastor~l 
letter <Jf 1962. The first is from chapter two of the second lf:tter L,, thf' 
Corinthi~ns: "\Vhen І wrote to you, І wrote in great anguish arнt di::tress, 
of mind, with many tears. І did not wish to bring soпow on you, only to 
аssнге you of the love І Ьеаr you so abundantly." The other passage is from 
the first chapter of the letter to the Philippians: "І hasten to assure you, 
brethren, that my circumstances here have only had the t:ffect of spreadiпg 
the gospel further; so widely has my imprisoпment hecome known, in Christ's 
honour. throughout t1rt: ·praetorium and to all the world Ьeyond. And most 
of the hrethren, deri\·ing fresh confidence in the I~ord from my imprisonmC'nt, 
art' making hold to preach God's Word with more freedom than ever." 

These years of trial came to an end when, on February 9, 1963, this wit
ness to the faith arrived at Rome and was greeted Ьу John ХХІІІ with words 
from the Imitatioп of Christ: "How hlessed the moment wheп \Ve arc calletl 
hy Jesus from the midst of teю·s to the joy of the Holy Spirit!" 

At the Council, he was one of the Fathers whose words were recei\·ed 
with particular atteнtioп. According to the newspaper, La Croix of Paris 
on the first occasion he rose to speak, on OctoЬer 11, 1963, "All held their 
breath as they listened to the bishop who had retш·ned from the prisons of 
Siheria to which he had been so long confined bccause of his faith and his 
fidelity to Rome." "Henedictus Detts", he began, "God Ье praisedin the Blessed 
Trinit~· and in the Virgin Mary for the wonderful privilege that has heen 
granted us to attend thi~ magnificent Council." The writer remarked th<tt 
"'(~od Ье pгaised" w<ts also the invocatiotІ with which Saint John Chrysostoш 
began his great homily on his return fi"om cxile. 

Following his promotion on Пecemher 23, 1963, to the rank of l\lajor 
Archbishop of Ukrainiaн Catholics, His Еmіпеасе Joseph Slipyj \Vas ele\'ate(l 
to the cardinalate in 1965. This all too brief account of his career must not 
fail to mention the admiraЬle work he has pursued on behalf of Christian 
unity, animated Ьу а profound rcspect for the respective traditions of different 
churches, and Ьу а fraternal charity that triumphs ovcr the misunderstaшlin~s 
and hostilities of the rcmote or еvеп the recent past. 

ln the person of Cardinal Slipyj, we havc the uпique privilege of hunour
ing t()day one who is representative of tl1e finest endeavours in the field of 

302 



t Ін·оІоJ.:.\', of t Ін• tnost moving and herotc coпstancy in thc profession of Faith, 
of tІн· •·iclн·st and most authentic vein of the long tradition of Oriental churches, 
as \\'t•ll as of а great people, the Ckrainians,_ whose contribution to the Church 
atнl to our CanCІ.dian society has been so precious and who is represented in 
tl1i~ I;<tculty of theology Ьу professors and stпdents \Vho constitute а modest 
1-{roup.' it is true, hut \\'hose preser.ce is Ьу no means devoid of promise and of 
rneanшg. 

For these motives, my I~ord Chancellor, І have the honour of presenting 
to receive the title of doctor in theology, honoris causa, the first titular of this 
distinction since the reorganization in 1965 of the community of learning 
formed jointly Ьу the University of Ottawa and the Saint Paul University, 
His Eminence Joseph Cardinal Slipyj, Major Archbishop of th~ Vkrainian 
Catholic Church. Budy imya Hospodne blahoslovenno ot nyn'i і do vika. 

ALLOCUTION PRONONCEE. PAR S.E. CARDINAL JOSEPH SLIPYJ 
APRES QU'UN DOCTORAT EN THEOLOGIE HONORIS CAUSA 

LUI А V АІТ ЕТЕ CONFERE 
PAR L'UNIVERSITE SAINT-PAUL D'OTTAWA, 

LE 17 JUILLET 1968, А OTTAWA, ONT 

Excellence Reverendissime le Grand Chancelier, 
Exellences Reverendissimes Archeveques et Eveques, 
Reverendissime Pere Recteur, 
Messieurs les Professeurs, 
Т res Reverends et Reverends Peres, 
Reverendes Soeurs, 
Mesdames, Messieurs, 

Je suis tres honore par le Doctorat en Theologie honoris causa qне 
l'Universite Saint-Paul d'Ottawa vient de me conferer. Cette marque d'estiшe 
ш'est d'autant plus chere qu'elle vient d'une universite, 'qui. un demi-siecie 
avant le ІІ Concile du Vatican, avant donne а l'Eglise un des plus grands 
oecuшcnistes. Nous voulons parler du grand archeveqнe de Saint-Boпifнce 
зu Mnnitoba, de glorieuse memoire Adelard Langevin, Oblat de 1\1arie Imma~ 
culce. Car, c'est lui, en effet, qui avait si heureusement inaнgure et si fer
mement etabli cette cordiale et franche communaute de vie ecclesiale енн·е 
l'Eglise catholique du rite latin et celle du rite ukrainien au Canada~ qні est 
devenнe par apres, et est encore aujourd'hui, Ltn cxemple а suivrc pm.1r 

d'autres pays ou І 'Eglise vit et agit sous formes de ses differents rit~~-
On ne peut qu'admirer ajourd'hui la justesse de Іа methode OC('Ome-



nique appliquee par Mgr А. Langevin а la solution de ее probleme, aшst 
que le zele aposrolique qu 'il avait mis en oeuvre pour le resoudre. 

Quel etait ес principc oecumenique, qui devait etre einquante ans plus 
tard solennelemt:nt consacre par le 11 Coneile du Vatiean dans son deeret 
sur « Les Eglises catholiчut:s orientales ( 4 )? ». 

Се princip~ st: І"C:duit aux 3 points suivants: fidelite au rite, organisation 
de paroisses de ее rite, et Іа ereation d'une hierarehie propre а ее rite. 

Mgr А. Langevin, convaineu que seul l'apo~tolat, inspire par ее prineipe, 
etait сараЬІе d'organiser les ukrainiens du Canada en une Eglise loeale et 
donnait а eette Eglise Іа foree neeessaire pour son futur developpement, 
n'omettait aueune oceasion pour demander les ukrainiens de rester fideles 
а leur ·beau rite, n'epargnait aueun effort pour sollieiter le Saint Siege, le 
Cardinal Sembratowyeh de Lviv, en Ukraine, et l'empereur Fran\ois Joseph І 
d'Autriehe - ear l'Ukraine Oeeidentale, d'ou venaient presque toнs Jes 
ukrainiens du Canada, appartenait alors а I'Autriehe - pour lui evoyer des 
pretres ukrainiens pour ses fideles du rite ukrainien. Plus tard, іІ reнv"". :ІІа 
ses demarehes aupres du Serviteur de Dieu les metropolite Andre Cheptyekyj, 
qui venait d'etre nomme au siege metropolitain de Lviv, pour lui demander 
du meme seeours et 

Metropolite Andre Cheptyekyj, le Р. А. Delaere, CSSR, Іе Р. Dydyk, 
OSBM et d'autres pretres qui eonnaissaient la situatio!) des dioceses de dif
ferents rites existant sur Іе m~me territoire dans les pays orientaux faisaient 
t·emarquer а Mgr. Langevin qu'on pouvait eviter toutes Ies diffieultes existan
tes aux Etats-Unis а eondition d'avoir un diocese dн rite ukrainien tout а 
fait imdependant des dioeeses du rite latin, avee un eveque ukrainien а sa 
tete, relevant direetement du Saint Siege. 

Mgr. Langevin, apres eertaines hesitations, fut gagne а eet idee. 11 s'en 
est fait ehampion au Premier Synode National Canadien, en 1909 а Quebee, 
ou il presida la eommission synodale, chargee d'etuder ]а question des 
ukrainiens eatholiques au Canada et apporter une solution а la question 
de l'organisation de leur Eglise. Le rapport de eette eommission, presente au 
Synode et aeeepte par ses membres, fait gloire а Mgr. Langevin et а toute 
Іа hierarehie eanadienne. Dans ses reeommandations, іІ eonstate qu'il est de 
toute neeessite, pour sauver les ukrainiens du Canada, de ereer pour eux un 
diocese dont le titulaire serait tout а fait independant des eveques du rite 
latin du pays, mais dependr:1it direetement du Saint Siege. 

En 1912, le Раре saint Ріе Х erea le premier diocese (exarquat) ukrainen 
pour le Canada et nomma eomme premier eveque de ее diocese le feu 
Nieethas Budka, retourne en Ukraine en 1927 et mort eomme un eonfesseur 
de la Foi dans un eamp de concentration de l'Union Sovietique en 1949. 

Le premier eveque ukrainien avait ete re\U avee les bras ouverts par 
Mgr. Langevin et par les autres eveques du Canada. 11 avait suffit un an 
de temps, pour que la solution oeeшnenique apportee au probleme ukrainien 
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au Canada soit imitee aux Etats-Unis, ou en effet, le Saint Siege avait 
eree deux dioeeses du rite ukrainien dependant direetement de lui, а savoir; 
eelui de Philadelphie et eelui de Pittsburgh ( 1913 ). 

Cet exemple avait ete suivi, apres la derniere guerre, dans l'organisation 
de l'Eglise ukrainienne: en Allemagne, en Australie, en Franee, en Angleterre, 
et aussi, apres une attente de plus de 60 ans, au Brfsil et en Argentine ... 

Pour finir, je voudrais Vous dire, Monseigneur le Grand Chaneelier, 
Reverendissime Pere Reeteur, les Membres du Senat et Vous, Messieurs les 
Professeurs, combien je suis touche par eette marque d'estime que Votre 
Universite vient de conferer ее soir sur ma personne. Je Vous en remercie 
du fond de mon eoeur. Je remereie bien sincerement aussi Vous tous, 
Mesdames et Messieurs, qui avaient bien voulu rehausser par Votre presence 
la solennite de ее soir. Un grand merei а tous ... 

ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ПАВЛА В 

ОТТАВІ 3 НАГОДИ ОДЕРЖАННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРАТУ 

17 .VII .1968 

Ladies and Gentlemen, 

І t is а special honour for те to receive this Honourary Degree in Theology 
from Saint Paul Univers.ity, particularly since this university has produced 
such а great graduate as Archbishop Adelard I .. angevin of St. Boniface, who 
exercised jurisdiction over the Ukrainian Catholic Church in Canada during 
the pioneer period of Ukrainian settlement until the arrival of Bishop Nicetas 
Budka in 1912. Hjs Grace Archbishop Langevin contributed enormously 
to the initial organization of the Ukrainian Catholic Church in Canada and 
the establishment of the bishopric. Не will always Ье fondly remembered 
Ьу the Ukrainians Canadians as а great Ьenefactor, educator and ecumenist. 

І am indeed grateful for this deg1ee and will always Ье happy to Ье 
associated with this fine university, to which І wish continuing success. 
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ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА У ФІЛИДЕЛЬФІІ 

20. 7. 1968 

Кожний хто обанайомлеІШй бодай дещо з історією, з вдоволенням, 

піднесеним духом і не утаєною радістю вступає на ЕJемлю Вашинrтона. 

Яке славне його минуле: оснободження своєї землі, а так само і довга, 

витривала і мовольна праця в р()абудові краю. 3'єдІmені Держави -
нині наймогутніша держава світу а найвишим житєвим стажем. Яка 

честь і слава, що громадяни цієї могутньої потуги в і Украінці вже майже 

від сто літ. На чолі іх стоіть Українська Католицька Цернва. Прадідна 

наша Кивво-Галицька Митрополія, виправляючи Українців до З'єди

нених Держав, не переставала дбати про іх долю- духову і матеріяльну. 

Слуга Божий Митрополит Андрей, не лякаючись ніяких труднощів на 

церковнім і nолітичнім полі, приготовив свій проєкт до Апостольського 

Престолу, а цей радо згодився на оснування Єпископства, як першої 

одиниці в розвитку церковного життя. І, слава Богу, nерший Єпископ 

Сотер Ортинськи:й розпочав усnішну працю, яка увінчалась оснуванням 

трох Єпискоnств, очолених Митроnо.тгrом Rир Амвроаієм. Наша моJПІІтва 

лине днесь аа благо нашої Унраїнськоі Католицької Церкви і Украінсь

кого Народу, щоби Украінці 3'єдинеЮІх Держав оставали по вік в най

тіснішім зв'язку з Матірю Украіною щоби, зберігаючи всю державну 

льонльність аж до довгу крови і майна, славили на арені широкого світу 

іі ім'я, на честь і славу Божу, Христової Церкви і Украінського Народу 

і на добро nотуги Вашінtтонськоі землі. 

АНГЛІЙСЬКИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ 
БЛАЖЕННІШОГО У ФІЛИДЕЛЬФІІ 

20. 7. 1968 

Everyone, even those only somewhat familiar with history senses а 

fulfillment, а lifting of the heart and an unsuppressed gladi:ess as he sets 
foot upon the soil of Washington. How glorious is its past: the liberation 
of its land and а long tenatious and laЬorious struggle і~ the developmcnt 
of the country. The United States is today thc most po\verful гation in the 
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world, the highest standard of living. What honour and pride that among 
the citizens of this mighty power are also Ukrainians who came to America 
within the last hm1dred years, and at their head stands the Ukrainian Catholic 
Church. Our ancestral Metropolitan Church of Kiev and Halych in send.ing 
forth the Ukrainians to the United States, did not cease to care for their 
spiritual and material needs. The servant of God Metropolitan Andrej, brav
ing all obstacles, political as well as religious, prepared his petitions to the 
Holy See, which readily consented to the establishment of а bishopric as а 
first unit in growth of the life of the church. And thank God, the first bishop 
Soter Ortyпsky began his successful work which was crowned with the 
establishment of three bishoprics row headed Ьу а Metropolitan, Ambrose 
Senyshy.11. Our prayer today ascends for the continued blessing for the Ukra
inian Catholic Church аг.d for thc Ukrainian people, so that the Ukrainians 
liviлg in the United States remain forever іп closest relationship with Mother 
Ukraine, and loyal in their allegiance to the Republic even to the shedd.ing 
of blood ar.d expenditure of wealth, praise her name throughout the entire 
world, for the hor_our and glory of God, for Christ's Church, for the Ukra
inian people ar..d for the good of this mighty land of Washington. 

ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО В УНІВЕРСИТЕТІ 

СВ. ІГНАТІЯ ЛЬОЙОЛІ В ЧІRА(О 3 НАГОДИ ОДЕРЖАННЯ 
ПОЧЕСНОГО ДОRТОРАТУ 

(Серпень 1968) 

УеІу ReYereгd President, Your Excelleгcies, Rev. Fathers, Ladies апd 
Gеп tlemen! 

І t is ir deed а great honor for me to receive this singular distinction from 
so great а university dedicated to the holy founder of the Society of Jesus, 
Saiнt Ignatius Loyola. Ог.е reed not recall that the Society of Jesus is truly 
the greatest and powerful order of the Catholic Church, excelliпg in the fields 
of science a:nd knowledge and thus achieving for the Church опе of the greatest 
degrees of merit. 

This great University, now in existence for almost one hW1dred years, 
is known the world-over. ln all humility І am privileged to say that І studied 
for many years at the Ca.пisianum University in Innsbruck where the 
philosophical and theological departments are Ш1der the capable directioн 
of the faithful sons of Saint Ignatius of Loyola. 

It was in that University that І wrote а dissertation on etemal life, 
de vita aeterna, and after the arduous examinations, attained in 1918 а doctor's 
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degree. Two years later І wrote а monograph on the Photian doctrine of the 
Blessed Trinity and the procession of the Holy Spirit solely from the Father. 
This work was acceptcd поt опІу Ьу the Jesuit Fathers at the Uni\l·ersity, 
but also was receivcd favorably Ьу the Orthodox and scholars throughout 
the world. І was thus enabled to Ьс а professor of dogma. 

Becausc of thc First World War from 1917-1922 І was r.ot able to return 
to Lviw in the UkraitІe at:d so І fouпd myself at Rome. There on the basis 
of ту work de рrілсіріо spiratioпis ін Sanctissima Trinitate І Ьесаmе magister 
aggregatus, an associate professor, at thc Gl"egorianum University. Having 
returned to Lviw in Westem Ukraine, for twenty five years І was professor 
and rector of the Ukrainian Byzantine Catholic philosophical and theological 
Academy. During these years І wrote І ЗО works. І am happy to say that 
ін large measure the education and training that І received was due to the 
good Fathers of the Society of Jesus. 

The bestowing of this honorary doctor's degree today І regard as the 
crowning of my studies and degrees received at the Jesuit University. І 

regard this distinction not only as something wonderful for ту humble person, 
but more so for the Ukrainian Catholic Church, which as you lrnow, has had 
to suffer teпible persecutions in these receпt years. 

І extend ту cordial thanks for these impressing ceremonies. lt is my 
ardent wish and my fervent prayer that from these halls at Loyola University 
there would continue to come forth many famous and glorious lumi-w::aries, 
ever-burgeoning with knowledge to the honor of the Society of Jesus, the 
Catholic Church and the universal font of this world's knowledge. God bless 
this glorious sanctuary of leaming! 
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ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО В КАТОЛИЦЬКІМ УНІВЕРСИТЕТІ 

У ВАШИН(ТОНІ 3 НАГОДИ ОДЕРЖАННЯ ПОЧЕСНОГО 
ДОКТОРАТУ 2.VIII.1968 

Your Eminence, Cardinal O'Boyle, Esteemed members of the Hierarchy, 
Right Reverend and Reverend Monsignori, V ery Reverend and Reverend 
Fathers, esteemed guests and friends! 

Тhis is indeed а singular privilege for me to visit this great center of 
learning here in the Capitol of this great nation. The Catholic University of 
America, an institution in which the whole of the Catholic Hierarchy takes 
special interest, ist famous the world over for its endeavors to keep burning 
the light of Faith in the modern era. І am truly honored that Divine 
Providence has perтitted те to see the vast accomplishments of the Catholic 
Church on this illustrious caтpus of higher learning. І accept this degree as а 
token of respect to the Ukrainian people who are favored Ьу this University 
which includes Ukrainans on its faculty and in its student Ьоdу. І ат over
whelтed with the friendly Christian spirit that hovers over the magnificient 
dome atop the National Shrine of the Immaculate Conception. І am pleased 
to hear the ancient doctrines of the Church таdе alive to тodern man in 
Caldwell hall. It indeed gives те great pleasure to know that here in this 
free land of Washington, that this great institution is enabled to teach not 
only the disciplines of philosophy and theology, but over the years has 
branched out into the таnу other fields. All these things remind us that 
"Christ тust Ье all in all". This University is а living witness to the Church's 
universal witness to restore all things in Christ. Indeed, we are happy to 
see that in sоте тeasure this is being accomplished here in the United States 
of Атеrіса under the capable direction of the esteemed meшbet-:-:; of tlrt: 

faculty at Catholic University and the diligent concern of the Archbishops 
and bishops in these United States of Атеrіса. 

І express ту most sincere and profound gratitude to His Eminence, 
Cardinal O'Boyle, the Rector, Father Whalen, the Vice Rector, Monsignor 
McAllister and the тemЬers of this University family for this siлgu1ut- іюі~uі 
of bestowing upon my humble person this doctor's degree. 1\.fay these} my 
few and humble words to you, Ье the sign of my deepest gratitпde} І\1ау 
God grant the founders of this Catholic University the реасе uf heaven and 
may Не abundantly lavish His blessings upon those who presently labor 
here. God bless you! 



ПРОМОВА БЛЛІІ\ЕІІІІІІІJОГО В НЛТЕДРІ СВ. ПАТРИRА (НЮЙОРК) 

10.8.1U68 

Your Excellency, Archbishop Terrance J. Cooke, 
Your Excellencies, most Reverend Archbishop and Bishops, 
right Reverend and very Reverend Monsignori, Reverend Fathers, Venerable 
Sisters Ьeloved in Christ, 

First of all І wish to thank you, your Excellency, Archbishop Cooke, 
for the kindness shown me and to ту people, kiт:dness occasioned Ьу my 
visit to this great land of America, in being able to offer tbe divine liturgy 
of the sacrifice of calvary in this magnificent cathedral. It is an honor for me 
and for the Ukrainian people. 

І am also grateful to the United States of America where my Ukrainian 
Brethren immigrated at various times in the past seventy five years. Here 
they sought and found haven against the storms of economic, political and 
religious persecution. Here they were able to find work and due recompense 
for work, here they fo1Uld freedom to worship god in their own manner, 
in their own language and rite. Here in this great land of America they were 
free to develop their own talents and culture. No one can understand and 
appreciate this better than а people that bas Ьееn deprived of these god
given rigbts. 

America has from tbe Ьeginning been the promised land of persecuted 
peoples. She calls out to all other nations: "Give ще your tired, your poor, 
your huddled masses yearning to breathe free. (Give me) the wretched refuse 
of your teeming shores, send these, the homeless, tempest tossed to те. І 

lift my lamp beside the golden door." 
This nation and its governmeпt were founded upon faith in God and 

upon the basic rights iпhercnt ін humaп naturc life, liberty and the pursuit 
of happiness under nature's god, as the forcfathers of this blessed land declared. 
And America seeks these rights for all peoplcs of the earth. lndeed, all nations 
bave taken example from America, seek !1cr help іп attaining these God-given 
rights. And your country, blessed so abuпdaпtly Ьу the Father of all, has 
always sought to give this assistance іп so ша.nу ways through her wonderful 
democratic system. 

Democracy demands gentility, courtesy, а decorшn of conduct which 
respects the rights of every man. This geпtlemanliness is Christianity in 
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асtіоп. When this is lacking in the spiritual structure of а society, democracy 
cannot fШ1ction. 

Today, we thank almighty god for this great land and people and pray 
that its basic christian spirit of Christ-like gentleness continue to grow for 
the glory of God, the happiness of this nation and all nations on the earth. 

Мау God co!ltinue to bless America, the land of freed:>m, the land of 
opportunity, the haven of oppressed peoples from all regions of God's earth. 

ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО ПЕРЕД ВИІЗДОМ ЗІ ЗДА 
17 серпня 1968 

Минув час двох місяців побуту в Канаді і ЗДА як норотка хвилина. 

ЧаG великого піднесення духа і поширення великого знання, а переду

сім молитвної прощі по наших церновних і національних осередках. 

Як важко є пращатись, так зокрема нині, полишаючи ці Rультурні 

нраїни. З глибоного серця дянуGмо Господеві і ПІМ всім, що причинидись 

в який небудь спосіб, а передусім щирим серцем, до оцих відвідин, які 

без сумніву затісиили наші церковні і національні зв'язки і пригадали 

нашу віковічну єдність. 

Зокрема належиться подяка за запрошення і за милу гостиннІсть 

Висон.опреосвященішим Митрополитам Канади і ЗДА, Преосвящені

шим Владикам, враз з Духовенством - монапmм і світсьн.им. 

Ве.1ІИкою потіхою були відвідини у наших Пронослаnних Митропо

литів і Владик. Дякуємо рівнож і Емjненціям Кардина.лам Канади і 

ЗДА, Архієпископам і Єпископам за їх сердечні прийняття і аа братні 

незабутні привіти .. Передусім особливою честю було для нас прийняття 
в Губернатора Канади і привіт Президента ЗДА Л. Джонсона та інших 

високих державних Мужів. Брами своїх гостинних городів віднр:ивали 

посадники міст, даючи безпеку на час побуту, і за це їм наше іспасибі. 

Окрема подяка для посадпика Ню Йорку Пана Джона Ліндсей за 
його сердечне прийняття. 

Високим відзначенням для нас були і почесні громадянства городів 

і почесні докторати Університетів Канади і ЗДА. 

А вже незабутнім останеться назавжди зворушливе прийняття ве

ликих мас українського народу, 3 їх номітетами і органі3аціям:и, що 

завдали собі стільки і стільки труду у влаштуванні ГJІ.Ибоно побожних 

богослужень, високо мистецьних концертів, сердечних товариських 

зустрічей і бенкетів. 

Церновні, наукові, громадські, політичні і культурні Установи, 
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вор ганізована молодь, -- надавали всім святочнІІМ і імnрезам торжествен-. . 
ности 1 величІ. 

Преса, радіо і тслеві:іія висунули на чільне місце свята украінського 

народу. 

3 великою вдя:кою прийняли ми всі пожертви, дари і твори науков

ців і :мистців, як теж вворушливі лепти неваможних. 

До слі3 «шорушуваJІИ нас привіти щебетливих дітей в іх народних 

строях. І всім рааом нехай Всевишній відпдаткть аа вияви любов11 і 

пошани д.тrя унр а інсьиоrо народу. 

П ращай, щаслива земле. 

FAREWELL ADDRESS OF HIS EMINENCE 
JOSEPH CARDINAL SLIPYJ, 

МAJOR АRСНВІSНОР OF UKRAINIAN САТНОLІСS. 
AUGUST 17, 1968. КENNEDY AIRPORT. 

Our two month sojourn throughout Canada and the United States sped 
Ьу like а fleeting moment. lt was а time of great elevation of spirit, increase 
of knowledge, and а pilgrimage of prayer throughout our communities. 

Bidding farewell is always а difficult task, it is infinitely more so today 
as we take leave of the two highly civilized countries of North America. 

From the depths of our hearts we thank God and all who in any way 
contributed to the success of our visit which, without doubt, strengthened 
our religious and nation ties and reminded us of our age-old unity. 

We express profound gratitude to our Most Reverend Archbishops 
Metropolite of Canada and the United States and the Most Reverend Bishops 
for their kindly invitations to visit their respective dioceses, and to all the 
clergy, religious orders, and laity for the warm reception accorded us. 

Тhе visit with our brethren, the Orthodox Archbishops and Bishops, 
was indeed а moment of great joy. 

We, also thank their Eminencies, the Cardinals of the Roman Catholic 
Church in Canada and the United States, the Archbishops and Bishops for 
their sincere reception and their unforgetable brotherly greetings. 

lt was а great honor for us to Ье reccived Ьу the Governor of Canada 
and to Ье greeted Ьу the President of the United States, Lyndon В. Johnson, 
and other governmental dignitaries. 

Тhе mayors of the great cities of North America threw the gatcs of 
hospitality wide open and provided us \\rith maximнm security. For this \Ve 
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are most grateful. Leaving from New York, we take the opportunity to 
especially thank Mayor J ohn Lindsay for the graciousness he showed us 
in this great city. 

The honorary citizenship and honorary degrees Ьestowed upon те were 
humbly received as tokens of great distinction. 

The moving receptions given us Ьу the great masses of Ukrainians 
wherever we went will remain unforgetable. The efforts of the committees 
and organizations whose sincere endeavors in planning the celebrations of 
the Holy Liturgy, the concerts, and banquets are greatly appreciated. 
Religious, educational, cultural, community, and political institutions, organized 
youth a1l contributed to the success of the manifestations. 

Ву giving wide coverage to all events connected with our trip, the 
press, radio, and television made а great contribution to the understanding 
of our Church and nation. 

We received all donations, gifts, the works of our scholars and artists, 
and the moving contributions of our poor with great gratitude. The moving 
recitations of our youngest dressed in national costume moved us to tears. 

Мау God reward you, one and all, for your tokens of love and respect 
to us, your humble guests, and Ьу the same token to the Ukrainian nation. 

Farewell, Нарру Land! 
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ПРОПОВІДЬ ІІА МІJІ\ІІАРОДІІОМУ ЕВХАРИСТІЙНОМУ KOHtPECI 
В ВU(ОТЛ (НОЛІОМБІЯ) 

1 Н серпня 1 Н68 

Дорогі в Христі! 

Нинішня св. Літургія була відправлена в церковно-слов'янській 

мові, в украінсько-ві33.нтійському обряді. Як відомо на Сході є п'ять 

головних обрядів у Вселенсьній Цернві: антіохійсько-сирійський, алек

сандійсько-коптійсьний, халдейсьний, вірменський і візантійсь:ю·ІЙ. 

Українсько-візантійський обряд має аа собою вже понад тисячлітню 

традицію, а український нарід числить nонад 50 мільйонів населення. 
Як Вам відомо, майже увесь Схід, католицький і православний, при

держується в церковному житті юліянського календаря. Коли буде аалро

ваджений новий календар, nроnонований І І Ватиканським Вселенським 

Собором, а новими місяця~m і неnодвижною Пасхою 21 квітня, то маємо 
в Боаі надію, що всі християни будуть святкувати рааом, по новому 

календареві. 

Згідно а юліянським .календарем є нині великий прааник Преобра

ження Господнього, а Христове Преображення є не тільки симво.їТом 

переміни на краще і на досконаліше, в nриродному і надnриродному 

житті, але і творчим, будуючим чинником, бо Христос то всемогуча сила, 

що nеремінює людину а природного до надnриродного найдоскона.льшого 

життя. І матерія, і живий світ перемінюється: матерія у складніші види, 

рослини іа аернятка у аапашні квіти і плоди, а авірипний світ - риби, 

nтиці і авірята - іа аароднів у чарівні, фантастичні істоти. Які то пе

реміни іа куктt і яєчка переходять чудові метелики і колібри:. І в ЛЮДІІни 

перемінюється та роавивається іі тіло, ушляхотнюєть.ся іі душа, набирає 

культурних форм, і то не тіJІЬНИ під оглядом анання, але й під оглядом 

моральним і етичним, людина підноситься до найб~1.агородніших висот. 

Деякі переміни -то вислід природного аакону, а ще більше внаслі

док аусиль своВідної волі і то не тільки щодо особистого, але й соціяаь

ного жи·ття. А вже найвищу переміну ооягаr. люди:ца піднесенням дп 

надприродного стану. То є вершок переображення людини, і то переміни 

тіла у світле єство - і душі в сіяючу богоподібну істоту. Христос пе

ребрааився на Таворі, лице і тіло сіяло ян сонце, а одежа була біла ян 

сніг. Божество переобрааило людську природу. А перемінився Христос 
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тоді, коли молився і звертав свою душу до Бога. Той стан уділився 

апостолам і ущасл;ивив іх, бо скаааJШ: << добре нам тут бути >>. 
Всемогутній в вІІЛИв небесного Христа! Він вознісся на небо, але 

лишив нам Пресвяту Евхаристію а своїм заповітом:<< Хто їсть мов Тіло і 

п'є мою Кров, мав життя вічне і я воскрешу його в остаІПІій день>>. Це 

вершок щастя людини а одноrо боку, а а другого Євхаристія -- то най

сильніший чинник, що може претворити і перемінити людину в найшля

хотнішу і найщасливішу істоту, не тільни в індивіндуальному, але і 

соціяльному розмірі. Хто приймав Христа, уnодібнюється до Христа. 

На nрихід достойного гостя, треба і достойно, і в любов'ю пригото

витися, щоб його належно прийняти. Ніхто не впровадить пречисте Тіло 

Христа до своєї грішної душі, але вперед очистить ії а ненависти до б.,"Іи

жнього, з непогамованих пристрастей, з захланности, жажди і наживи і 

то в своїм особистім і громадськім житті. Визискувати і кривдити бли

жньоrо- це не дух Христа. Не дати йому за його чесну працю належного 

людського прожитку, обманювати і обкрадати ближнього, - це не під

илад для Евхаристії. І тому, як ми чули з достойних уст апостольського 

леrата кардинала Якова Лєркаро, і під оглядом соція.льним мусить насту

пити переображення - справедливе вирівнання соцілльних різниць, 

належна свобода, належний варобіток і засоби, потрібні для життя всіх 

родин. Вправді <<вбогих завжди буд€те мати>>- сказав Христос, з ріпних 

причин і недуг, і нещасть, перобета і несиосібности, і але нужду, 1 о лод і 

недостаток мусять усі поборювати в ім'я любови Христа, в ім'я любови 

бJПІжнього. Так нас навчав 1 туди нас просто веде П ресвята Евхариетія 

Амінь. 



ЕСІІЛІІСІ)І\ИЙ ТЕНСТ ІІРОІІUВІДІ У БО(ОТА 16.8.1968 

Carisimos en Cris to. 

La Santa Liturgia de hoy es celebrada en la lengua Eslava en el rito 
Ucraniano Bizantino, como se ve somos del Oriente de la Iglesia Cat6lica 
Universal, de uno de los cinco principales ritos: Antioqueno-Sirio, Alejan
drino, Copto, Armenio у Bizantino. 

El rito Ucraniano Bizantino es de una tradici6n milenaria, el pueblo 
Ucraniano cuenta con cincuenta millones de habitantes; сото es notorio casi 
todo el Oriente, Cat6lico у Ortodoxo, sigue en la vida eclesiastica el calen
dario Juliano. Pero cuando sea introducido el nuevo calendario propuesto 
por el Concilio Vaticano ІІ, la Nue'va Pascua se podra celebrar el 21 de 
Abril en todo el mundo, tenemos en el Seiior la esperanza que todos los 
cristianos sigamos juntos el mismo calendario. 

Ноу segйn el calendario Juliano se festeja la fiesta de la Transfiguraci6n 
de Cristo que es no solamente sfmЬolo de conversi6n en lo mejor, sino ante 
todo dеЬе ser para nosotros la fuerza creadora edificante, por la cual Cristo 
nos transfigurara а nosotros de la Vida Natural а la Sobrenatнral mas perfecta. 

Materia у todo Іо que vive se transforma. La materia - se transforma 
en una forma mucho mas perfecta, plantada сото planta de flores de gran 
olor у de frutas, - el mundo animal, peces, aves, у cuadrupedos se trans
forman por el semen de Іа vida en admirables seres por la gracia de Dios. 

Que admirable transformaci6n Іа que se obra cuando el capullo de 
una crisalida se convierte en una bellisima mariposa, у un pequeiio huevo 
en un bellfsimo colfbri. 

Aunque en el hombre el cuerpo crece у se transforma, el alma con su 
inteligencia, con Іа cultura у no solamente bajo el aspecto de la ciencia, sino 
sobre todo en su aspecto moral у etico tambien crece, en una palabra, el 
hombre llega а ser mas noble! Que cambio tan admirable! Esto es una conse
cuencia de Іа ley natural, pero ademas es una consecuencia de la libre voluntad 
humana. Esta trasformaci6n mira no solamente al individuo sino tambien 
а Іа vida social; pero І а mas perfecta transfiguraci6n se encuenra en el hombre 
cuando es transformado а la vida sobrenatural; esto tiene su mejor cum
plimiento en la transfiguraci6n del hombre, es decir en la transfiguraci6n 
del ser humano en Іа Iuz brillante sobrenatural del alma que lo asemeja 
а Dios. 
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Cristo se Ьа transforтado sobre el Monte Tavor, su cara у su cuerpo 
brillaron сото el sol у sus vestidos blancos сото la nieve. 

Se ha transfigurado Cristo durante su oraci6n, cuando І1а dirigido su 
alma а Dios; esto mismo se ha comunicado а sus ap6stoles у los ha hecho 
felices porque decfan « Es bueno estar aqui contigo ». Este es el influjo 
sobrenatural del Celeste Cristo. El ha subido аІ cielo pero nos ha dejado Ja 
Santfsima Eucaristfa сото su testamento: « El que соте mi carne у ЬеЬе 
ті sangre, tiene la vida eterna у уо le resuscitare en el ultiтo dia »; 
esto es la ruspide de la bienaventuranza huтana por una parte, у por otra 
la Eucaristfa es el теdіо mas fuerte que puede transformar у cambiar al 
hombre en el mas perfecto у feliz de los seres; no solaтente bajo su aspecto 
individual sino taтbien en el атЬіtо social. 

El que come а cristo, debe ser semejante а El. Cuando vieja un huesped 
es necesario recibirlo dignamente. Nadie puede recibir а Cristo сото Hostia 
Inmaculada en su аlта pecadora, sino que tiene que purificarla del odio 
contra el pr6jimo, de sus pasiones desenfrenadas, de la envidia, de la impu
reza, у de la explotaci6n individual у social al pr6jimo, alejado del espfritu 
de Cristo, El no dar al pr6jimo por su trabajo honrado el salario justo para 
su mantenimento, no es el fundamento para la Eucaristfa. 

Por lo tanto сото ofmos de ]os labios del ]egado Apost6lico el 
Cardenal Lercaro - sobre el aspecto social, debe haber una transfiguraci6n 
justa igualmente en las diferencias sociales, la libertad debida entre los 
hombres para que todas las familias tengan ]о necesario para su bienestar 
social. 

Cristo dijo: « Los pobres siempre los tedreis con vosotros » esto por 
varias causas por enfermedades, уа sea por desastres; pero la miseria, el 
haтbre, la carencia la necesidad esencial deden ser combatidas en nombre 
de Cristo. Asf se nos ensefia asf nos ayudara la Santisiтa Eucaristia. Eucaristia 
hoтinis vita. Amen. 
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ІІРОМОВЛ ВЛЛJІ\ЕНІНІІІОГО В БРАЗИЛІІ 1968 

ВссевітJаіший ІІаан~ (у()ернатuре, ЕнсеJrенці6 -- преосвященніший 
Владиио архшшисиопе, Дос'Іойні представни:ки урядів, Дорогі Браття 

і СеотриІ 

3 гJПІбоним і запертим віддихом причаJШли ми- у.країнські Владики 

-до Вашої брааилійської землі і Паnани, бо вони найдальше віддалені 

від Украіни і через війни такі важкі були зв'язки. Щоб навідати цю мо

гутню католицьку і дуже врожайну та славну з її кавових і пшеничних 

ланів, нермовану мудрим правительством країну, а ще більше, щоб по

бачити наш стотисячний український нарід і нашу Церкву на цій гостин

ній землі. А гостюють на ній наші люди вже майже сто літ і розгоспо

дарились як на рідній землі. Наша Церква і наш нарід в Украіні не 

спуснали свого бачного батьківського ока а українських поселенців в 

БразиJrіі, а передусім у перших початках дрожали за їх долю і майбут

ність. Слуга Божий МитропоJПІт Андрей, цей великий соборнии нашої 

Церкви і Народу, усю силу свого геніяльного і далекозорого ужа і всі 

немічні фізичні сили свого здоров'я посвячував для бразилійсь:nої Церкви 

і народу, щоби їх закріпити на бразилійській і паранській землі та не 

дати ім знидіти в перших часах поселення. Оnjсля приіз]:(или тут архи

вnпскопи Константин Богачевський і Кир Іван Бучно, щоби остаточно 

ва поміччю кардинала Камара осягну'Іи оснування украінського като

лицького єпископства в іБрааиліі і Парані в особі Преосвященного Кир 

Йосифа Мартинця. Нехай всемогутня рука Господня благословить цю 
могутню і розлогу державу та іі українських rромадяп в дальших століт

тях на славу Божу і брааилійсьного, парансьноrо і українського наро

дів на цій високо благородній землі св. Хреста. 
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ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО В БРАЗИЛІІ В ПОРТУГ АЛЬСЬRОМУ 
ПЕРЕКЛАДІ 

Excelentissirno Se~1hor Govemad6r, Excelentissimo е Reverendissiтo Senhor 
Arcebispo Dignissimas Autoridades, 
Meus Senhores. 

Сот а mais profunda е iпtensa emo~o е que г.6s, prelados ucraniю:os, 
desembarcamos neste sagrado solo brasileiro, е em particular do Parana, 
pois de muito ansiavamos coпtemplar estas longinquas paragens~ tao distantes 
da Ucrania, сот as quais em consequencia das ultimas guerras, os contactos 
se tornaraт cada vez majs diffceis. Era роrет nosso desejo visitar а maior 
Na~o cat6lica е 2.0 теsто tетро о opulentissimo е priviligiado pais tao 
celebre ет todo о тuг.dо pelas suas exuberantes riquezas, seus imensos ca
fezais е seus trigais abur.dantes, conhecer esta na~o sabiamen te dirigida por 
governos altamente coтpetentes tanto о da Federa~o сото о do Estado. 
Desejavamos visitar о Estado do Parana, orde а etnia ucran iana е а пossa 
Igreja, receberam а таіs hospitaleira acolhida. Os r.ossos antepassados е а 

гossa Igreja tбldo-se estabelecido aqui, quasi ha um seculo~ nao foram ol
vidados pela Igreja. О servo de Deus, Metropolita Aпdre Szeptyckyj, о gra1:de 
ap6stolo da Uniao, consagrou as for~as da sua penetrante е genial iпtcligencia. 
ет prol da etnia ucraniana е da Igreja no Brasil. Depois seguiram-se as visi
tas de Dom Constantino Bohatchevskei е de Dom Ivan Butchko. Estes esfor
~os, conjugados aos de Sua Eminencia Dom Jaime Camara, foram coroados 
сот а cria~o do, Exarcado Apost6lico, de rito ucraniano. 

Que а 1nao onipotente divina аЬег.~бе esta nobre Na~o е cste grande е 
pujaпte Estado а frente seus clarividentes е dinamicos Governantes, сото 
tатЬеm seus cidadaos de origem ucraniana, para а gloria de Deus, а piospe
ridade do Brasil е do Parana е а тutua aтizade dos povos clo Бl'asil ~ д_а 

Ucrania nesta gloriosa Terra da Santa Cruz. 

ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО НА ЛЕТОВИЩІ В БУЕНОС АЙРЕС 
6.10.1968 

Мі emoci6n es grande роsагдо mis pies en la Ber.dita tierra Argcпtina, 
а la cual llegaron hace setenta aiios los primeros emigrantes Ucraniaпos у 

hace cuarenta у seis aiios ті immediato predecesor, Siervo de Dios Metropo
litano Andres Sheptytsky, despues Arcobispo Constantino Hohache\vskyj 



е Arcobispo lvan Bucko, que han dado tanto por Іа creacion del episcopado 
ucrainiano en Argentina. 

Conmovido, saludo al Pueblo Argentino, а sus Goberr.antes, а Ios Pastores 
de Іа Iglesia, а los fieles Ucranianos, que por nedio del Cardenal Cagiano е 
Obispo Andrcs Sapelak, r.os invitaroп para la visita de la Iglesia Ucrainiana 
сп la Argeп tina. 

Agradezco al (;ubierгo de la Naci6n Argentina por la distinci6n que 
mc ha otorgado, ofr<>ci~пdo а Di6s mis oraciones por la prosperitad del pueblo 
Argentiпo. 

Agradezco а todos los presen tes el graп honor que mc hacen con su pre
seJ~cia cn este momento de mi primer contacto con la Noble Tierra Argentina 
у con su gran Pueblo. 

ПРОМОВА БЛАЖЕННІШОГО ЙОСИФА НА ЛЕТОВИЩІ В СИДНЕЮ 
(АВСТРАЛІЯ) 

8.10.1968 

We render deep and sincere thanks to Almighty God for being able, 
together with the Ukrainian Canadian and American Bishops, to reach this 
fifth Continent of the world, the farthest most situated land from us, Ukraine, 
Ешоре and America. Australia decorated in corals is veiled in а certain 
puzzling mystery, for she is called, r:ot without reason, the lard of contrasts. 
Here perhaps is to Ье found the earliest cradle of the human race-and for 
us the culmination of our apostolic journey. 

Australia has her characteristic-prehistory with her rich verdant
plant-Iife and fasciг.atiпg animal life, and her unheard of wealth, wool, ari
mals, fruits, minerals and metals. Discovered rather late-for in the sixteenth 
century, Australia tied her destiпy to the English Empire, ar.d through her 
with the rest of the cultural \vorld, іп all her resolutioг.s and directions of 
culture and political life. 

With the end of World War, Aнstralia entered the Commonwealth as а 
equal power-memЬer, under thc leadcrship of the Queen of England-up 
m1til the late nineteen forties there hardly existed any ties Ьetween Ukraine 
and Australia. It was in 1948 that these tics were effected with our fatherland, 
when the first Ukrainian refugees and imшigrants settled in Australia, hav
ing been received, in their grave plight, Ьу the Govemement of this Fifth 
Part of the world, with exceptional hospitality. For this reasoп the Ukra
iпian people owe this land а great debt of thanks; they have found here rare 
hospitality, а warm haven in а time of natioпal distress and homelessness. 

320 



І t is indeed marvelous to behold ho\\· in so shoгt а time Ckrainians haYe 
prospered in Australia and h<tve become her loyal citizens. Ten years ago 
\\'Їth the mandate of the Apostolic See ekrainiall Catholic Bishops with :\fetro
politan Maxim Hermaniuk, Archbishop lvan Bucko and BishGp Isidore Bo
recky of Toronto consecrated the prese1t Bishop l\'an Prasko as the first 
Bishop of Australia and neighЬoring islands of the Pacific Ocean. The Ukra
inian Orthodox also obtained their hierarchy. 

Thus the Ukrainian Church soon blossomed with Eparchies and parishes 
and chнrches while their civic life developed with social and cultural in'5titu
tions. Hearing while in prison ahout this progress our heart \Vas filled with 
great joy and our \'Їsit here is, as it \\'ere а drea.m. And here lies the reason 
for our fortified spirit and great hopes. Besides us, Ckrainia'1 Bishops came 
to this land after а long journey and gra'\'e difficulties, in order to complete 
and finish our pilgrimage to the Ckrainian shrines throughout the \\'orld, 
а pilgrima.ge perhaps the first in our history to hear ,,·itness to our religious 
and national Unity here on earth. 

Greetings, therefore, to all of you and Archiepiscopal Blessings on this 
your adopted Fatherland. 
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11 'НТ)~ ECJIT.IIITTJI 11 РО І~< ).1(0111 ЕН НЯ ВІДНОВЛЕНОЇ 
}'НРЛ І ІІС.І>НОІ ДЕРЖАВИ 

(С.rюно І-го .rшетоннда 1 !J6R) 

В ім'я Uтця і Сина і Святого Духа .. \мінь. 
<< Возрадуr.мся і возвеселімосн за тн дні, як Ти нас упокорював; 

ан. тІ лІта. коли ми натерпі.нись горя~> (Пс. 89,15).· 

1. Ось цими думками розпочинаємо світлу пам'ять, яку ниш обхо
димо і ставимо іх в главу наших роздумувань. Бо коли ми згадуємо ці 

слова соятого Псальмопівця при всіх радісних, церковних і народних, 

святах, тп в цю рідку хвилину вони в першу чергу повинні - і то з са

мого початІ}у - станути нині перед нашими очима і в нашій свідомості. 

Ми споминаємо нині пам'ять 50-ліття проголошення самостійної унра

інської Держави, а водночас згадуємо і поляглих за волю Украіни, в 

емутку співаючи << Со святими упокой ~>. Здавалося ·б, може, що ті два 

моменти і події не гармонізують з собою, та в дійсності вони зливаються 

в один ме.подійний акорд. 

Дорогі Браття і Сестри І Чи може бути для народу щось бі.тrьшого 

на землі, як осягнення його волі, самостійности і його незалежности? 

Це· велиний дар Божий, за який належить дякувати Господеві; і коли 

по таких довгих століттях ми відновили 50 літ тому нашу державу, то це 
був могутній акт, яким ми нав'язали до славних попередніх часів Свя

тос.пава, Володимира, Ярослава, Данила й інших, і зачали думати їх 

державницькими думками. А це ж велине Боже просвітлення дійти до 

зрозуміння отут на землі тієї нашої найвищої ці.аі, яку ІІО~"Іuжив Го

сподь Бог і яка затер.rшся перед нами впродовж століть. Наш україн

ський нарід став знову в ряді воJІьних народіп і n r.ім'ї незалежих п.еr

жав, і хоч не довго вдержав ндоfіуту воJІ ю, то все ж таки досягнення 

і наслідки того переломового 3риву fіули ве.пичезні. Вони витиспу;ш 

многозначну печать на душі українеькut•о народу і вказали напрям д.ш 

всіх майбутніх поколінь і всіх наступних століть, ддя кожного еуча

сного і грядущого українця. Водночас, І\ОJШ ми так святочно при rpofii 
св. Йосаф~та творимо пам'ять тіr.ї ве.ІІиноі· історичної події. то і агалу
r.мо в молитві і пошані всіх по~'!яглих 11а Ію.rно Украіни. В цей день ми 

сп іваr.мо << Со святими упокой >> і згадуr.мо а і е.тtьозами по.тrяг.тш х. щп 

вщдали й поклали свою душу за нарід, аа його волю і долю; пm.;да.тн 
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ІІ Ііа те, щufi нам і грядущим поколінням було лучче і легше. ЗдаваJюся 

б, Дорогі Брати і Сестри, що це сумна хвилина, а проте, яка вона ра

дісна! Ви пригадуєте собі ту подію а життя Макавеів, коли вони - 7 іх 
братів - в важкій і нерівній боротьбі віддали своє житrя аа справу 

Божу і свого народу. Немає більшої любови ближнього, як положити 

душу свою аа друзів своіх (Йо. 15,13). 
Значиться, ті, що поклали душу, славою вІірили ім'я українське. 

а водночас, і так само, і сtює власне. Вони віддали життя, може, довше 

або коротше, все ж таки вмер.пи аа найвищу ціль отут на землі: аа Бога, 

аа с.лаву Його, за свободу держави, щоб могти в цій державі с~обідно 
ведичо.ти і святити Його ім'я. Це ж найбільше достоїнство, це найбі.льша 
слава, а водночас і радість! І тому ці два моменти, ці дві подіі, так тісно 

а собою 3в'язані і тан тісно а собою злучені, наповнюють нас бодрістю 

і смілістю та вдячністю д.ля Господа Бога. Вони також підносять наше 

чоло, бе3 уваги на гори перепон і труднощів, відважно глядіти вперед 

та й дивитися, як на зра3ок, на тих, що пожертвували і віддали своє 

життя, не жалували його, - для того, щоб нам бу ло .ТІегше і краще. 

2. Чим же ще так важливий отой пропам'ятний зрив? Він ореваж
ливий тим, що перетворив психіку унраінсьного народу і навчив його 

думати по-державницьни. Це вели на Божа благодать дійти до того, щоб 

навчитися думати 4'ак, ян годиться кожному українському громадяни

нові, ян членові свого народу. І не лише думати, але й діяти, щоб осяг

нути те, що для нього найвище на землі: щоб у своїй ві.льній державі 

віддавати честь Богу, дбати працювати для свого народу та вмІти вдер

жати свою державу. 

3. Нинішня хвилина є також великою ще з другого погдяду, а 

саме тому, що вона навчила нарід думати і діяти по-соборницьки. По

соборницьни, - що всі ми є одно, де б ми не були, чи в Америці, чи в 

Новозеляндії, чи в Бразі.лії, чи в Австралії, чи де отут в Европі, чи на 

Зе.леному !\лині, чи в Сибірі, чи на ВеJшкій }rкраїні, - всюди ми одно, 

і всім нам дорога доля Унраїни. Соборніеть і єдність є найвищим ідеа.лом 

д.!Ія ножного украінськог.о громадянина: Почувати себе одним і діятп 

разом з цим велиним народом. А 50 літ тому висоно піднесений стяг не
за.ТІежности і соборности мусить і нині так само просвічувати всім, щu 

йдуть і змагаються в тому, щоб вдержати його так висоно, ян він був 

піднес~ний. 

4. А водночас., мої Дорогі, ще й третій момент у цьому святі важ
.іІИвий нині д.пя нас: Цей зрив благословила наша Церква. бо вона мо

~-уилася за нього, - за створення своєї держави, за її утвердження й 

розбудову. І серед гомону дзвонів Церква звеличала цей подвиг по віки 

нічні. В духовно-пастирському розумінні Церноа очолюва.аа його, бо 

наші Паст11рі-Владики під проводом нашого Слуги Божого Андрея, 
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яких 11ам'нть ми нинІ танс)Ж С)ДНС)Часн() творимо, стояли на чолі тих усіх~ 

що по.лягли в fіоях, у в'юшиннх на засланнях, тих усіх, що відда.ли 

життя своr. аа велину rпрану. 

1 діЙС'ІО. д.іІR ШіІ' віруючих і Ішні ось тут, нри гробі св. Йосафата. 
праануючих ~- І(Р RР.ІІИІ\Н Іютіхи, Ііо ,!(и('тппадовий зрив і всі по.ляг.лі, 

яких пам'ять нині творимо, иідомі і ІН~нідомі пп імені, -а fіуло іх fіез

,JІ ін у. -- І(Р таt\ШІ\ н~JІИКН шtскн. 11 от іхи і JІаrка, fio Господь удостоїв іх 
так не.іІиноr·о •ІиІІу, і rті.тtьки героїн JІО('Тн.тю поміж нами. Віддаємо нині 

на.JІ~гнну ЧР~ТІ· Гоrподені і аnе.тшчуf:мо їх ім'н <( Сп святими упокой>> та 

:-ншенннє.мп іх нро << вічную пам'ять~. Тому нинішня .11 ітургія а нагоди 

Юні.іtею 50-JІіття створення нашої самостійної украінеькоі соfіорноі Дер

жави підносить нас всіх високо на дусі і наже нам думати і діяти в тому 

напрямі. Ідея віднов.лення унраінськоі держави мусить бути провід

ною. у всіх наших думках. змаганнях. стражданнях і досягненнях. Під

несений державний стяг соборної }·країни нехай повіває над всіма нами 

по віки вічні! 

В ім'я Отця Сина Святого ;(уха. Амінь. 

СЛОВО Б.ПАЖЕННІlПОГО ЙОСИФА СЛІПОГО 

6.8.1968 В БАВНД БР~'К 

Ваше Блаженство. Високопреосвященніший Владико, Отці Духовні, 

;~орuг і Браття і Сестри. 

Коли Господь допровадив нас отут. щоб відвідати цей Пам'ятник, 

то вважаю це б.тшгос.тювенною і щас.ливою хвилиною. Б.ТІагословенною 

і щас.ливою. fio тут вона є виявпм нашого зfі.ттиження. нашпто зрозумін
ня. та й, скажу, може й нашпго онам'ятання. 

Коди ми г.лянемп в нашу історію, ми знаємо. яка вона fіу.па. Бу.:rи 

неі ~·nраінці з'єднані разом. ЛJІе були різні причини роз'єднання. Не 

мпїІ{емо іх винувати, ані оправдувати. Та все ж таю-І нас.підпи fіу.:ш іl.:ІН 
нашого народу, д.ля нашої Церкви непригожі. А нее іН ·rаки: поrіаtште. 

скіJІьки там людей доfіроі волі шукали зfІлиження. Но.ни ті.ньки І'..іІН

нете на ве.ликого київського митрополита Могилу і митропо.пита Рут

ського, які всіма силами старалися тоді з'єднати нашу Церкву~ то знову 

заходи.r1и якісь причини. що не дове"ти до успіху. ~·\ле вони да.'lі ;Іія.::rи 

в усіх серцях ножного розумного і ножного доfірого ~·краінця, що це 

не нормальний стан. 

Згадаймо також і того неJшного мого попередника митропо.аита Ан-
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~tрен, ЩО І(l.ІІУ душу ВІДДаВаВ~ ЦІЛе ЖИТТЯ ПрИСВЯТИВ ДЛЯ ЗfіЛИЖеННЯ ВСІХ 

українцін. 

ІІехнй отже і та нинішня хвилина, Ваше Gлаженство, Ваше ІІре

оснященство, нехай та нинішня хвилина буде одною тою радісною хви

юшuю на тій дорозі до нашої єдности. :\ вона мусить прийти, чи ско

ріше, чи пізніше. Хай буде, і благсс.тювення. і благодать Господа, і бла

годарення за те, що ми вже свідомі того і що 1\'І.И йдемо в сторону єдности. 

Дай, Боже, щоб наші ці кроки запровадю1и нас до о;~.ної спіJІьноі 

мети і осягнення того, чого fіажав І ry(· Христос. оенuвуючи Свою Цернну. 
Сл ана Ісусу Христу! 
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ІІРОІІОВІ)!І) ІІЛ :-JЛІ\1 НЧЕН НН СТОЛІТНЬОГО 

K>BI.liEIO 1\ЛІІОІІІ:іАІtІТ СИНТОГО СВАІЦЕНОМУЧЕНИКА 
ИослФлтл 1Н6Н Рок~· 

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 

1. }'ся унраінсьна громада в Римі чисJІенно аібра.аась нри гробі 

св. свщмуч. Йосафата в базиліці св. Петра. нині, у його свято і річницю 
смерти, на закінчення столітнього Ювілею його наноніааціі, щоб від

дати йому належну честь і пок~ТІін та зложити святочну подяну за те, 

що можемо кріпцтись у наших досвідах і переживавнях його герой

ськими чеснотами. Водночас ми самі мусимо такuж здати собі справу 

нам самим з нашого нинішнього почесного аіfірання і рідІ-юго свята. 

2. 3 давен давна, вже від перших початків християнства, кш1и то 
пролJrялася кров святих Верховних Апостолів Петра і Павла та інших 

мучеників, стали збиратися в Римі християни при їх гробах. в нанеqе

р і є і в самий день іх мучеництва, щоб пригадати eGfi і подвиг святого. 

спільно через його заступництво занести покірні молитви і принести 

Евхаристійну Жертву перед Господній престоJІ. Вони нріпилися герой

ськими чеснотами святих в усіх труднощах щоденного жи1тн, fio це fіу.ни 
ириваві важкі часи, люті времена переслідувань, які тривали ма.:ющо 

не чотири століття. А все ж таии вони мали відвагу приходити і збира

тися, зразу потайки і скромно, а пізніше численніше і святочніше, щоб 

бодритись наглядним прикладом у витривалості і святості християн

ського життя. Вони здавали собі справу з тогu, щu то значить бути хри

стиянином, який його ШJIRX, qому JІЮДИНеі живе Неі 3eM.iti і !іуди прямує; 

бачили грозу положе-ння, неюtq Х ри('тової науки і ниеокі нагороди віч

ного життя. Вони ('ТанаJІИ нtюtші ('відомі ('Ного 3андеіння і набира.1и 

сили духа на жертву. Оце fiyш:t нронідtІН ;tумtш і t·о~юнна ці.аь богое.тrу

жень християн на гробах муqmшиів. І шн·.rtід fіун тнюtй, що багато хри

стиян ставали готові йти Неі муюt і нро.rв1ннти К}юн :Ja Христову віру, 
це була найираща проповщь Х рю~тоної науки. 

3. І ця традиція почитання мучеІІИІ\ІВ нерсходи.тш :J ВІНШ на в Іни. 

ми продовжувмо н з честю, бо таlі t'амо н tІИtНІІШІХ переслідуваннях 

ЛJІЕться кров за Христа. Ми стоїмо теікож :Jнt'JtИfi.JІeнi н модитву сере~ 

CJil3 над гробом нашого Святого, що і ніе~Ія муqеничої смерти прийшов, 
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перес.:Іідуваний, а рідної зем~Іі, щоб тут, поfііч гроfіу св. Петра. аа ЯІ-\ого 

ві;щав своє. архиє.рейсьне ІЮІття, знайти спо•~ ій ,1.:rя своїх ен. nостей. 

Здаймо. отте. ('ОГІЇ справу :з того, що стоїмо нині у майже двотисячно

:І ітній черзі fі.;Іагородних почитатеJ1ів святих мученинів й усього лину 

святих. Наше ті.:ю і наша душа, думна і серце при св. Йосафат і, ГJо м11 
нині в подіnному поло~енні первісних християн в катаномfіах. і ми 

танож нрийш:ш, знесидені і прибиті горем, віддати йому понаін та че

рез його ааступниІ{тnо fілагати помочі і сили духа. Наші очі анернен і 

на його геройrьІ\Ї подвиги 1 чесноти. яких нам нині таІі дуте потріііно. 
Н nltX ІІіе (·аме і то яю1х передусім? 

4. Нам, ЯІ-\ і всьому світові, ііранує в теперішніх часах замиJІу

вання до ;{уховог() життя, бо ми погрузли в матеріяльних туземних юю

потах і погонях за зисном, наживою і дзвінкою монетою та за насичен

ням тіаеених забаганок в своєму житті. А тимчасом ен. Йосафат сві
ТІІВ і світить нам nірою, пожертвованням. побожністю і святістю, як 

.піком на сучасну недугу. Дорогі Брати і Сестри. ви знаєте його життє.

вий шлях. Його ііатьки у Володимирі на BOJlИHi nули нез'єдинені пра
ВОС.'ІаІШі, поnожн і християни. глиnоко пересвідчен і про єдність :Х рн

(·тової ЦерІіви і нсеціло прив'язані ;..t.o неї. В тому ;(уеі мироетан Іна(·J. 

і а ііатьківського дому виніс любов до мо:п1тни. Ко.-ш ;~іти ііачать. ю.; 

Ііатьни щодня сІ-\.:Іадають на грудях руки до мо.Jштвн, що fіояться гріха. 

радо йдуть до І{ернви, то й враз.1ива діто9а душа самохіть переймає. це 

від ннх. І міщансьний хлопчина Кунцевичів за.1юfіки склад«н руки до 

мо.тштnн. ходив до цернви і КJІЯкав під хрестом Роапяття fi ЇJІН церкви 

Ti:l. заt.:дно повторив, зfіуджену якоюсь таємною ісирою n його еерці, мо
.іштву: Боже. дай святу є.дн і сть! 

:Ко.1и Івась понінчив народну шно.:Іу, fі«тьки сташ1 думати нро його 

майбутнє забезпечення і зайняття та вважали аа найнраще віддати його 

до Бильна. ди одного заможного купця, щоб учився в нього торгінJІЇ і 

цим доходоним підприємством забезпечив собі пізніше життя. Ніслати 

його на вищі студії в них не було засобів. Вильно було зв'язковим осе

редком торгіваї між Сходом і Заходом. Через Вильно тяг.1иеь купецьnі 

наравани з Франції, Німеччини. По.пьщі. ген до Моснви, до Ки6ва. на 

Схід до Персії. ІІеред Івасем віднривалася гарна. по .людськи кажучи, 

нар 'єра і будуччина. Він міг легко стати ве.1иким. багатим і •·.а::t.нним 

купцем, тим fіільше, що його хазяїн хотів віддат11 за нього свою доньну

одиначну і ;~.ати йому все майно в спадку. :\.:re молодий І-<унчип не чув 
аамилування до торгів.""Іі. залюбки мо.1ився. читав книжки, ;~умав і хо

див ;~(J Uтцін єзуїтів на по учення. Його ;~.у ша fiy.""Ia звернена до Боt·а і 

ііажа.па чогось вищого. Защеп.;Іена в дитині побожність розвину.аасн 

н юна.кuн1 1 :3акшчиJІася нступ.аенням дu онущеногu монастиря 11 ресвн
тої ТроЙІ\Ї n В11аьні. ;{е він прийняв ім'я Йосафата. 
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Ціле його життя fІуло нсрейняте молитвою і розбудовою монастирн, 

-словом. старанням щю БшІ\у е.;tану. Дорогі в Христі! Бачите цю вели

ку чесноту. І~ і ну і до<"то їнrтно ;{ухонног() життя в св. Йосафата. що росте 
і могутні{; н ;1.а;аьшому житті його RІ\ монаха, архимандрита і архивпи

сnопа, та ааІ\інчуr:тt.ен Ін~рtшюм сннтоІ'ТИ -- мучеництвом: << Шукаt'.те 

перrш• нса,ого ·~нrн~тшt J)шнш·о і йоt·о тtрннедJІИвости, а все інше дода

етЬ('Н ннм >> ( І\Іт. н,:І:І). TyaP\tll і доfірн. шtніть найнищі і найкращі, яn 

CJIHHI::t, му ДJІ іеть і іІІ., r. ТіJІЬКИ ДОДНТІ\ОМ ДО ГОЛОННОЇ І{іJІі і ГОЛОВНОГО CKap

fly. Сннтий Йоснфнт етан ЦИ\t дійсним 6НангеJІМ'Ьким нупцем, що знай
шон :•uрогоцінну нер.аину, вродан усе, що ман, і купин ії, - духовне 

життя. Не << fіизнес >>, не заможність і багатство, не гроші і майно, але 

віра в Бога і в позагробове вічне життя мусять стояти. на першому місці 
і нормувати все думання та діяння, 1юли людина не хоче стратити ами

слу і головної цілі життя. А саме того нам нині так бракує. Очевидно

не кожний має покликання до священичого і мо нашого стану, але кож

ний може провадити богобійне життя. Та ще до того, коли паде ціна і 

достоїнство духовного життя, то це ненормальний стан в народі. Звідси 

криза і духовне заламання! Багато покидають свящемичий і манаший 

стан, бо духовне життя в них вивітріло" і страти.ло значення. ціну і вагу 
в їх душах. Постала пустка і порожнеча; посвята д.:Ія Rога і Церnuн 

t'тали безцільними. Та з другого боку всяке уживання добра. заспо· 

коювання пристрастей і нагромадження маєтків ніного не задово.JІь

нили і не задовольнять, як свідчать різні громадсьпі і державні устрої 

бе::J Бога, самогубства і невдоволення з розгнузданого життя. Тому ми 

і нині прийшли до св. Йосафата, щоб зачерпнути в нього СИJІИ духа для 
перемоги над душевним заломанням і для дальшої будови Божого Цар

ства на землt. 

5. Другою головною спонукаю, що привела нас до гробу св. Йо
сафата, це його інша геройська чеснота єдности і згідливости. Вона ясно 

просвічуваJІа йому в чернечій і єпископській діяJІьності, і аа це він не

устрашимо Ііпровся а повною снідом істю: І)оже, дай rняту єдність! Це 

fіуло провідною думкою і a·aeJtoM його трудящого життн. Ми нині хо

тіли fi навчитися від нього цеї НИ<'ОІШЇ шиттf:ної мудрости. Всюди розпа
ношилося розбиття, подіJІИ, нерtч'І·щний індивідуаJІізм. кожний хотів 

fіи бути своїм паном, всюди еам t~ofioю рндити і ні кого не едухати. і ні

ному не підчинятися, ніким не н'наатиен і не оfімежуватися, та не звер

тати на нікого уваги в своіх бажанних, <tаfіаганках і примхах. І так воно 

на церновному і народному полі. Неюди розfііжність і fірак скаордино

вання еид. А до того. ·його завершує віконе жаJІюгідне роз'єднання на

ших Церков і розчленування народу. Та серед того лунає могутній гоJюr 

св. Йосафата: Боже, дай святу єдність! За цю єдність мш1ився тан га

ряче і сам Х ри етос перед своєю смертю: << ІЦоІі уе і бу ди одно, як ти Отче 
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в ~1ШН я н тоnі, щоб і вони буди в нас об'єднані)) (Йо. 17.21). Безна
('ТННІІ і непорозуміння, сварки і розбиття, де б вони не поставади і звід

nи нr. походи.тш б, чи в церковному чи в національному житті. чи в ро

динному чи в громадському, чи в світському чи в монашому. ніде до 

нічого доброго не доведуть. Де нема згоди, там усе пропаде! Це не зна

чить. що не може бути обміну думок і дискусій, але вони мусять пря

мувати до якогось конструктивного висновку і порозуміння. 3 год а і 

є д н іст ь - це найвища ідея для одержання сили Церкви і народу. і 

за неі св. Йосафат віддав своє життя. 

6. А все ж таки, не зважаючи на цю чисту і безкорисну посвяту 

для добра Церкви і народу, в історіі св. Йосафата дзвенить якийсь ди
сонанс. 3 його постаті і праці. творили, і в добрій і злій вірі, якусь во

рожу перегороду між нами і православними, і з того приводу прова

диться завзяту полеміку, що, мовляв, св. Йосафат був душехватом, на
силдям перетягав православних до церковної єдности, відбирав цер

кви православним, був неуступчивим і т.ін. В дійсності, коли бути без

стороннім, то закиди безосновні. Святий Йосафат мав притягаючу вдачу 
і .легко з'єднував собі людей; так бу~'Іо в Києві в Печерському мона

стирі, - це хіба додатин сторінка характеру. Разом з тим він був дуже 

ревним душпастирем і мав великі успіхи в організаціі церковного і ду

ховного життя в архиєпархії. Він ставив великі вимоги до себе, але 

для інших був вибачливим і лагідним. В тодішніх монастирях треба 

було твердоі руки, і тому він успів всюди запровадити лад і порядок. 

Правда, він був рішучий і неуступчивий, коли йшлося про справедли

вість й засадничі речі, в яких легко можна було б когось скривдити. 

Так зізнавали заприсяжені свідки, що найкраще зблизька знали його. 

Коли наша Церква була загрожена у Варшавському соймі, він не ва

гався поїхати з митр. Рутським до Варшави, щоб боронити справи. Він 

також умів дати гідну відповідь тодішньому державному потептатові. 

канцлерові Сапєзі. Він зберігав і свою національну гідність та пере

свідчення. Коли православні полемісти пи:са.ли свої твори по польськи, 

то він писав по руськи-украінськи, і тут треба віддати належну честь 

для ('В. Йосафата і для Унії. Противники, а то і вороги св. 3'єдинення, 
зневажливо висловлювались про св. Йосафата за його т.зн. душехват

ство. Від них перейняли це і свої. Це дуже прикро, що нашІ Історики 

не звертали уваги на те, що чужі кидали кість незгоди. Є між істори

ками й такі, які заддя спільноти віри не повинні були цього робити. 

Святий Йосафат з уряду мусів боронити і своіх церков і своіх вірних. 

Це дуже д.;ш нас болюче, але треба терпіти, щоб полем.ікою ще бі.:~ь

ше не завогнювати спору. Спокійна і речева оборона і безстороннє ви

світлення справи мусить переконати кожного противника. що має добру 

волю. Це дивна річ, що богословське питання про походження Святого 
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Духа. отої якнайчистішої і найблагороднішої Любови. стало предметом 

незгоди у вірі між Сходом і Заходом. І а св. Йосафата, апостола єдно
сти, дехто ()ажан fіи аробити намінь преткновенія і привід до церков

ного і народного ворогуванни. Свідоцтво тому, що правда таки по fіоці 

св. Йосафата, даr. катоJІИК, І\анцлер Сапєга. який аа життя Йосафата 
так неприхиJІьно нідttо('ИН('Н до нашого Святого, а по його смерті СХІІ· 

лив голову і прианав йому еJІушність. А ще кращим свідком є архиєп. 

Мелетій Смотрицький, найааваятіший ворог а'єдинення. Він, без сум

ніву, fіув найздібнішою і найІ.ільш обрааованою і вченою .тtюдиною тоt·о 

часу на ~·країні та ян православний архиєписнон ІІо.:нщьний провадив 

усю акцію проти св. Йосафата. А.1е й він. по всіх по~орожах на Сході 
і досвідах на }'країні. внінці пізнав свою ПОМИJlКУ. пристав до 3'є.ди

нення та підчинився митр. Рутсьному. І нам нині. при цьому rponi, не 
о~lІІШаЄТЬСЯ Ніщо інше. ЯК - наnраВШИ СИ.ІJИ і відваГІІ - да.:ІьШе fіnро

НИТИ веJІИКУ справу церковної та національної єдности і мо.їІИТІН'Н ра

зом з св. Йосафатом: Боже. нам єдність подай! Амінь. 
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