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СЛОВА ВСЕЛЕНСЬКОГО АРХИЄРЕЯ 
---- ----------- .. _-----

«ПОТІМ ДО ВАС. ДОРОГІ СИНИ. РОЗСІЯНІ 
• . . 

ПО СВІТІ. ОДНЕ БАТЬКІВСЬКЕ СЛОВО. ЗНАЄ-:-
. . 

MO~ НАСКІЛЬКИ ВИ Є СТІЯКІ . БЕРЕГТИ ВАШІ 
, '. . 

ТРАДИЦІЇ. ВАІ11 ОБРЯД. ВАШУ МОВУ. ВЛШУ 

КУЛЬТУРУ. ЦЕ ЗАСЛУГОВУЄ НА ОСОБЛИВЕ 

ПРИЗНАННЯ ПЕРЕД ЦЕРКВОЮ І СВІТОМ. ОТ 

ЧОМУ ВІДЗНАЧЕНО ПУРПУРОЮ ЦЬОГО. ЯКИй 

МОЖЕ ВАС ДОБРЕ РЕПРЕЗЕНТУВАТИ. ДАЛІ ВЕ

СТИ ПО ВАШІМ ШЛЯХУ. ОСВЯЧУВАТИ И ЕЛА .. . ' 
• 

ГОСЛОВИТИ» .. 

• 

. з історичного звернення Папи Павла УІ дО YRpa-
, . .. ' 

їнців ,n;ід ча.с збірн:ої авдієнції в честь .JювопЬставденого Кар-

динала Блаженнішого Верховного Архцєпис!юпаj. Кир Plо

сифа Сліпого 'У дні 25 лютого 1965 р. (За БлаговісНИRОМ, 
PiR 1, RH. 2 .. 3, стор. 60.) .. 
. " 

. . 



ПРОПАМ'ЯТНА АВДІЄНЦІЯ 

. . . 

" Святіший Отець Вселенський Архиєрей Папа Павло VI зво-
лиВ ласкаво прийняти на партикулярціЙ . авдієиціі проф. дра Пет-. . . 

ра. Б. Т. Біланюка, члена і HaYKO~OГO дораДНИJ{а Комітету Оборо-
• • 

НИ Обряду і Традицій Украінськоі КаТОЛИЦЬJ{оі Цериви в Канаді, 

у Ватиианській палаті в дні ll-ro травня Р. Б. 1966. Під час авді
єнціі проф. д_р Петро Біланюк вручив Святішому Вітцеві свою 

докторську дисертацію п. н ..... De magisterio ordinatio Summi Pon
tificis" ("Про звичайний . учите'л'ьський УРilД Вс~ленського Архи-

• • 

єреіі"), а також важливо/го листа у спРавах УкраїИСЬJ{ОЇ Католиць-

коі: Церкви. Добродіими~ вндан' диаертаціі були також Комітети 
ОЕ?ор~ииО~рв:дуі Традиції Украінськоі Католицькоі Церкви в 

Уіанаді і З.Д.А. Під кінець.авдієнціі Святіший Отець. н~діllИВ 

молодого науиовця пропаМ'JlТИОЮ медалею св. Петра і Павла зі 

щирого золота. 



НАШЕ СТАНОВИЩЕ І НАШІ ЗАВДАННЯ 

Офіційна плятформа Комітету Оборони Обряду і Тради
ції Української Католицької Церкви в' Канаді, прийнята "од_ 
ноголосно" на засіданні Президії у дні 2 червня 1965 р. в 
Торонті. 

1) Назва і визначення. Офіційною назвою нашої органі
зації є КШ1ітет Оборони Обряду і Традиції Української Като
лицької Uеркви n Канаді. Наш Комітет - це зорганізований, 
релігійно-церковного характеру збір практикуючих мирян Ук

раїнської Католицької Церкви, що на підставі свого поюlИ

кання до світського апостоляту і до активної співучасти у 

поширюванні Божого Царства на землі і скріплюванні надпри

родної дії Святої Вселенської Церкви для спасіння світу доб
ровільно почали існувати як одне зорганізоване тіло, щоб бо

ронити і плекати св. обряд, права і традиції рідної Українсь

кої Католицької Церкви як частини Вселенської Церкви, а 

також як найважливішого елементу духової спадщини Укра-
їнського Народу. • 

2) Мандат на існування і дію нашого Комітету опертий 
на таких принципах: 

а) Св. Тайне Хрищення витискає нд охрищеній людині, 
як особі, невидимий характер, тобто знак чи п'ятно особи 
приналежної до Христа і його стада. Свята Тайна Миропо;\ш
зання витискає подібний характер Христивого воїна, тобто 
зрілого і завершеного християнина. На підставі одного або й 
двох духовних характерів їх носії є членами освяченого Бо
жо(,о люду і Божого царства. на Землі, Св. Вселенської Цер
кви, тобто містичного Тіла Христа, співучасника;\ш загального 
священства всіх вір.них, а також дарів і ,плодів Святого Духа. 
ТаКЮl чином вони є носіями співвідповідаЛЬНQСТИ за долю 
світу і Святої Христової Церкви. 

б) В церковному праві для Східніх Церков (Ріив ХІІ, 
Motu Proprio Cleri Sanctitati, з дня 11-го липня 1957 р., 
I\~H. 16) читаємо: 

"параrраф 1. Святим Хрищенням людина встановляється 
особою у Христовій Церкві"., , 
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параrраф 2. Особа у. Христовій Церкві втішається всі,ма 
правами християн і є обтяжена обов'язка:\ш, хіба що відносно 
прав є переШІсода, що перериває зв'язь церковного прича

стін, гбо наложений Церквою карний осуд". 
в) В іншому місці права для Східніх Церков (Pius ХІІ, 

Motu Proprio, "Sollicitudinem N ostram" з 6-го січня 1950 
р .• кан. 32) читаємо: "параrраф 1. З огляду на примат Рим
ського Архиєрея' якомунебудь вірному в ціЛО:\ІУ каТОЛИЦЬКШІУ 
світі вільно відкликати свою справу, чи то спірну, чи крюti
Ha.lbHY, в кожному ступені судової інстанції і в кожному 
стані судового змагу, для розгляду Апостольської Столиці, 
або її ТЮl же внести". 

г) Цілий "Декрет про Апостолят Мирян" Священного 
Вселенського Собору Ватиканського Другого, що його опри
люднив Папа Павло VІ-ий дня 18 листопада 1965 Р., є ~ю
гутнім закликом до співучасти мирян у житті Христової Цер
кви. В найважливішому документі того ж Собору, тобто в 
"Догматичній Конституції про Церкву", що її проголосив 

Папа павло VІ-ий д~я 21 листопада 1964 р., читаємо: "37. 
Миряни, як і всі Христові вірні, мають право користати щед

ро з духових дібр Церкви, головно з Божого слова, і помочі 

зі св. Тайн, від своїх священних пастирів, і їм нехай вони 

виявляють всі свої потреби і побажання з тою свободою і 

дОЕір'ям, . що личить сина~1 Бога і брата~1 у Христі. Згідно зі 
знанням, ко:\шетентністю і стаже:\l, якими вони відзначаються, 

~lЗють право, а часом то й обов'язок, висловити свою ЛУ:\ІКУ 
про ті речі, що відносяться до добра Церкви. 

Нехай це станеться, якщо цього вюшгає потреба, через 
установи, які для цього утворила Церкна, і завжди у правдо
~IOBHOCTi, відвазі та розсудливості, з пошаною і любов'ю до 
тих, що з огляду на, своє священне завдання заступають 
особу Христа". 

"Миряни, як і всі Христові вірні, нехай швидко сприй
мають з ХРИСТИЯНСЬКЮІ послухом все .те, що священні пастирі, 

як репрезентанти Христа установлять у Церкві як учителі й 
правителі, наслідуючи приклад Христа, що своїм послvхом 
аж до С~fерти відкрив усім Jiюдям блаженний шлях свободи 
Божих дітей. Нехай вони не пропускають нагод своїми молит-
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вами поручати Богові своїх настоятелів, які в дійсності чува
ють як ті, що мають здати рахунок за наші душі, щоб ро
били це з радістю, а не зі стогоном (див. ап. Павло, ЄВр'. 
13. 17)". 

А священні пастирі нехай визнають і підсиляють гідність 
і відповідальність мирян у иеркві, нехай поручають їх з до

вір'ю! до урядів на службу иеркві і нехай залишать їм сво
боду і простір до діяння, більш цього - нехай додають їм 
духа, щоб вони також з власної ініціятиви бралися до ді.lа. 
Нехай з батьківською любов'ю розглядають уважно в Христі 
почини, зобов'язання і побажання представлені мирянами. Не
хай пастирі уважно визнають законну свободу, що є дана 

всі:'!1 v зе,1НОМУ ,!їсті. 
3 цього дружнього об:\lіну поміж мирянами і пастиря~1И 

треба очікувати для Uеркви великих дібр: так, бо у мирян 
підсилюється розуміння власної відповідальности, скріплюєть
ся швидкість (дії), і легше з'єднуються сили мирян і праця 

пастирів. Вони ж бо за допомогою досвіду мирян можуть ви

рішувати точніше і краще як духовні так і дочасні справи на 
те, щоб ціла иерква, скріплена всіма своїми' членами, могла 

виконати більш ефективно свою місію для життя світу". 
Отже наш }{О:\lітет, як збір охрищених і миропомазаних 

~IИРЯН, тобто правних і не покараних церковною владою осіб 

у Св. Католицькій иеркці, діє на підставі мандату, перелано

го Bci~1 християна,! СЮlИм таки Божественним Спасителе~f у 

СВЯТШIУ дусі на шляху до Бога Отця, а також на підставі і 
ІЗ }fежях існуючого і зобов'язуючого церковного права та рі

шень Другого Ватиканського Собору. Тому наш Комітет, 

щоб діяти законно, як збір мирян Української Католицької 
Uеркви, не звертається і не ~юже звертатися по мандат для 
свойого існування і діяння до українських світських органі
зацій. Вищезгадані організації можуть існувати і діяти лище 
як збори українських громадян, що об'єднують у собі різні 
віроісповідання, а також осіб без жадної релігійної прина
.1ежности. Вони ~южуть лише як громадяни звертатися з про
хаННЮI до компетентних Uерковних Властей в i~leHi своїх чле
H!S, шо є одночасно :\lИряюши Української Католицької иер
кви. KO~1iTeT, як збір мирян, і миряни поодиноко, як церковно· 
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правні особи, можуть, часом і мусцть, займати становище ~ 
церковних справах, і мають право не лише просити,але 1 

ДШlагатися, щоб у Вселенській Церкві і в Українській Ка
т().lИЦЬІ(lЙ Церкві всі, включно з ієрархією, додержувалися 

всіх існуючих приписів і законів. Побажаним є, щоб українцї
ГРШJЗДЯІІИ тісно співпрацювали 3 українцями-католиками, як 

з .\ШРЯНЗ:\ІИ, і допомагали їм у працях для добра Української 
Католицької ЦеРІ<ВИ і нашого народу, головно поширюван

НЮІ правди про дійсний стан нашої Церкви на сторінках гро
~Ia,ICЬKOЇ преси. 

В дусі позитивного наставлення нашого Комітету до 
Уі\раїнських світських організацій, були виготовлені Загальні 
РеЗО.lюції, що Їх приняли приявні миряни (700 осіб), для 5 
гру ,Іня 1965 р. В тих резолюціях читаємо: 1) 11 Закликаємо 
всіх вірних Української Католицької Церкви: 

б) ПіДТРИ:\<lувати морально і матеріяльно всі наші наукові 
установи та світські організації з метою, щоб вони досліджу

ва.1И, писали і публікували та цікавилися справами Української 

Церкви. 

3) У CBOЄ~IY існуванні і діяльності Комітет є побудова
ний на твердій основі офіційного і непомильного вчення про 

правди Христової віри і моралі так, як учить Свята КаТОЛИІІЬ

ка Церква, спираючись на Боже Письмо і Священне ПеfJЄ
дання, СВОЇ"І непомильним учительним урядом. Найвищими 

носіюш усього величного учительського уряду є Вселенські 
Архиєреї РЮfські Папи, Вселенські Собори, а також збір усіх 
каТО.1ИЦЬКИХ епископів розпорошених по цілому світі. 

Кшlїтет строго осуджує всіх, що своєю діяльністю праr
НУТЬ шкодити Християнській Церкві, намовляючи незадоволе

них українців католиків, щоб покидали Українську Католиць
I~y llеркву, або своїми вченнями противляться чистоті Хри
стової віри. 

4) К():\lітет твердо вірить у велику місію Української Ка
ТО:lИцької Церкви, як найбільшої помісної Східньої Католиць
кої І1еркви, і то не лише для добра Українського Народу, 
а.lе й Вселенської Церкви, всіх Християн і цілого' людства. 
Наша Церква дає нам повноту правдивої віри, Богом установ
лену основу Вселенської Церкви, тобто єдність з Вселенським 



Архи€реями, східній, візантіЙСJ;JКИЙ обряд, містику,~, ас~ети~у 

схаду, глибако обдумане cxiдJi€ помДєне цe.pKo~~e право, ду",: 

ховну й богословську спадщину Східніх Отців Церкви, а., та,:", 
каж наших Ки€ва-печерських Отців і богословів, а головне 

- ~юдерну і далекасяжну багославську думку св. п.· МИТР0" 
полита Кир Андрея Шептицького. У нашій Церкві ще)і(иве 

східня іканаграфія, церкавне мистецтво, архітектура,., спів і 

т. д. Все це € ті неаціненні скарби, ща ми повинні в чистому і 
Непарачна~лу виді плекати і передавати гряду чим покалінням, 

а такаж збагачунати нюш цілий християнський світ і ціле 
.1ЮДСТВО. 

Перед н?.ми такаж велики місія супрати нашаї дорагої j 
поневоленаї Батьківщини. Віримо в те, що ло її звільненні 

~ІИ зможемо перетнорити її у м.ісіЙну твердиню східнього 

християнства, а тому до цьаго великаго діла мусимо підго" 

товлятись вже тепер. 

Місі€ю якраз нашаї Церкви Е остерігати світ перед без
божним комунізмам і атеїстичним капіталізмам та всіма пр:
губнюш і неправильними філософіями, що панують у модер
наму світі. Таму збереження і развитак Української Като
лицької Церкви € в інтересі не, лише Українського Народу, 
але й цілаго культурнага людства. Якщо. наша Церква цієї 
великої місії не викона€, та в короткаму часі маже загинути. 

5) Піддержуючи резалюції зб арів мирян міста Чікаrо· Т,а 
аколиці, що відбулися дня 16 січня 1966 р. (див. Камітет 
Оборони Традицій Українськаї Католицької Uеркви, Комуні
кат ч. 10, стар. 13), повтарю€мо за ними: "3) Вислов.ЛЮ~~ю 
гаряче бажання, щоб Українській Каталицькій Церкві, як-а 
серед вікових тяжких переслідува»ь за віру та обряд дала 
сті.1ЬКИ доказів CBO€Ї релігійної стійко сти, вірности та муче~ 
ницькаго героїзму, була дана мажливість організаційного.' за~ 
вершення в фармі Українського Католицького. Патріярхату, 
а рівночасно підтриму€ма права і захади рідних братів, ук.ра
їнців Пранаславної Віри, стварити Патріярхат Української 
Праваславнаї Церкви. . 

6) Падаючи спій однодушний голас за те, щаб Верхав
НШIУ Архи€пискапові, яким € Його Бла~~нство Кир йосиф 
Ка рдинал Сліпий, бу ла признана літургійна, aДMiHicTpaцiiJнa~ і 
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судова юрисдикція над усі:ма українськю.fИ католицькими мит

рополіями, €пархіями, екзархата:ми та монашими чина}1И по

місної Української Католицької Церкви так на Рідних 3ем
.'Іях, як і в країнах поселення української eMirpauiї, вислов

лю€мо ЙОГО Блаженству Кир йосипові, Верховному Архи€
пископові та Кардиналові, свою найглибшу пошану і повне 
та беззастережне довір'я і обіця€мо йому свою всесторонню 
підтримку в ділі остаточного впорядкування всіх справ Укра
їнської Католицької Церкви". 

7) Відношення нашого Комітету до i€papxiї Укра:нської 
}{а галицької Церкви € вповні згідне 3 усіма Божю1И і цер

КОБНЮ1И законами. Воно € щире, відверте і синівське. }{ШІЇ
тет не € та€мною організаці€ю, а тому ділиться зі сво

їми Владиками всіма своїми думками, жалями і почуваннями і 

то найчастіше публічно. Кшlїтет строго Дотриму€ться принци
пів у цій справі, що їх з'ясувач проф. д_р Петро Б. Біланюк 

у своїй статті-доповіді "Українська Церква, її сучасне й 
!\fаЙбутн€". (Торонто - Чікаrо 1966 Р., стор. 30): 

"Всі миряни, що займаються церковними справами, му
сять вистерігатися одної небезпеки, а са}lе боротьби 3 Богом 

поставленою ієрархі€ю. Вони не повинні нічого диктувати 
ієрархії. Одначе ~1ають право домагатися, щоб усі, включно з 

і€рархі€ю, додержувалися всіх зобов'язуючих церковних при' 
писів і законів. 

Вони мають право боронити все те, що було офіційно 
рішено, і поборювати все те, що противиться офіційним рі
шенням і :іаконам. Це, річ ясна, не € тотожне з поборюванням 
С~:\ІИХ осіб i€papxiї. 

Сама ж і€рархія мусить взяти дуже поважно до уваги 

всі рішення Другого Ватиканського Собору, а також шану
вати і зберігати всі свої власні рішення. Якщо так не буде, 
то її престиж і духовний вплив малітимуть. А це виходило 
б на шкоду св. Церкви. 

Згідно зі свідкуванням Святого Письма і Священного 
Апостольського Передання, згідно з духом богослов'я Східніх 
Церков і рішеннями та поясненнями Священного Вселенського 
Собору Ватиканського Другого, Комітет уважа€ і€рархію св. 
Христової Церкви за пастирів-слуг, що стоять на С.'Іужбі 



Бежого Царства і Святого Божого Люду. Члени ієрархії е 
носія~и духовно-пастирських властей, тобто учительського, 
святительського і пастирського урядів. Тому вони не є світ

ськими володарюш чи князями, що панують і наказують чи 
то у власному il\leHi, чи в імені того народу, що його реп

резентують. Їх духовна влада випливає з єдиної духовної 
влади самого Христа Богочоловіка і Чоловіколюбця, тобто У 

Святому Дусі найвищого і найдосконалішого Слуги Бога Отця. 

ТШIУ Божественний Спаситель напоминаючи навчає (Мар
ко 10, 42-46): "Ви знаєте, що ті, яких вважають князями 
народів, верховодять НЮIИ, а їхні вельможі утискають їх. Не 

так воно хай буде між нами, але хто з-між вас хоче 'стати 

великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче бути 

пеРШЮl, хай буде рабом усіх. Бо й Син Чоловічий прийшов 
не на те, щоб ЙО~fУ служити, лише щоб служити й віддати 
своє життя як викуп за багатьох". ТО:\ІУ також ОДНЮl з ти

тулів, що його уживають Вселенські Архиєреї Римські папи є 
"servus servorum Dei", тобто "слуга слуг Божих". 

Члени ієрархії як слуги існують лише для Божої Слави 
і добра Святого Божого Люду, а не Божий Люд, головно 

~lИряни, для членів ієрархії. Миряни у відношенні до ієрар

хії - :\юлодші брати у Христі Господі, а ієрархії - це старші 

брати, поставлені Снятим Духом на службу й охорону своїм 

:\юлодшим братам - :\шрянам. Тому вони не сміють відкидати 

чи нехтувати законні бажання своїх молодших братів, а мо

.lодші брати, тобто ~шряни, не сміють домагатися від стар

ших братів, тобто від ієрархії, недозволених, незаконних чи 

не~южливих речей. Члени ж ієрархії не сміють боротись по

:\Ііж собою, чаСО~1 навіть публічно, і тим самим понижувати 
свій духовний сан Божих Слуг, а також згіршувати своїх 
~юлодших братів - мирян. Також кожне надужиття духовної 

В.'1ади зі сторони ієрархії для власного особистого добра чи 

для прославлення власних осіб при помочі свого духовного 

сану - це великий і важливий гріх проти Пресвятої Трійці 
і Святого Божого Люду. 

Члени Святої Христової Церкви, тобто ієрархії і ~шря
ни - не сміють називати себе взаємно образливими словами j 

поширювати взаЄ~lне недовір'я чи, може, й ненависть. 
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Наш }{ш,tiтет вірить, що лише у тісній співпраці ієрар

хії з ~lИрянами ціла Влесенська Церква, а в тому ,й 'Україн
ська КаТОЛИІІька Церква, зможе побороти ,сучасне проти
християнське і безбожне лихоліття для слави Пресвятої Трійці, 
для добра Святого Божого Люду, ціцого людства, а в тому 

й нашого безталанного народу. 

8) Відношення нашого Комітету до, УкраїНСЬКИХ Като
ЛИЦЬІ{ИХ Організацій було завжди приязне. 

а) Наприклад, у вищезгаданих резолюціях з дня 5-го 
грудня 1965 р. читаємо: 1) Закликаємо всіх вірних Укра їн
ської Католицької Церкви: 

а) Вступати в наші церковні організаuії, оживляти їх 
творчою працею, вносити .у них конкретні пропозиції для 

збереження і ку льтивування нашого обряду і традицій та 
домагатися у церковної влади позитивного 'їх проводження 

в життя. 

б) Наш Комітет з великою радістю вітає постанови иен
тралі Українців Католиків ТОРОНТСЬКОї Епархії на засіданні 
в дні 27 квітня 1966 р. (див. "Комунікат Централі Українців 
Католиків ТОРОНТОНСЬКОї Епархії". "Наша Мета", 7 травня 
1966 р., ч. 19 (808). 

в) Одночасно наш Комітет поручає всім Українським 
Католицьким Організаціям при найближчій нагоді перевірити 

і доповнити свої статути в дусі Східніх Католицьких иерков 
та в дусі рішень і постанов Священного Вселенського Собо
ру Ватиканського Дpyгoгo~ 

г) Важливим є також, щоб усі члени Українських Ка
ТQ.1ІИцьких. Організацій зрозуміли, що поміж чистою Христо

вою Вірою на лоні одної Католицької Церкви та 1Християн
СЬКЮl-українським патріотизмом на лоні Української Като
лицької Церкви немає і не може бути жодного дійсного кон
флікту. Також немає і не може бути дійсного конфлікту по
між активною співпрацею мирян з ієрархією і здоровою бу

дуючою та відвертою самокритикою, а також культурною, 
СТРИ}1Зною і синівською критикою потягнень членів ієрархі'] , 
бо цього ДШlагається від нас сам таки здоровий розсудок і 
добро Святої Христової Церкви. Ієрархія не може знати, що 
ДУ~1ають, відчувають і бажають миряни, якщо всі вони лише 
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притакують, прихвалюють або мовчать, хоч і свідомі різних 
надужить чи помилок .на лоні нашої Церкви. У вищенаведе

ному цитаті "Догматичної Конституції про Церкву" Священ
ний Вселенський Собор Ватиканський Другий (параrраф 37) 
виразно наложив на всіх мирян обов'язок бути відвертими, 
праrздшlOВНЮШ і відважними у висловлюванні тих речей, що 
відносяться до добра Святої Церкви. 

д) ТО)1У наш Кшtiтет вповні піддержує точку 4 "Стано
вища до актуальних проблем Української Католицької Цер
кви візантійського-українського обряду" українських гpO~Ia

дян, Ч:Іенів українських організацій Торонта, зібраних на Юl

раді дня 9-го березня 1966 р., у якій читаємо: 
"Учасники наради ЗRертають увагу епархіяльним і льо

каЛЬНЮI цеРКОВНЮf організаціям, які згідно з декретом ІІ Ва
ТИІ{анського Собору, заЙ~ІаЮТЬ КJlючеву позицію у праuі ми

рян .1.1Я добра Uеркви, щоби Еони послідовно і твердо сто

яли на сторожі прав і привілеїв Української Католицької 
Церкви, забезпечених їй Берестейською Унією, декретами Со
борів }{атолиuької Церкви і постановами Конференцій Укра
ЇНСЬКИХ Католиuьких Єпископів". 

9) Наш Кшlїтет бажає якнайшвидшої віднови Україн
ського Ставропігійського Братства, що продовжувало б світ

лі традиції бувшого Ставропігійського Братства в Україні. 
Ставропігійське Братство стояло б під ~иключ.ною юрисдик
цією Блаженнішого Верховного Архи~riископа, скрілляло б 
його вплив на цілу Українську Католицьку Церкву, а тим 
саМЮI причинялось би зі сторони мирян до ЇЇ· одно сти і не
подільности у всіх країнах українського поселення. Його ос
ВІТНЯ, виховна, шкільна, видавнича, харитативна, мистеllька і 
церковно~політична діяльність була б одною з запорук збе
реження Української Католиuької Церкви, її обряду, ·тради
ній, української !\юви і взагалі українського народу та його 
культури. 

1 О) Наш КО)іітет вірить, що одна з найважливіших діля
нок українського християнського буття і дальшого розвитку 

нашої Церкви це власне, різне, українське і християнське 
шкі,lЬНИUТВО з українською навчальною мовою, і то від сад

ка аж до університету включно. Тому наш Комітет всіма 
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сила~1И піддержує всі почини у цьому напрямку, а головно 

велико І ІСТОРИЧНОЇ ваги почин Блаженнішого Верховного 

Ахиєпископа, тобто створення в Римі Українського Католиць

кого Університету i~l. Святого Климента Папи Римського, і 

закликає ціле УI<раїнське суспільство до активної моральної 

і ~taтеріяльної піддержки цієї святині Української науки і 

духової культури. Одночасно ще раз устами мирян ~liCTa 

Торонто зібраних 5 грудня 1965 р. "закликаємо нашу вер

ховну ієрархію: 

а) Творити ДОС.lідчі центри та інституції в усіх епархіях, 

що науково досліджували б історію і сучасні потреби нашої 

Церкви. 

б) Створити ко~1Їсію для видання творів св. п. Митро

полита Андрея Шептицького й інших визначних богословів 

та для видання шкі.1ЬНИХ підручників релігії і обряду укра

їнською ~ювою. 

в) Створити :мистецьку комісію для плекання україн

ського церковного ~lИстецтва. 

г) Створити КШlітет української християнської єдности 

з репрезентацією всіх віровизнань української Християнської 

Церкви. 

11) Ст()ючи твердо на становищі чистоти обряду і тради

Ilії Української ЦеРКRИ, забезпечених НЮІ Берестейською Уні

єю, деl<ретом Вселенських Архиєреїв, ухвалами Другого Вати

канського Собору і зага.1ЬНИМ та помісним церковним пра

BO~I, осуджуємо всі релігійно і національно шкідливі дії І 

прояви, які йдуть врозріз з основами нашої Церкви, обряду 

і традицій та сприяють латинізації і асиміляції нашої Церкви. 

Взиває~1О всіх мирян, духівництво і наших Владик, щоби 

спільно і якнайскоріше зліквідували найтяжчий удар і наступ 

на нашу Церкву. 

Клонячи голови перед всіма ісповідниками нашої Цер

кви, що або згинули мученичою смертю, або все ще Kapa~ 

ються за віру Христову і любов до нашого народу, цією 

дорогою ВИСЛОlmює~1О повну піддержку і пошану НаIUО~IУ 
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Верховному Архиєпископові Кардиналові Кир йосифові Слі
ПО~ІУ за його безконечну любов і посвяту для нашої Церкви 

і народу. 

Складає~ю щиру подяку нашому HaYKOBO~IY дорадникові 

Вп. Проф. Др. п. Б. Біланюкові за його цінні вказіВІШ і 

поради. 

---х---

НАйНОВІШІ ВІСТКИ 

Довідуємося, що Преосвященний Кир Н. Елько, єпис
І<ОП Пітсбурзький для "Рутенів", одержав недавно дозвіл від 
Священної Конrреrації для Східніх Церков відправляти цілу 
святу Літургію англійською мовою. 

Кружляють чутки, що про такий са:\lИй дозвіл від тої ж 

Конгрегації старається Кир Амвросій Семчишин для всіх трьох 
епархій українців католиків у З.Д.А. 

Якщо це правда, то це було б порушеННЮI ухвал, пода

них у "Третьому спільному пастирському посланню україн
ських католицьких владик, приявних на кінцевій ІУ сесії Все
ленського Собору Ватиканського Другого в Ри:\!ї", датованому 

в день св. Апостола Андрея Первозванного Р. Б. 1965 (див. 
Благовісник, кн. .2 Рік 1). 

Це сталось би понад голову Блаженнішого Верховного 

Ахиєпископа і ціollОЇ Конференції Українських КаТОЛИІ1ЬКИХ 

В.lадик. 

Таке нотягнення було б "усамостійнеННЮI" Митрополії 
ДЛЯ українців католиків у З.Д.А. Це ішло б виразно проти 
ЄДНОСТИ Католицької Церкви. 

Наш Комітет закликає всі католицькі і світські органі
зації виступити з відповідною акцією перед комнетентнюlИ 

Церковними ВоІlастя~lИ. 

Пише~ю це писмю на славу Пресвятої Трійці, добро 
Святої Христової Церкви нашому народі і наше спасіння. 

---х---
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КУПУйТЕ, ЧИТАйТЕ і ПОШИРЮйТЕ ВИДАННЯ 

Комітету Оборони Обряду і Традицііі 

Української Католицької Церкви в Канаді 

до цього часу появилися друком: 

1. Чужинець в обороні Української Церкви. Торонто. 
1966 р. Ціна 25 центів. 

2. Проф. д~p Петро Б. Т. Біланюк - Українська церква, 
її сучасне й майбутнє. Торонто-Чікаrо 1966 р. 
Ціна 35 центів. 

3; За Рідну Церкву. Офіційний Бюлетень Комітету Обо
рони Обряду і Традицій Української Католицької 

Церкви в Канаді. Рік І, ч. 1 (липень) 1966 за 
добровiJIьними датками. 

Книгарням і кольпортерам даємо опуск. 

Замовлення просимо слати на адресу: 

241 Niagara St, Toronto 3, Ont. 

---х---



Свої щедрі пожертви на Український Католицький Уні
верситет в Римі і на видання та біжучі видатки, пов'язані з 
діЯ"lьністю Комітету, просимо слати на конта Комітету Обо
рони Обряду і Традиції Укр. Катол. Церкви. 

УКР. КРЕД. СПІЛКА (У.Н.О.) 

297 College St" Toronto 
ЧИС.lО конта 4731 

Укр. Кред. Спілка "БУДУЧНІСТЬ" 

140 Bathurst St., Toronto 

число конта 3308 

При пересилці пожертв просимо заЗН8ЧИТИ: Український 
Університет в Рюli, чи на діяльність Комітету Оборони. 

Комітет Оборони Обряду і Традиції УК Церкви 

---х---

Редаrує і відповідає Президія Комітету Оборони Обряду 
ТраДИllії Української Католицької Церкви в Канаді 
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Адреса Президії і Редакції 

241 NЇagara St, Toronto 3, Ont. 
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