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В ступ н е слово

Н о в а к н и ж к а о. Іван а Ш ЕВЦІ ВА
Кожна книжка має свою долю - казали стародавні римляни. Доля книжки
о. Івана Шевціва щойно починається і ми віримо, що вона буде щасливою.
Для такої віри дає нам підставу як сам зміст книжки, так і рівень її
наукового і літературного опрацювання. За об’єкт дослідження автор обрав
історію лише однієї парафії, але на її прикладі зумів показати найбільш
характерні риси життя усієї української діаспори в Австралії за останні
п ’ятдесят років.
Уже в самих початках свого життєвого і творчого шляху о. Іван Шевців
збагнув вагу і значення Церкви в житті українського народу. Своїми
роздумами про це він ділиться на сторінках своєї нової книжки. На прикладі
трактування церковного храму він показує різне розуміння його в українців
та в інших народів Європи. Якгцо, скажімо, для італійця, німця, француза
та ін. церковний храм це лише Дім молитви, в якому він має сповнити в
неділю чи свято свій релігійний обов’язок, то для українця, - пише о.І.Ш ев
ців, "церква храм це Дім. Спільного Батька, в якому українська дуищ
знаходить відпочинок після трудів, підкріплення в сумнівах і боротьбі,
надію на справедливий суд Божий над ворогами, на кращу долю українського
народу. Для українця церква - це місце родинної зустрічі."
Трактуючи Церкву більш загально, о. І. Шевців цілком слушно вказує на
її цікавий суспільний феномен: у той час, як різні суспільно-політичні органі
зації і партії, навіть найбільш масові і впливові, є перехідними і обмеженими
в часі, а тому не в силі до кінця сповнити мобілізуючої і консервуючої
функції по відношенню до людської маси, Церква завдяки безперервній
історичній тяглості і тисячолітній традиції, завжди була і залишається
гарантом збереження національно-релігійної ідентичності народу. Цю
функцію стосовно українського народу з честю виконала Українська ГрекоКатолицька Церква, як на Батьківщині, так і в діаспорі. "Сьогодні, після
більш ніж столітнього досвіду скитальщини по чужинах, - пише о. І. Шевців,
можна сміло сказаній, що Українська Католицька Церква ту свою ролю
Берегині української душі своїх духовних дітей сповнила вповні."
Але Церква діє на масу людей не взагалі, а конкретно, через сопричастя
в спільному храмі, що є духовним осереддям найменшої церковної клітини,
яку історично в нашому народі називають церковною громадою, парохією
або ж парафією. Парафія - це Церква в мініатюрі, її найбільш живий і
діяльний організм. Саме тому Церква виконує свою місію у всій повноті
лише тоді, коли в її парафіях пульсує повнокровне життя. По стану справ
у парафіях часто судять і про загальний стан у Церкві.
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Парафія св. Андрія в Сіднеї, як довідуємося з книги о. І. ІЛевціва, завжди
була зразковою в Австралійській єпархії, а її настоятелі і парафіяни
людьми щирої віри, духовної і матеріальної самопожертви, громадського і
патріотичного обов'язку. Історія парафії це захоплююча оповідь про будні
і свята українців-католиків, нуждою вигнаних аж на край світа в пошуках
захистку й кращої долі. Власне цю історію послідовно і докладно висвітлює
на сторінках своєї книжки о. Іван Шевців. Але перед тим, як приступити
до стислого викладу її змісту, коротко зупинимося на особі її автора.
Отець Іван Шевців належить до тих священиків, які у своїй душпастирській та культурно-просвітній діяльності твердо керується принципом:
"Де стадо, там і пастир."
Життєвий шлях о. І. Шевців а почався у мальовничому селі Гарбузові на
Поділлі (Зборівщииа), де він 1 листопада 1926 р. прийшов па світ у працьови
тій українській селянській родині. Рання юність І. Шевців а припала на
бурхливі 30-40 роки, коли наша Галичина силою історичних обставин
практично самотужки несла на своїх плечах весь тягар національно
визвольної боротьби українського народу проти різноманітних поневолювачів.
Усі кращі сили галицького юнацтва стали на шлях боротьби за волю України.
Не оминув цієї стезі і допитливий хлопчина з подільського села. Гарбузова.
В 1941 1944 роках він навчається в Малій духовній семінарії у Львові, де
добровольцем вступив до лав Української Дивізії "Галичина" (згодом. 1-ої
Української Дивізії-Української Національної Армії). Трагічні події кіпця
Другої світової війни змусили молодого воїна покинути рідну землю.
Опинившись на чужині, о. І. Шевців пережив усі страхіття військового
полону (Ріміні, Італія), загрозу насильної депортації на "совєцкую родіну"
тощо.
Однак Боже провидіння керувало по-своєму. Залишившись на Заході, І.
Шевців продовжив навчання, закінчив студії у римському університеті
VгЬапіапит, де здобув ступені бакалавра, філософії та ліципзіята богослов’я
(1951р). Цього ж року архипастир скитальців владика Іван Бучко рукопожив
його на:священика.'Свою душпастирську працю розпочав молодий отець Іван Шевців у Англії.
Спершу обслуговував Округу Лондона, яка охоплювала 56 таборів у 16-ти
округах. У 1956 1958 роках був порохом в Окрузі Йоркшир,. ■викупив -у
протестантів церкву, школу і залу в місті Брадфорд, відкрив парафіяльну
школу українознавства під проводом Сестер Служебниць. Уже з самого
початку своє душпастирське-служіння о. І. Шевців тісно пов’язує з актив
ною культурно-просвітницькою роботою серед української еміграції, яка
після Другої світової війни чисельно збільшилася і значно помолоділа. В
Англії він засновує і редагує місячник "Наша. Церква" (1953 1958 рр.),
бере активну участь у житті української громади на. Британських островах.
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У березні 1959 року на запрошення нового Апостольського Екзарха
Австралії владики Івана Прашка (знайомого о. Івана з Риму), він виїхав на
п ’ятий континент. До Сіднею прибув 18 травня, того ж року і став
сотрудником о. д ра Петра Дячищина. В січні 1962 року був призначений
сотрудником в Аделяїді, а в лютому 1963 року став порохом в Перті (Західна
Австралія). З 17 жовтня 1967 до 15 травня 1995 року о. І. Шевців незмінний
порох сіднейської парафії св. Андрія.
В Австралії найбільш, повно розкрився талант о. І. Шевціва як духовного
й громадсько-культ урного провідника української спільноти. Своє
душпастирське і життєве кредо він чітко сформулював і висловив у
вступному слові, виголошеному з нагоди вступлення в Сіднейську парохію:
"Добро людських душ, добро нашої Церкви і добро цілого українського народу
це для мене "шргета Іех" найвищий закон." О. І. Шевців стає ініціатором
багатьох важливих заходів, спрямованих на покращення духовного, суспільнокультурного та економічного становиш,а австралійських українців. Ще
перебуваючи в Перті, він збудував там церкву св. Івана Хрестюпеля, а
також школу-залу, парафіяльний дім, зорганізував ТУСК "Обнова",
Братство і Сестрицтво, Вівтарну й Марійську Дружини.
Перебравши провід у сіднейській парафії, став радником і мужем довір’я
Апостольського Екзарха Авст ралії. В Сіднеї о. І.Ш евців побудував
парафіяльний дім, школу, монастир Сестер Василіяиок, Пам’ятник Ювілею
1000 ліття Хрещення Руси У країни, Дім пенсіонера та церкву - пам’ятник
згаданого ювілею, а також УКОсередок (школа, парафіяльний дім) в
Канберрі. В рамках, парафії при Братстві св. Андрія о. Іван заклав
кредитівку "Карпати". зорганізував Церковний Молодечий хор, заснував
організацію "Українська. Католицька Молодь", відновив ТУСК "Обнова" та
їй. При парафіяльному домі в Сіднеї збудував і зібрав багату бібліотеку,
яку 1996 року передав до Богословської Академії і Духовної Семінарії у
Львові. Узагалі, о. І: Шевців щедрий спонсор і меценат багатьох цікавих
і цінних видань, що з ’явилися на Україні в останні роки, його ім’я є серед
засновників Бібліотеки діаспорної літератури у Львові.
Протягом тривалого часу (1970 1995 рр.) о. Іван Шевців був головою
Товариства священиків ім. св. Андрія. Я к голова цього священичого
товариства відвідав майже усіх єрархів УГКЦ в Європі та. Північній
Америці, переконуючи їх в потребі, скликання Собору й здійснення ідеї
Українського патріархату, якого сам є гарячим прихильником.
За величезну душпастирс-ьку, організаційну та. наукову працю патріарх
Йосиф Сліпий відзначив о. І. Ш евціва гідністю почесного крилошанина
( 1968р.) та митрофорного протоєрея і архимандрита (1979р.), а Наукове
Товариство ім. Т. Шевченка, в Австралії обрало його своїм членом ( 1964р. ).
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Протягом усього свого життя о. І. Шевців невтомно працює задля однієї
мети: за всяку ціну зберегти той найдожчий скарб, що його наші емігранти
винесли з під рідної стріхи в Україні віру, обряд, патріотизм, та передати
все це їхнім дітям й онукам. Перо і усне слово стали для о. Івана Шевціва
основним, знаряддям голошення правд Христової віри і любові до своєї
історичної Батьківщини України.
Окрім жертвениої праці на ниві душпастирства, о. І. Шевців проявив
себе як сумлінний історик-дослідник та блискучий публіцист. Як і колись в
Англії, в Австралії він застував і редагував жургіал (тепер тижневик)
"Церква і Життя" (1960 -1967 рр.). Одна за одною виходять друком його
праці, присвячені різним аспектам української церковної історії, українського
обряду, українського християнства взагалі. Особливо хочеться виділити
книжку "За єдність Церкви і Народу" (Мельборн, 1973), в якій автор в
історіософському ключі роздумує над такими кардинальними явищами і
проблемами української церковної історії, як Берестейська унія, ідея
Українського патріархату, епохальна місія св. Йосафата Кунцевича.
Великою заслугою о. І. Шевціва є те, що ряд своїх праць він опублікував
англійською мовою, завдяки чому англомовний світ діст ав змогу
познайомитися, з тисячолітньою історією української християнської нації.
Говорячи про оригінальні праці о. І. Шевціва, не можна оминути його
останніх книг. Це, зокрема, книжка "Духовні читання на неділі і свята для
роздумів духовних і мирян", що вишила 1995 року в Дрогобицькому
видавництві "Відродження". У ній автор помістив проповіді, статті,
радіовиступи, наповнені гарячою любов’ю до Бога й України, пафосом
боротьби за збереження українських національно-релігійних вартостей.
У такому дусі написана і наступна книжка о. І. Шевціва "Збірник статей,
доповідей, промов", яку випустило у світ видавництво "Свічадо" при
монастирі монахів Студійського Уставу у Львові ( 1996р.). Це комплексна
праця, яка охоплює широкий діапазон думок, рефлексій автора на різні,
головно богословські, філософські та історичні теми. Є в ній також виступи
і чисто публіцистичного характеру. Привертають увагу розважання автора
над такими кардинальними, проблемами богослвсько-філософічної науки, як
існування Бога, Післаиництво Христа, Таїнство Втілення, Христова Віра,
Церква як Царство Боже та ін. Автор роздумує над історичною місією
Вселенської Христової Церкви, про роль у ній Української Католицької
Церкви і українського християнства взагалі. Отець Іван Шевців по-своєму
зумів глянути на такі актуальні проблеми нашого сучасного церковного
жття, як питання єдності Церков, проблема патріархального устрою
УГКЦ, духовний зв’язок діаспори з Батьківщиною, співвідношення церковного
елементу з елементом національним у процесі розбудови Української
Держави.
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Попри всю розмаїтість тематики книжок о. І. Шевціва, їх об’єднує
спільна світоглядна основа, бо всі вони мають спільне логіко-історичне
підгрунття. Це історичне буття нашої Церкви, її минуле, сучасне, а
також візія на майбутнє.
І тут годиться трохи ширше сказати про історіософські погляди о. І.Шев
ціва, які найповніше виявляють себе в його роздумах і висновках щодо
історичної місії Української Церкви.
Пишучи про минуле Української Церкви, о. І. Шевців виділяє в її історії
ряд ключових моментів, які, на його погляд, залишили невтертий відбиток на
всьому подальшому розвитку україиского націоиальпо-реліґшного життя. Це
насамперед державне хрещення Київської Русі князем. Володимиром, що ста
лося понад тисячу років тому. Хоч для о. І. Шевціва не викликає сумніву
тривалий процес християнізації Руси України, який почався ще задовго до
офіційного хрещення св. Володимира, акт 988 року він справедливо вважає
таким, що "поставив український народ у коло культурних народів того часу."
Прийняття християнства, спричинило, за словами о. Івана, "величезний куль
турний переворот" в Україні. На доказ цього він наводить той факт, що
допіру з християнством прийииш до нас письмова культура у вигляді слов’янської
азбуки, яку створили християнські місіонери св. Кирило і Методій.
Отець І. Шевців постійно наголошує, що від самих початків офіційного
утвердження в Києві, християнство стало духовним форпостом "нації
Дніпра", що воно "було душею українського народу, джерелом і кузнею його
духовости, а в критичних хвилинах його матір’ю, опікуном, оборонцем,
спасінням." Кожного разу як тільки український народ внаслідок агресії з
зовні втрачав свою державність, Українська Церква, брала на себе держав
ницьку місію , ст авала заборолом наш ої н а ц іо н а льн о -культ ур н о ї
ідентичності.
Глибоке осмислення нашої прадавньої історії приводить о. І. Шевціва до
філософського висновку про історичне покликання України в справі
християнізації усіх східно-європейських просторів. "У сім’ї народів Східної
Європи, пише він, окреме післанництво Бог поклав на наш нарід. Даючи
йому молоком і медом текучу землю - Україну - на грані двох світів: Сходу
і Заходу, Бог поставив український нарід бути мостом між цими двома
світами і то під двома оглядами: культурним і релігійним. Споріднений
духово з цими двома світами, при рівночаснім природнім тяжінні в бік
Заходу й західної культури, український нарід призначений бути носієм
тої культури й передавати її у своїй національній переробці іншим народам
європейського Сходу." На підтвердження цього свого висновку о. Іван Шевців
нагадує, що вісімсот-дев’ятсот років тому саме українські місіонери з Києва,
Галича, Переяслава і Чернігова посіяли зерна Христової віри серед поганських
племен печенігів, болтів, хазарів, угро-фінів - предків сучасних: росіян.
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Другою важливою подією на історичному шляху українського християн
айва, гідною Володимирового хрещення, о. І. Шевців вважає Берестейську
унію 1596 року. Він критично оцінює погляди тих українських істориків,
які, перебуваючи в полоні москвоцеитризму, твердять, що Берестейська
унія була наслідком зовнішніх сил, зокрема "експансії" Ватикану на
східнослов’янські землі. 1-Іа противагу цим. твердженням о. І. Шевців обстоює
погляд, що вирішальну роль у підготовці берестейського порозуміння між
Київською Митрополією і Римським Апостольським Престолом відіграли
внутрішні фактори і чинники. Віц аргументовано доводить, що унійний
акт 1596 року був закономірним продуктом розвит ку українського
християнства, яке на всіх етапах своєї історії було однаково відкрите як
на Схід, так і на. Захід. Головною ж заслугою ун ії о. І. Шевців вважає те,
що вона в момент найбільшої напруги наших національних і культурних сил
"спрямувала наш зір на Захід, на Європу, на Апостольський Престіл у
древньому Римі, а не на Москву з її претензіями, на роль третього Риму. "
іншими словами. Берестейська унія, ще раз нагадала українцям, що їх земля
це частина Європи, і майбутнє існування України як суверенної
християнської нації є неможливим у відриві від Заходу.
Берестейська унія 1596 року підтвердила месіяиське покликання України,
сіле вже в нових історичних, умовах. Це покликання, па думку о. І. Шевціва,
полягає в тому, щоб зближувати й поєднувати дві гілки Христової Церкви
Східну і Західну, православну і. католицьку. У цьому вігі продовжує і
розвиває історіософські концепції таких українських істориків і мислителів,
як Василь ІЦурат, Степан Томашівський, Теофіль Коструба, Іван Мірчук,
Юрій Липа, Микола Губатий, Атаиасїй Великий, Григір Лужницький, Ісидор
Нагаєвський, Іван Ортинський, які розглядали українську національну ідею
в органічному зв’язку з християнським месіянізмом українського народу, а
в одвічному змаганні київського, християнства до сигітезу Сходу і Заходу
вбачали нашищий вияв українського національно-релігійного духа. Прикмет
но, що й тут о. І. Шевців зумів сказати своє оригінальне і вагоме слово.
Історіософські розважання, які у великій кількості знаходимо в усіх
оригінальних творах о. І. Шевціва, свідчать про його природжений талант
до топких спостережень та глибокого аналітичного мислення. Остання його
праця засвідчує, що він не мети обдарований здатністю до мемуарного та
статистично-інформативного історіописання.
Презентована праця, це не історія в класичному розумінні, а радше
Літопис подій і явищ, що їх пережила Сіднейська парафія св. А ндрія в 1948
1998 роках. Автор вкладає матеріал в хронологічному порядку, акцентуючи
увагу на найбільш важливих моментах з її. бурхливого і наповненого подіями
життя. В книжці докладно описується будова парафіяльгюї церкви в Сіднеї,
а також парафіяльного дому для священиків, школи, зали для урочистих
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подій, Дому пенсіонера, монастиря Сестер Василіянок. Крок за кроком,
залучаючи численні документи, о. І. Шевців розкриває історію зведення
цілого комплексу цих будівель. За всім цим стояли живі люди, тому автор
рясно наводить їхні імена і прізвища, увіковічнюючи їх таким чином в історії.
Особливо цінними є дані, які о. І. Шевців подав про священиків - його поперед
ників і сотрудників та наступника - на Сіднейській парафії. Він докладно
описує участь священиків у соборчиках духовенства, євхаристійних
конгресах, а також у громадському житті. Не оминає він увагою і мирянських
та церковних діячів парафії, і на. конкретних прикладах показує спільну
працю Церкви і громадських орґанізагфїі. В книжці вдячним словом згадуються
Апостольські візитації Сіднейської парафії св. Андрія, що їх здійснювали
високі церковні достойники. Особливо зворушують описи сердечних зустрічей,
що їх виявляли сіднейські українці візитам ісповідника віри патріарха
Йосифа Сліпого.
Разом з тим історію парафії св. Андрія в Сіднеї о. І. Шевців подає на
широкому тлі суспільно-релігійного життя української діаспори в Австралії
впродовж усієї другої половини X X ст. У книжці широко висвітлюється
жива історія українських католицьких організацій, церковних видань,
монаших чинів і згромаджень. Особливо підкреслена роль, яку відограли в
розбудові Австралійської єпархії та в організації українського церковного
життя на п'ятому континегіті архиєпископ Іван Бучко, митрополит
Максим Герматок ЧНІ, і, особливо, єпископ Іван Прашко, який очолював
єпархію від дня її створення до 1993 року.
Оригінальність нової книжки о. І. Шевціва полягає в тому, що поряд з
власним и іст оричними екскурсами, іст оріософськими роздумами,
конкретними розповідями й описами різних подій і фактів, він широко
використовує багатий довідковий матеріал, що належить перу інших авторів
- живих свідків історії зародження й становлення української діаспори в
Австралії. Отець І. Шевців повністю наводить або розлого цитує листи,
спогади, а також публікації з преси, які, на його думку, додають щось нове,
істотне, і розкривають невідомі сторінки життя австралійських українців.
Широко послуговується автор і так званою "усною і с т о р і є ю Ц е - записи
розповідей і спогадів різних людей - українських емігрантів, які різними
шляхами потрапили за межі Батьівщини і дісталися до Австралії. Це
унікальні документи про людські долі, часто вельми трагічні, з рідка, навіть,
веселі й кумедні.
Надзвичайно цінним аспектом праці о. І. Шевціва є публікація в ній
фрагментів ГІропам’ятної книги парафії св. Андрія в Сіднеї, у якій велися
записи відвідувачів храму й парафії від 26 жовтня 1958 року. На сторінках
8 34 подано список імен і прізвищ жертводавців на. будову Церкви св.
Андрія. Свої автентичні записи залишили: Блаженніший патріарх Йосиф
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Сліпий (двічі: 20.X. 1968 р., 5.III. 1973р.), М ирослав Іван кардинал
Любачівський, митрополити Канади Максим і М ихаїл Бздель. Світські
особи і політики: Володимир Кубійович, Микола Лівицький, о. д-р Василь
Кушнір, Леонід Плющ, Валентин Мороз, Василь Колодчин, Василь Маркусь
та ін. Починаючи з 1989 року з ’явилися записи гостей з України: Дмитра
Павличка, Ріосифа Терелі, М ихайла Осадчого, Петра Дужого, Левка
Лук'яненка, Слави Стецько, ЛесяТатока, Оксани Білозір, Івана Поповича,
Богодара Котпоровича, Олега Романіва, Володимира М уляви, а також
єпископів Павла Василика, М ихаїла Колтуна і М ихаїла Сабриґи.
Завершує книгу Хроніка парафії св. Андрія, яка велася з 1950 року.
Загалом, книжка, о. Івана Шевціва "Парафія св. Андрія в Сіднеї: 1948
1998" є своєрідною енциклопедією релігійно-громадського життя українців
Сіднею, а також усієї української громади в Австралії. Ї ї неперехідна
вартість у тому, що автор упродовж майже сорока років сам був активним
учасником і живим свідком історичних подій, які він описує на сторінках
своєї книжки. Це своєрідний "літопис самовидця" Сіднейської парафії св.
Андрія за останні півстоліття.
Випуском у світ цієї монументальної праці о. І. Шевців ще раз засвідчує
синівську відданість своїм парафіянам, усім українцям Австралії, цілому
українському народові, якому самовіддано служить усе своє життя. Як
пише сам автор, він ніколи "не старався усім догодити, але завсіди був
готовий до услуг, щоб іншим служити й допомагати”. У прощальному слові,
виголошеному при відході зі Сіднейської парафії па пенсію ( квітень 1995р.),
о. І. Шевців мав повне право сказати: "Проживши "копу літ", відходжу на
спочинок з почуттям добре сповненого обов'язку супроти Церкви і Народу".
Та не така вдача в о. І. Шевціва, щоб спокійно відпочивати. Він і далі
весь у творчій праці, про що свідчить його нова книжка, яку він ласкаво
віддає на читання і суд громадськості.

Іван Паславський
кандидат філософських наук
старший науковий співробітник
Інституту українознавства
НАН України у Львові

Від А в т о р а :
"Ргіта

Іех Н і з Г о г і а е , - пе я и і сі -Гаї з і с И с а і Найпершим правилом І с т о р і ї
не говорити н а в і т ь найменшої неправди"
(Сісего, О е огаїоге, II, 15,62).

Понижча "Історія" - це радше Спомини душпастиря, свідка та ініціятора
багатьох подій в житті парафії св. Андрія в Сіднеї, впродовж 40 літ (19591999). Це Хроніка парафії з відповідними поясненнями, а ще краще: - це
ІІаррація про життя Української католицької спільноти в Сіднеї, почавши
від її приїзду до Австралії 1948 р.
Розсіяння українців по різних країнах світу, в тому і в Австралії, впродовж
XX ст. важко пояснити інакше, як зарядженням Божого Провидіння.
До часу ісходу сотень тисяч українців поза межі Рідної Землі, вільний
західній світ не знав (і не хотів знати) про існування і неволю Українського
Народу під різними займанщинами, на його власній землі. Боротьба
українського народу за права людини і національну незалежність та його
терпіння потребували розголосу і моральної підтримки та визнання зі сторони
народів вільного світу і їх урядів.
З браку маєтної і провідної кляси, яка могла б репрезентувати український
нарід, Боже Провидіння виводить на чужину тисячі селян і робітників, які
своєю чесною працею і поведінкою представляли духовість і культуру
українського народу та його справедливе право на самостійне життя, у власній
Державі (що й сталося на наших очах). На чужину з народом іде його Церква,
а в Батьківщині стає до праці серед народу молода генерація священиків під
проводом Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького. Не дивно, що
Президентом нової Української Держави (Карпатська Україна, 1939 р.) стає
священик о. Августин Волошин...
Відірвані від Рідної Землі, перші поселенці в чужих країнах були спрагнені
Божого слова в рідній мові й своїх рідних посередників перед Богом, священиків.
25.000 українців (католиків і православних), після останньої війни,
поселилися (вперше) в Австралії. Тут вони розвинули своє громадське і
релігійне життя, даючи свій вклад у розбудову Австралії та у визволення
України з-під московського ярма.
Про одно таке поселення українців католиків, а саме в м. Сіднеї, Нова
Південна Валія, в Австралії, буде мова в цій книжці. Автор - непрофесійний
історик, а лиш учасник та обсерватор життя і подій української спільноти на
становищі пароха-душпастиря...
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Як свідкові, ініціяторові і творцеві багатьох подій, впродовж 40 років (від
1959 р. досі), в часі душпастирської праці в Австралії, мені нелегко представити
те життя вповні. Для цього треба історичної перспективи. Все ж таки я старався
писати об’єктивно. Про це свідчать документи, а судитиме читач. Звичайно,
оцінки людей і подій, рефлексії і заключення - мої особисті, з моєї точки
бачення їх. Я свідомо уникаю називати особи та подавати їх характеристику,
зокрема моїх опонентів (а вони в більшості вже на Божому суді), щоб їх не
осудити і не скривдити.
Господь покликав мене працювати, а радше продовжувати працю інших у
Його винограднику, в якому мої попередники трудилися і поклали фундаменти
релігійного життя, згідно з євангельською засадою: Один бо оре, інший сіє,
Бог дає плід, а хто інший його збирає...(Ів. 4, 37). В Сіднеї були це піонери:
о. Микола Коп’яківський ЧНІ (1950 -52); о. д-р Петро Дячишин (1952-62);
о. Михайло Мельник (1962-67). Вони то поклали фундаменти під дальший
розвиток релігійного життя вірних Української Католицької Церкви в Сіднеї.
З ласки Божого Провидіння в Сіднеї першим цю ролю сповняв о. Микола
Коп’яківський. Старший, досвідчений священик, місіонер, красномовний
проповідник, кол. воїн УГА, патріот.
В міру своїх сил, він зумів зібрати довкруги престола во єдино в розсіянні
сущих братів своїх українців католиків і дати їм запевнення Божого
благословення на майбутнє.Першу св. Літургію він відправив у Сіднеї на
Великдень, 9 квітня, 1950 року.
На жаль, з тих часів, (бо такі були обставини), немає писаних документів,
крім кількох мєтрикальних записів і цікавих листів о. М. Коп’яківського до
приятелів у Канаді. Ті листи передруковуємо без змін, як документи часу і з
першої руки.
Тяжка роля будівничого, який клав фундаменти зорганізованого релігійного
життя українців католиків у НПВалії і АСТ, припала о. д-ру П. Дячишину.
Майже увесь час його душпастирської праці, крім Богослужень, він провів
"на колесах", відвідуючи навіть найменші осередки, а то й поодиноких вірних,
на широких просторах НПВ.
Єднати вірних в одно стадо й довкруги Господнього Жертівника, робити це
в чужих церквах, було на довгу мету безперспективним. Тож, від самих початків
поселення виникала конечність мати свій власний Жертівник-престіл-церквуХрам. І в тому напрямі пок о.д-р П.Дячишин зосередив свою увагу і старання.
Як ревний священик, що дбав насамперед про справи Божі, він не уникнув
непорозумінь і труднощів, зі сторони людей, які мішали ієрархію вартостей,
ставлячи людське-земське вище вічного, Божого. Виглядає, що таким було
його призначення, такою була його доля. Бо, після 10-ти років труду і
здвигнення Храму св. Андрія, Господь покликав його до Себе по нагороду й
на вічний спочинок.
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Дещо легшою була роля мок. о. Михайла Мельника. Готовий Храм, люди
зорганізовані в парафії, скінчили своє кочування, осілися, доростає молоде
покоління..
І саме для нього, пок. о. М. М., уродженець Канади, хоч сам він недуже
молодий,посвячує багато уваги впродовж 5 літ, поки і його Господь не покликав
до Себе. За той час, він вспів прикрасити Храм св. Андрія мистецьким
Іконостасом, придбав три ділянки землі біля церкви під майбутню розбудову
парафії. І повторюється сумний факт: В розквіті сил і в розгарі праці він
умирає, а на продовження життя і діяльності парафії, Боже Провидіння
ставить - Автора цих рядків.
Робив він це нерадо, бо ще не закінчив розбудови релігійного життя в
Перті, Зах. Австралія. Бувши сотрудником у Сіднеї (1959-61) він знав з
досвіду, що праця в сіднейській парафії складніша, ніж деінде в Австралії.
Тут бо зосереджені кілька тисяч українців, які впродовж майже 20 літ
поселення, вже закріпили релігійні й політичні поділи, частина інтелігенції
ставиться до праці священика байдуже, а часопис "Вільна Думка" з дивним
упередженням. Священик же мусів боронити в першу чергу справи Божі й
добро душ повіреного йому духовного стада.
Громадське і політичне життя сіднейської спільноти було вже зорганізоване
й плило своїм руслом, а місцеві "батьки народу" залишали священикові хіба
лиш ролю служителя культу в церковній домені. Вони не могли зрозуміти,
що роля священика - це обновляти усе в Христі, тобто дбати, щоб всестороннє,
в тому й громадське та політичне життя, а вже зокрема, щоб виховання молоді
було просякнене духом Христовим, духом любові, єдности, миру, братолюбія...
Особливо було конечним продовжувати працю Попередників і зберегти молоде
покоління для Бога, Церкви й для України; усвідомити його і закріпити при
українськім обряді й при українстві взагалі. Це й було вихідною точкою
праці священика - пароха і причиною "боротьби" його - представника Церкви,
- з "батьками народу" і провідниками партійних угруповань та виховниками
молоді: ЗА ДУШУ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ.
Саме в світлі того змагання за збереження християнської духовності та
української ідентичності усіх генерацій українських поселенців в Австралії
треба розцінювати діяльність священиків і події в житті парафії св. Андрія
впродовж останніх 50-ти літ.
Понижчі рядки - це не Історія, в клясичиому розумінні того слова. Це
свого роду Хроніка подій всестороннього життя парафії св. Андрія в Сіднеї,
пєреповіджеиа радше тематично (будова церкви, монастиря, парафіяльних
об’єктів іти., Братство, Сестрицтво іти., школа, молодь іти.). Це й Спогади
про події, в яких Автор брав участь, і про людей, з якими спілкувався і з
якими працював. У відношенні до них Автор керувався не так особистими
симпатіями чи уподобанням, як радше становим обов’язком священика,

становищем душпастиря і добром душ та інтересами Церкви. Саме тому мав
він більше помочі н вирозуміння від людей простих, щирих і віруючих, ніж
від тих, які мали таланти і титули, але ставили особисте добро та амбіції
вище загального і духовного.
Сьогодні, на 50-тім році поселення українців в Австралії, кидаючи поглядом
на минуле, мушу сказати, що моє покоління супроти Церкви і Народу свою
ролю сповнило. Вірю, що й нові покоління вірних нашої Церкви під новим
проводом держатимуть твердо і високо та понесуть у майбутнє тисячоліття
передані їм наші Церковні й Національні прапори і гасла. Це справа їхньої
совісти і національної чести. Щасти їм, Боже!
Крім вибраних документів, особистих записок і нам’яти про події, для
здійснення цієї "Історії" помогли мені добрі люди своїми споминами (ОКАБ
НІЗТОКУ); а зокрема "Душпастирські Вісті" сіднейської парафії; часописи
"Церква і Життя" і "ЇЗільна Думка", "Голос Спасителя"; інж. М. Строкон
(Церковні будови); пані Марійка Дума і маестро Т.Фіґоль (Церковні Хори);
пані Евгегіія Барчинська, (Братська Рідна Школа); Преп. Сестри Василіянки
(про монастир і Дит. садочок); пані Люба Денисеико і пані Юстина Сенькович
(Сестрицтво ПМБ); пані Люба Москаль (Пенсіонери); мапу Австралії та
віддалі між поселеннями в ній українців приготовив мґр. Мирон Лапка з
Аделяїди, П.А. Окладнику оформив мистець-графік Леонід Денисеико. Ласкаву
оцінку написаного і Вступне слово до цієї "Історії" подав проф. І. Паславський
а мовну редакцію (крім передруків з моїх книжок: “Хвилини духового
піднесення” і “Відзначення Ювілею 1000-ліття хрещення Руси-України”)
перевела проф. Ольга Федмк (обоє у Львові). Ролю "доктора" в усіх складних
ситуаціях з моїм вередливим комп’ютером (по-моєму: "ступою") дуже часто й
успішно сповняв Всесв. Отець Митрофорний Архипротопресвітер Дмитро
Сенів. Усім їм — моє щире Спасибі! Особливу подяку складаю на цьому
місці членкам Сестрицтва Покрови Матері Божої в Сіднеї, під проводом Голови
С-ва ВП папі Юстини СЕНЬКОВИЧ, за м а т ер ія ль н у пом іч С ест рицт ва
у вида нн і ц іє ї Іс т о р ії др уко м .
о. Іван Шевців
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Собор св. Юра у Львові

Кат. св. А ті. Петра і Павла в Мельборні

Мала Базиліка - Собор Св. Софії в Римі

Храм св. Івана Хрестителя в ГІерті, Західна Австралія

Храм-Пам'ятиик 1000-ліття Хрещення Руси-України
в Канберрі , Австралія

Р О ЗД ІЛ І
Р О Л Я У К Р А ЇН С Ь К О Ї К А Т О Л И Ц ЬК О Ї Ц Е Р К В И
В Ж И Т Т І У К Р А ЇН С Ь К О Ї Д ІЯ С П О Р И
Вступ:
Упродовж історії людства, в часі переміщення людини, повторюється
знаменне явище: вона (людина) забирає з собою і переносить на нове місце
поселення все, що їй найдорожче і що їй вдається захопити і перенестиперевезти, та на зразок старого, будує нове, щоб це пригадувало їй старе
місце її народження-поселення: рідну хату, землю, батьківщину...
І так: відоме переношування домашніх ларів і пенатів зі старого на нове
місце поселення у Римлян. Звичайно, це були духи добрі, прихильні людині,
які навіть на новому місці поселення оставались її опікунами, охоронцями
домашнього вогнища та носіями її щастя. Почуття присутності рідних богів духів предків ітп. додавали людині-переселенцю сили і наснаги переносити
труднощі і надію на краще завтра.
Подібне зберігання амулетів, обрядових талізманів та вирізків Тори - Закону
бачимо в жидів по сьогодні а з тим і зв’язана віра в Єгову та надія, а радше
запевнення-запорука про Його опіку над ними. Коротко: опіка рідних богів
над скитальцями - емігрантами, полоненими на чужині ітп. відома в історії
народів від найдавніших часів.
Тож, не диво, що й українці в різних часах, залишаючи рідні стріхи й
землю, йдучи у невідоме на чужину, брали з собою рідні "талізмани": грудку
Рідної Землі, мережану-вишиту хустину, медалик, ікону (нпр.Запорожці Ікону Богородиці "на нове, вбоге Запорожже". Т.Шевченко: "Іржавець").
Символом українського скитальця є зворушлива картина пок. Миколи
Азовського (в Римі): В часі депортації на Сибір маги несе в одній руці Ікону
Богородиці, а другою веде дитину за собою...
Збереження пам’яті прр минуле, щоб на ньому будувати нове- майбутнє це природне явище, бо людина не змінюється з хвилиною її переміщення в
інші обставини, хіба що до них з часом, згідно з законом самозбереження,
пристосовується... Ті пам’ятки рідної землі чи гнізда дають людині-еміґрантові
силу переносити й переживати зміни і лихоліття на чужині, надію на краще,
на поворот домів ітп. Так то жидам, у єгипетській неволі, а то й в часі
тисячолітньої діяспори аж по сьогодні, віра в Єгову, вірність Його заповітам
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та батьківським традиціям, давала силу переживати скитальщину і надію на
краще завтра, на повернення до Єрусалиму і відбудову Святині в ньому...

У країнська Еміграція:
Втративши свою провідну верству
на користь сусідів: Москви і Варша
ви, (яка пішла на службу чужим
задля своєї вигоди і слави, лакімства
ради нещасного), загал Українсько
го Народу при кінці минулого
століття становив лиш "хлоп і поп",
з якого вилонилася нова провідна
верства - світська інтелігенція. В тій
ситуації застала український нарід
Перша, а згодом, і Друга світова
Горильєф "Українська Еміграція"
війна. На міжнароднім форумі, на
в
пам’ятнику
Хрещення України-Руси
якому рішалась доля народів, ми не
в
м. Сіднеї
мали впливових людей, які ре
презентували б нас і домагалися належних нам прав до самостійного життя,
як це мали наші окупанти. Ідею самостійности Польщі (чи то після невдалих
повстань у мин. ст. чи після першої і другої світ, війни) і московської імперії
(навіть у формі комуністичного СССР), боронила польська і московська маєтна
кляса та аристократія на еміграції. Бідних, бездержавних українців "могутні
світу цього" не хотіли знати й нерадо прислуховувались до їхніх жалів і
протестів на польську й московську несправедливість (пацифікацію, голодомор,
переслідування) ітп. насилля над українським народом у Батьківщині. І тут
на поміч українцям прийшло Боже провидіння! Носієм доброго імени
українського народу та його справедливих аспірацій до самостійного
державного життя стала: УКРАЇНСЬКА ЕМІҐРАЦІЯ - ДІЯСПОРА У
ВІЛЬНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.
А за своїми дітьми на чужину пішла Мати-Церква в особах своїх священиків,
поділяючи з ними їхню долю і недолю, несучи їм, наче Євшан-зілля, - духовне
покріплення і зв’язок з Рідною Землею. І сьогодні, після більш, ніж сторічного
досвіду скитальщини по чужинах, можна сміло сказати, що Українська
Католицька Церква ту свою ролю Берегині української душі своїх духовних
дітей сповнила вповні.
Під проводом своєї Рідної Церкви, або у тісній співпраці з нею упродовж
цілого ХХ-го століття українська еміграція свою ролю сповнила належно. Маючи
добре ім’я й здобувши певні впливи в країнах свого поселення, українська
еміграція сьогодні простягає помічну руку Рідній Церкві й Батьківщині. В
Зах. світі Церква, в тому й наша українська Церква, відокремлена від держави
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і має свободу розвитку. З того користала й наша Церква. Крім інших, заслуга
нашої Церкви на еміграції полягає в тому, що біля неї, або під її крилами, не
зважаючи на різні труднощі навіть зі сторони єдиновірних римо-католиків,
було найлегше збирати і гуртувати разом наших людей в розсіянні сущих...
В чому була (і ще криється) сила Церкви, яка помагала їй єднати і зберігати
духовість своїх дітей та їх українську ідентичність?
На нашу гадку це були: а) вірність батьківським традиціям: мова, звичаї,
обряди ітп.; б) одність у навчанні правд Віри і духовий зв’язок з Батьківщиною;
в) тяглість традиції - стабільність - під час коли чуже довкілля, зокрема
римо-катол. Церква після Ват.Собору, розгубилась у пошуках нових доріг до
людських душ; г) надія на перемогу Бога над несправедливістю і насиллям
ворогів, скріплювана Церквою на основі історії жидівського народу в Старому
Завіті; ґ) одність проводу (єрархічна структура Церкви) з єпископом на чолі.
Інші організації світського-політичного характеру, не зважаючи на їхні
програми і патріотизм, були тимчасовими й не мали тої притягаючої об’єднуючої сили, яку мала Церква. Бо Церква мала історичну "тяглість" і
продовження - тисячолітню традицію - і на тій плятформі будувала майбутність.
Як сказано вище, завдяки Церкві або в тісній співпраці з нею українська
діяспора зберегла свого духовість, обряд, мову, ідеал незалежносте України.
Церкви - храми, школи, організації, наукові інститути з університетськими
катедрами українознавства включно, економічні установи, видавництва ітп.,
- всі вони пропагували у вільному світі ідею самостійної України і такої ж
Української Церкви у формі Патріярхату в ній. Вони здобували прихильників
і приятелів українським самостійницьким ідеалам, не зважаючи на спротив
москалів, поляків, мадярів, зокрема невдячних і мстивих жидів, а все ж таки
вигравали! Згадати б хоча, що в Канаді ми мали українського роду міністрів
провінційних і федеральних урядів, а навіть Генерального Губернатора!..
Психологи кажуть, що "апіша Ьишапа - паіигаїііег сЬгізііапа" - людська
душа - природньо реліґійна-християнська. Звідси: духовість українського
народу наскрізь християнська. Бо, мабуть, ніякий інший нарід у світі не
прийняв Христової Євангелії так буквально і побудував на ньому своє особисте,
родинне і суспільне життя, як український нарід. (Сьогоднішнє відхилення
від цього - це наслідок комуно-московського безбожницького насильства над
душею того народу. Воно - тимчасове). Безперечно, що в тій духовості є
елементи поганські (з часом схристиянізовані): колядки, щедрівки, гагілкивеснянки, весільні ітп. обрядові пісні, танки, звичаї, повір’я... Все це значить,
що Українська людина (душа) з природи своєї є релігійною і "раг ехсеїіепсе"
християнською! І вона виявила це в часі своєї скитальщини по чужині.
Помічницею і Провідницею їй у цьому була її рідна Українська (Греко-)
Католицька Церква. Про це неодноразово й недвозначно запевняють нас
очевидці та історики (Д. Дорошенко, В. Липинський і ін.).
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Д ві у к р а їн с ь к о ї ем іграц ії, аб о :
Два р о д и у к р а їн с ь к о ї д ія с п о р и
Щоб зрозуміти ролю Церкви в збереженні духовості української еміграції,
слід розрізнити два роди тої еміграції та зміст її, що так скажу "наплечників",
у яких українські емігранти, а потім скитальці, винесли свій духовий скарб з
України.
А. ПЕРША, добровільна, економічна еміграція; це та з кінця мин. століття.
Вона складалася з людей дорослих, устабілізованих у своїх поглядахпереконаннях і вірі, і які, поодиноко чи цілими родинами, їхали за океан
шукати кращої долі. Вони мали свободу контакту й переписки з ріднею в
Батьківщині, можливість повороту домів та відчували обов’язок помагати
бодай своїй родині... Вони їхали на чужину, щоб доробитись, з наміром
повернутись домів. Перебуваючи на чужині тимчасово, вони продовжували
давній спосіб життя, харчування, звичаї, обряди, свята ітп. Однак і вони вже
в перших днях-місяцях відчували брак рідної землі під ногами, ностальгію за
нею, а в душі брак духовної поживи й покріплення, які давала їм Рідна
Церква в Батьківщині. Не диво, що вони скоро відчули брак своїх священиків
і домагалися їх приїзду, а коли вони приїхали, враз з ними роблять зусилля
побудувати свої власні церкви - храми для задоволення своїх духових потреб.
І наша Церква пішла їм назустріч.
Відродившись сама в собі (часи о. М. Шашкевича і Весни Народів) й
отрясшись від москвофільства, Українська Католицька Церква в останніх
100 роках стала рушієм всестороннього оновлення - Відродження українського
народу, а Галичина стає духовим П’ємонтом цілої України.
Завдяки заходам митрополита Андрея Шептицького, Богословській Академії
і ін., нове патріотичне духовенство УКЦ, здобувши довір’я українського
народу, стало передовиком національного усвідомлення галицького русина і
скоро піднесло його до рівня цивілізованих народів Зах. Европи. Свій іспит
оборонця прав українського народу УКЦ здала в часі польської і совєтської
окупації Галичини. І тому народ тій Церкві, як рідній матері, довіряв свою
долю. Митрополит Андрей, як старозавітній Мойсей, а за ним і його
духовенство доклали зусиль, щоб, за словами І. Франка, з "лінивих номадів
- люд героїв створити!" І створило! Перші емігранти в Канаді, США, Бразилії
й Аргентині вийшли з Галичини і Закарпаття з печаттю духа Великого
Митрополита Андрея і першу половину XX ст. прожили в світлі його ідей і
навчання. (В другій половині XX ст. українська діяспора жила і діяла в дусі
ідей патріярха Йосифа Сліпого).
Перші поселенці (католики і православні) в Канаді та в інших країнах
Америки хотіли мати свою Церкву. Вони не привикли бути без релігії і не
були вдоволені обрядами чужих Церков. Спочатку вони шукали духовної
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опіки у священослужителів місцевих церков і сект, але скоро відчули у них
брак рідної духовності й почали старання про українських священиків, а
розсіяння серед чужих примушувало їх шукати свого гурту, своєї церкви.
Спочатку, зокрема в Канаді, деякі еміґранти-фермери будували церкви на
власному ґрунті й вважали їх своєю власністю та приймали до них священиків
по своїй вподобі. Коли ж прийшлося реєструвати церкви, кладовища і тп.
церковне майно, згідно з державним законом, на Єпископа і його мужів довіря,
то деякі "власники" тих церков бунтувались; справа опинялась у судах, на
чому жирували адвокати та різні вороги нашого народу. Зокрема ці
непорозуміння фоментували і підсичували різні секти, особливо ж Русска
Православна Церква у США. Вони не вимагали оплати за духовні прислуги,
а церковне майно не мусіло бути зареєстроване на єпископа. В той спосіб
багато спантеличених і невдоволених своїм священиком і єпископом
українських емігрантів, зокрема бідних лемків і закарпатців, своїм числом і
майном самовільно збагатили підступну Русску Православну Церкву і різні
секти в Канаді й США.
Не кращою була доля українських поселенців у Бразилії і в Аргентині.
Вони прибули туди при кінці мин. століття. Польські ксьондзи ловили наших
людей у свої сіті. Вони навіть перехрещували наших дітей і готові були
обслуговувати наших людей, але люди на це не годилися.
У 1908 р. до Бразилії приїхали Отці Василіяни. Завдяки їхній праці вдалося
зберегти при катол. вірі й українстві взагалі сотні тисяч наших добрих людей
в Бразилії та Аргентині. Про їхні перші кроки й труднощі та про дотеперішні
досягнення в ділянці збереження душі українських поселенців у країнах Півд.
Америки можна писати (і вже написано) цілі томи...
..."В житті нашої спільноти в Аргентині релігійне життя займає перше та
почесне місце, бо воно створилося раніш, ніж організаційне. Чуже оточення,
туга за рідним навчили наших емігрантів оцінювати релігійні обряди та належно
заховувати наші традиції і звичаї, шукаючи в них душевного задоволення..."
(Мих. Данилишин: "Українці в Аргентині", Буенос Айрес., 1979р. ст.ібб).

У країнська Католицька Церква
в житті перш ої ук раїнськ ої ем іграції
..."Брак землі, нужда і голод приневолювали наших людей покидати рідну
землю та шукати заробітків у чужих краях. Вже при кінці XIX ст. почалася
українька еміграція за океан, але найбільші розміри прибрала вона з початком
теперішнього століття. Люди їхали масово до Канади, Злучених Держав
Америки, Бразилії, Аргентини. Деяка кількість хліборобських родин осіла в
Боснії. Крім цього, до першої світової війни виїздило щороку кілька сот
тисяч людей на сезонові хліборобські роботи до Німеччини, Данії, Англії.
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Еміграція ця відбувалася в страшних умовах.
Люди їхали без жодної опіки, без знання мови,
місцевих умовин, використовувані жахливо
чужими агентами. В краю не було чинників,
що могли б чи хотіли б цими людьми зайнятися.
Заопікувалася ними Церква. Якщо б не Церква,
то наша еміграція була, б вже давно пропала
для свого народу.
Вже митрополит Сембратович нав’язав
контакт з емігрантами, писав до них Пастирські
листи та вислав перших священиків. Та
неоціненні заслуги для них зробив митрополит
Шептицький, Як апостол Павло, хоч сам
слабкого здоров’я, відбував він невпинні
подорожі, відвідував усі скупчення емігрантів
та ніс їм розраду й поміч. Два рази об’їхав він
цілу Канаду і Злучені Штати, був у пралісах
Бразилії і в степах Аргентини. Часто відвідував
робітників у Німеччині й Англії та поселення в
Боснії.
Історичною заслугою митрополита є: створення греко-катол. Церкви в
Злучених Державах Америки і в Канаді. Багато труду і невпинних поїздок до
Риму, Відня і Будапешту коштувало його, поки зміг він проломити мадярський
і польський спротив та застереження латинської єрархії за океаном і виєднати
в Апостольській Столиці згоду на створення греко-католицьких єпархій.
Це дійсно Боже Провидіння кермувало тоді митрополитом у його заходах.
Бо по знищенні нашої Церкви большевиками на рідних землях залишилась
вона вже тільки за океаном....
Для Боснії постарався митрополит створення Апостольської Адміністратури,
що злучилась по війні з греко-катол. єпархією в Крижевцях у Хорватії, коли
на її чолі став великий український патріот єпископ К. Няраді. Для духовної
опіки над сезоновими робітниками в Німеччині митрополит висилав
місіонарів...
Нелегкою була праця перших священиків-місіонарів в Америці. Вони не
лиш мусіли вишукувати вірних, засновувати парафії, будувати церкви,
закладати школи. Вони клали теж перші основи під національну організацію,
заснували перші часописи: "Свободу" й "Америку" та були їх редакторами і
заснували перші допомогові організації. Ми з гордістю дивимося На гарно
зорганізовану нашу Церкву в Злучених Державах і в Канаді та на її невпинне
зростання. Але мало хто думає про те, скільки тяжкої праці та жертовні
праці аж до самозаперечення себе вклали в неї наші владики й духовенство -
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серед невпинної підривної роботи ворожих агентур, - за якою, на жаль, ішла
свідомо чи несвідомо - не лише значна частина вірних, але навіть деякі
священики... (О.Ісидор Сохоцький: "Що да ли греко-кат олицька Ц е р к в а
й Д у х о в е н с т в о У кр а їн сько м у Н ародові?" Філядельфія, США, 1951,
ст. 15-16).
Сумну ролю в підірванні авторитету нашої Церкви в Канаді відіграли:
галицький адвокат Василь Свистун і Василь Кудрик. В Америці - Лука Мишуґа
та інші радикали. Вони причинилися до бунту наших довірливих людей проти
свого єпископа - Ііикити Будки в Канаді й Сотера Ортинського в США - й до
постання Української Греко-Православної Церкви в Канаді та до переходу
багатьох з них до різних протестантських сект, чим підірвали силу УКЦ, яка
несла весь тягар оборони української духовості перед потопом у чужому морі...
Нелегкими були перші кроки душпастирської праці серед наших людей,
розсіяних у нових країнах поселення. Першими, хто їх відвідував і лучив гуртував разом у зорганізовану спільноту, в з часом у парафії і громади, був
український католицький священик - місіонар. В Канаді, Бразилії, Аргентині
- на коні, в Англії, Німеччині -поїздом, автобусом, електричкою, а то й рег
ресіез арозїоіошт - пішки, зі станції до табору ітп. Про це свідчать зворушливі
спомини наших священиків - піонерів церковного життя в тих країнах.
Сьогоднішні досягнення нашої еміграції, а зокрема досягнення Церкви в
різних країнах поселення - це вислід кропіткої праці й жертви кількох поколінь.
Все це не сталося 6, якщо б не було тут нашої Церкви з її організаційною
структурою: парафія-епархія-вірні, священик, єпископ. Про це свідчить історія
тих поселень у різних країнах. Переповісти її у коротких словах-рядках статті,
прямо неможливо.
Коли вже ту "чорну роботу" - організацію наших людей в душпастирські
осередки й виховання їх у дусі спільноти-громади було зроблено священиками
і гуртком добрих церковних людей, то часто це використовували
псевдоиатріоти. Вони "перевиховували" тих людей і творили з них вигідні
собі, а не Церкві чи спільноті, організації. З часом, поставлений священиком
"директор" церковної кредитівки, сказав: "ми не аборигени, щоб нас
провадити...", забуваючи, що австралійські чи бразилійські аборигени слухають
і шанують свою старшину та що вони більше солідарні між собою, ніж українці.
Або інший випадок: "батько народу" -голова громади каже священикові:
"громада - то держава", і Церква має слухати державу, зн. священик має
повинуватись йому ... Ми ще не вміємо бути демократами, ділитися владою,
і кожний на своїм місці робити те, що йому належить, солідаризуватись між
собою.
Б. ДРУГА Українська Еміграція
Набагато іншого від першої була друга українська еміграція після II світової
війни. Дещо відмінним був і зміст її духового "наплечника". В більшості - це
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люди молоді, майже діти 1 5 -2 0 літ, які в часі
війни "дозрівали" на ходу, під гуркіт гармат і
брязкіт підків солдатських чобіт чужих армій.
Вони ще не всгііли виробити собі особистий
погляд на світ, на різні справи, ще не відчули
ваги духових вартостей в житті особи й народу.
Найпершим своїм завданням вони вважали
зберегти своє життя, пережити війну, вижити.
Частина їх вступила в лави УПА, інші в ряди
Дивізії "Галичина". Більшість їх - це сільська і
міська біднота, вивезена насильно до Німеччини
як робочий контингент на тяжкі роботи, без надії
на повернення домів. Вони були наче те дерево,
що пересаджене не в пору в чужий ґрунт, в’яне,
нидіє,сохне. Єдине, що ті молоді люди винеслививезли у своїх "наплечниках" і в душі, це - Віра
в Бога, вбрана в шати українського обряду; це
батьківські напімнення і релігійно-народні
традиції та звичаї; це ЛЮБОВ до Рідної Землі і
ностальгія - туга за нею; це образ рідної стріхи і
сільської церковці, як Дому Спільного Батька...
Архипастир скитальців
І тут, на чужині, найпершим місцем їх зустрічі
АЄпископ Іван Бучко
з іншими українцями, ізгоями з рідної землі, була
ЦЕРКВА.
Маючи вільну неділю, не зважаючи на втому, голод та віддаль, український
скиталець залишав усе і спішив на українське Богослуження, пішки, ровером,
поїздом, часто долаючи десятки кілометрів. Він ходив до чужоїцеркви костела - кірхи, але духом там не чувся "вдома". І цесамозрозуміло.Бо коли
для італійця, німця, француза ітп. церква - це лиш Дім молитви, в якому він
має сповнити в неділю чи свято свій релігійний обов’язок, то для українця Церква - Храм, це Дім Спільного Батька, в якому українська душа знаходила
відпочинок після трудів, покріплення в сумнівах і боротьбі, надію на
справедливий суд Божий над ворогами, на кращу долю українського народу.
Для українця церква - це місце родинної зустрічі, духового покріплення до
боротьби з життєвими труднощами через св.Тайни: Сповідь і Евхаристію. В
церкві український скиталець віднаходив ідеал Добра, Правди і
Справедливости, а понад усе: ЛІОБОВИ, за якими тужила і яких прагнула
його душа на чужині. А в Богослуженнях, у відповіді на заклик священика:
"за мир з висот,., за Богом бережений український народ наш ітп.. Господу
помолімся!”, своїм смиренним і щирим "Господи, помилуй!" український
скиталець виливав перед Богом свою душу в надії, що Бог його вислухає...
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Під час Служби Божої в Англії 1954 року
З особистого минулого пригадую, коли 18-літнім юнаком у полоні, під
гарячим італійським сонцем, 1945 р., на св. Літургії, я почув (неначе вперше!)
заклик священика до молитви "за полонених", у мене потекли сльози
зворушення і радости, що ось і про мене полоненого в неволі Церква пам’ятає
і молиться. Це дало мені, і вірю, багатьом моїм товаришам недолі, моральну
підтримку та заохоту до витривалосте в несенні тягарів і невигод долі
полоненого, скріплювало надію на краще завтра...
Так у загальному. Бо в кожній країні, де з часом поселилися наші скитальці,
обставини були різні. ІІпр. в Англії, куди перевезено з Італії десь 10.000
полонених "селепків" -(б. Дивізійників) - та кілька тисяч "камізєльників"
(так Дивізійники називали г. зв. "Еигореап Уоіипїагу АУогкегз") - українців з
Німеччини, які ие були при війську, в більшості мужчин, то релігійну обслугу
давали їм дивізійні капеляни та кілька священиків з Німеччини.
І коли Дивізійники далі солідаризувались між собою, зберігали порядок і
дисципліну та послух своїм старшинам чи вибраним провідникам і розвивали
релігійне і всестороннє, зокрема громадське життя, то не так поводились
"камізельники" - люди цивільні, які по війні, в переселенчих таборах в
Німеччині духово "вивітріли". Це були молоді люди з різних сторін України,
переважно з сіл і містечок нашої Галилеї, але не всі свідомі. В Німеччині
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вони держались разом в обличчі спільної небезпеки примусової репатріяції
на "родіну". Опинившись у вільній країні, вони з місця стали "супердемократами" й багато їх уникало зорганізованого громадського життя, а пішло
самопас шукати "щастя" і пропадали в чужім морі. Багато з них поженились
на англійках та італійках, не завжди добірно і щасливо. Та й господарі не
дуже прихильно ставилися до іміґрантів та їх дивної мови, обрядів. Нпр., ще
в полоні англ. сарджент голосно і недвозначно сказав: "Чому ви, українці, не
вертаєтеся домів? Ми виграли війну, а тепер ще мусимо вас годувати..."
Місцеві римо-катол. священики теж нас не розуміли. Нпр., в м. Елсбури,
жило десь 50 українців у трьох різних осередках, а в неділі було найвигідніше
усім молитись в одинокій катол. церкві в центрі міста, в обідню пору. Це не
подобалось місцевому римо-катол. монсіньорові-парохові й він казав мені
шукати собі іншого приміщення на українські Богослуження. Коли ж я
"голосно" пояснив йому, що і в мене є Батьківщина, а Церква в катакомбах,
але вони поневолені й переслідувані комуністами, та що я не бажаю йому
подібної моїй долі скитальця по чужій землі й молитися в чужих храмах,
серед негостинних християн, - він навколішках просив у мене прощення за
свою нерозважність, і потім я міг правити наші Богослуження в його
церкві,коли і як довго я хотів...
Отож, чужинці нерадо нас приймали і терпіли нашу присутність на їхній
землі. А робили це, звичайно, з наміром нас використати для свого народу,
церкви ітп.Відомо, що римо-катол. ієрархія в деяких країнах ставила різного
роду труднощі і нерадо годилася на існування нашої церковної ієрархії, не
зважаючи на папську Енцикліку "Ехиі РатіІіа" ітп.

Еміграція в Німеччині:
Отець Петро Романишин, душпастир українців у Німеччині, секретар Ап.
Візитатора, о. д-ра Петра Вергуна, в часі війни, говорить про чот ири Групи
Українських Емігрантів у Німеччині й Австрії після ост. війни: гл. його:
"Українська католицька Церква візантійсько-слов’янського обряду в Н і
меччині до 1945р.", Мюнхен, 1978. ст. 19-20. Він пише: "... До Першої Групи
належала стара еміграція ще зперед і після першої світової війни. Це мала
горстка робітників і старших висококваліфікованих людей... та студенти..."
Другу групу людей становила найновіша, так звана політична еміграція,
яка опинилася в Німеччині після 1939 року... До неї можна долучити
нечисленну еміграцію з Франції, Бельгії, Югославії... Ця друга група людей
становила вартісніший, свідомий елемент, заанґажований у політичній або
суспільній праці в рідному краю... Всі вони працювали, де хто попав...
Переважну кількість, однак,творило наше свідоме робітництво зі сіл і міст..
Третю групу становили емігранти, що прибули на роботу до Німечини
після прогнання большевиків з України німцями в червні 1941 р. Між ними
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Українське паломництво після Архиєр. св. Літургії
в базиліці Санта Марія Маджіоре. 1950 р.

Архиєр. св. Літургія в базиліці Санта Марія Маджіоре. (від л. до пр.; о. Іван
Леськович, о. Петро Голинський, о. Ван де Мале ЧНІ, Преосв. АЕп. Іван Бучко,
о. митрат Яків Перрідон, о. Ріосиф Заячківський ЧСВВ, о. д-р. Петро Дячишин,
(служахці: Олександр Баран і Іван Шевців).
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Святий Рік 1950. Українське
паломництво з Франції в Римі

Українське паломництво з Великої
Британії в Люрді 1954 р.

був також цінний елемент, але багато було й таких, що їх громади чи міста
висилали на примусовий контингент, щоб позбутися з села чи міста небажаного
елементу. Це була масова і примусова еміграція, яку зігнали в німецькі села
й міста разом з інтернаціональною еміграцією з цілої Европи... До цього ще
слід зачислити кількамільйонову еміграцію, яку німці силою вивезли із Східніх
Земель України...
Четверту й останню ґрупу творили так звані біженці, які прибули до
Німеччини в 1944 р. Вони прибули до Німеччини на самий кінець, на час
руїни і хаосу. Про нормальне душпастирство тоді вже мови не було, хоч
багато священиків покинуло Україну перед большевиками..."
Говоримо довше про ту еміграцію до Німеччини, бо після війни вона
начисляла сотні тисяч осіб, старших, молоді й дітей, і яка пережила страхи
від репатріяційних совєтських комісій та наївних совєтських "союзників" зах. аліянтів, які помагали большевикам вивозити насилу наших людей на
совєтську "родіну". Сотні тисяч тих людей, які збереглися, потім виїхали до
різних країн вільного світу й становили нову хвилю, або т.зв. Другу еміграцію
до Канади і США та до країн лат. Америки і"нову "-першу в Англії та Австралії.
Ось що пише про ту Еміграцію д-р Володимир Маруняк: "У країнська
Е м ігр а ц ія ", Мюнхен, 1985, ст. 308:..."Положення українських скитальців у
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Св. Літургія в українській каплиці Базиліки в Люрді, 1954 р.
Німеччині післй II світ, війни було жалюгідне і траґічйе. Правне становище
непевне. Сбв’єтська регіатріяційИа комісія ‘виловлювала людей мз таборів і
ПООДИНОКО на вулицях...
:
:■ , ;г
Державні народи опікувалися своїми громадянами - сйитальцями’- бувшими
німецькими в’язнями.' УкрЯїнЦг ж буліт безборонні від' еоВ’єтів 'а контакту з
Заходом, зокрема з Америкою, не було... ■ 1
' ;
,;
:
'
Після загального послаблення церковНоґо життя в роках другої світової
війни "в повоєнному періоді' ми були свідками1зростаючих ВПлйвів Церкви1і
хрйстНяНськик політичних Партій в Евроііі. Подібну тенденцію можна' було
обсервувати й в лоігі нашбгб'еМіґрацїйн'ого 'ГроМадяНсТВЯ,! хбча причини того
лежали деінде. Поворот до церкви ціхувало щоденне життя втікачів. В Найважчі
хвилини - в місцях прийуЄов6ї:р:еПатріяцїї'в6ни/щукалй!іі'Зн'аХбдйіли в церкві
душевну рівновагу Й помічну руку..."
""О'
■ г;; ■'■■■
На жаль, зміст 'духбвого1"наплЄчнйка" в усіх тих труп не був таким, як у
згаданої Першої1Еміграції за' океаніЦе -треба підкреслити зокрема1про зміст
духового "наплечника" Иастйни нашої" галйцької,іНтеліґЄНЦії, яка була
просякнеиа духом радикалізму і/аб о націоналізму й н е1розуміла' Належної
ваілг релігійних1Вартостей і ПаДаваМ перевагу "Патріотичним".: ЕІЄ1зваДіаючи
нате, що пЄрЄ'Д війною, в усіх1школах у Польщі один з обов'язкових предметів

Розділ І

зо

навчаття і іспитів була релігія, то знання релігійних правд у багатьох
професіоналів залишилось на рівні народної школи, в кращім разі - гімназії,
в порівнянні з науковим, університетським чи фаховим знанням. Щойно на
чужині, зокрема в країнах, які переживали своє духове "відродження" після
війни, частинно відродилась духово і наша інтелігенція...
У нас часто можна завважити переставлення ієрархії вартостей, коли ста
виться національне на першому місці. Нпр. "Україна понад усе!" або: "Україна
була скоріше, ніж Бог!" (Це вислів "батька народу "-громадського діяча, виховника молоді, священичого сина!) Ясно, що така настанова такого роду
"інтелігентів" чи провідних людей у спільноті йшла в колізію з навчанням
Церкви і священикам гіриходилось уставляти ті вартості на належне їм місце,
а все це створювало зайві непорозуміння, осуджування Церкви І священиків
у браку патріотизму, утруднювало діяльність священиків у збереженні україн
ської духовості й національної ідентичності молодого покоління на еміграції.

Д ея к і негативи наш ої реліґійности:
При цій нагоді варто пригадати і деякі негативні сторони нашої ніби
побожности, а це: показуха і стояння та "політикування" надворі, під церквою,
в часі Богослуження, коли в середині є вільне місце. Першу я побачив у
полоні, навесні 1945 р. Кілька тисяч полонених дивізійників англійці загнали
на луку біля Кляґенфурту в Австрії і там примусили нас таборувати, а наші
старшини, які не дуже то давали нам приклад побожности у війську, заволали:
"Будуймо престіл а священики хай правлять якесь Богослуження, щоб показати
англійцям, що ми віруючі, а не безбожні німецькі Ес-еси." Інакше буває в
поляків. Нпр. в часі польського Богослуження в римо-катол. костелі, в
Кпі^ЬГзЬгісІде, в Лондоні, польський генерал Владислав Андерс щонеділі сидів
у першім ряді, щоб дати приклад нижчим військовим чинам у сповнюванні
недільного обов’язку. А в нас? - Старійшина та інтелігенція - майже в кожній
парафії, на Богослуження рідко находить час, спізняється, або під церквою в
часі Богослуження, "політикує". Загал нашої інтелігенції не має почуття своєї
відгювідальности питомого провідній верстві інших народів, що КГоЬіІіІаз оЬ1і§аІ
- шляхецтво зобов’язує.
Для багатьох наших людей, релігія - це наче свого роду парадний мундир
або маска, які вбирається оказійно в неділі чи свята, щоб показатись у церкві
чи біля неї, а вийшовши з церкви, скидається мундир-маску і людина, наче
свобідніше віддихає, стається знову такою, як передше. Ми не вміємо погодити
релігію з життям, тобто переводити навчання Христа і Церкви в родиннім,
громадськім, політичнім, економічнім житті, на кожнім кроці...
Пожиття в.таборах, у Німеччині і те, що там всі були "рівні", (бо й вчорашні
пани та їх родини - інтелігенція - мусіли стояти в черзі по харчі, на приділ
одежі ітп. поряд із простолюддям), виробляло в загалу людей неповагу до
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інтелігенції (бо "вже минулись ті часи, як вас у руку цілували!") та й не всі
інтелігенти виправдували свій статус. Кажуть, що деякі колишні директори
різних союзів чи комітетів, вже по війні, в таборах, сварилися за старі шнури,
що їх вони вивезли в часі евакуації, або за "посади" в таборовій адміністрації,
в кухні, при розподілі лахів у магазинах ітп.. і тим принижували повагу до
себе зі сторони простолюддя. А виїхавши до Австралії, тут 2 роки мусіли
працювати як звичайні робітники, поряд із вчорашніми селянами. То ж, взаємне
недовір’я і легковаження себе тих прошарків українських поселенців на новім
місці поселення теж давали себе відчути і на громадськім полі. Тут вчорашній
селянин знову виявився більше самозарадним і практичним при будові власної
хати та й дороблявся скоріше, ніж вчорашній "пан", - інтелігент.
Різниця тих двох прошарків наших поселенців виявилась теж у їх відношенні
до Церкви і священика. Тоді, коли простолюддя горнулося до своєї Церкви і
до священика, як це бувало вдома, то багато інтелігентів, які вийшли зі
сящеиичих родин, ставились до тих традиційних святощів з резервою а то й з
легковаженням.Від самого початку при Церкві-священикові стояли люди
простіші. Вони вірили Церкві - священикові, і, як уміли, так і виховували
своїх дітей. І не диво, що з часом більше дітей простолюддя збереглись при
українстві, ніж дітей з родин інтелігентів. Бо ці останні творили свої "шайки";
а в неділі чи свята, замість вести дітей до церкви, уряджували "бар-бе-кю" і
"пікніки" чи спортові ігри, йшли на рибалку ітп., і так поволі, з власної вини,
стали причиною загибелі своїх дітей у чужому морі.
Негативи нашого християнства: - це поверховність, брак бажання пізнати
глибше правди віри і їх зміст та історію своєї Церкви, обряди ітц. Друге це обрядовщина, що межує з забобонністю. Третє - дволичність. Релігія це свого роду недільна-святочна маска, або парадний мундир, які вбирається
для вигоди і потреби хвилини, і скидається його вже на порозі, вийшовши з
церкви...

Б удов а власних церков і розвиток релігійного життя
У к раїн ськ ої ем іграції в країнах поселення:
Тому що наші люди не почувалися добре і вигідно в чужих храмах (наші
Богослуження мусіли відбуватися у невигіднім для нас часі: пополудні, а
місцеві священики мали в тому часі свої парафіяльні релігійні практики),
вони мріяли мати свою церковцю в кожнім місці поселення, на взір тих, які
залишили на рідних землях. І вони робили зусилля, щоб такі церкви здвигнути
на чужині. Для цього вони не шкодували труду й жертви. Завдяки жертвенності
й добровільним пожертвам парафіян і гірихожан здвигнено величаві храми,
які стали свого роду виявом, відзнакою і символом українства та публичним
свідком присутности українців в даній місцевості.
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В Україні: Храм - святиня - це
вікові свідки християнської Віри і
культури українського народу. А на
чужині - це твердиня української
духовости; велемовний символ і
речник поневоленої і нескореної
України.
Для українського скитальцяеміґранта, українська церква-храм на
чужині, - це Дім Спільного Батька.
Це клаптик України. Тут він міг
молитися до "своїх святих" за кращу
долю своїх братів і сестер у неволі.
До цього спонукували його молитовні
заклики у св. Літургії:., "за многострадальний український народ
наш...за нашу переслідувану Церкву,
Господу помолімся"... на які його
,
.
душа щиро відповідала: "Господи,
Блаженнійшії Патріарх Иосиф ( Сліпии) помилуй!"
У своїй церкві, український священик, якщо він свідомий свого провідного
становища і відповідальности, має нагоду і право апелювати не лише до сантиментів-почуттів богомольців: закликати до любови ближнього й заохочувати їх до
жертви для України, але й скріплювати віру своїх слухачів і надію на краще
завтра; заохочувати до зберігання родинних і національних звичаїв і релігійних
традицій; до збереження української мови в родиннім і товариськім спілкуван
ні українців між собою; до виховання і збереження молоді в українськім
обрядовім дусі й національній свідомості; до всесторонньої помочі Україні; до
солідарності-] між собою; до партійної і релігійної толеранції; до відсічі на
ворожі закиди і наклепи на українців у чужій пресі, радіо, ТУ ітп.; до оборони
доброго і чесного українського імени,.. Він (священик) мав право закликати їх
"бути собою", до збереження своєї особистої і національної гідности...
Крім підйому духа своїх парафіян у часі великих свят; наша Церква сама,
або в співпраці з УАПЦ і зорганізованою спільнотою ініціювала публичні
протести і маніфестації проти переслідування українських християн у
Батьківщині, ставала в обороні українських дисидентів, молилась за перемогу
Бога і Його Правди в поневоленій Україні, чим підносила духа народу.
ГІа еміграції одиноким невиборним авторитетом в українців був священик.
"Н аш а Ц е р к в а на чуж ині - це наш а Держ ава!" навчав Блаженніший
Патріярх Йосиф а за ним і свідомі цього священики,бо воно справді так і
було. Через брак Української Держави, наша Церква зі своєю єрархічною

Розділ І

33

будовою-структурою та авторитетом єпископа і священика, як представників
Бога і України, була одинокою школою державницького виховання, виробляю
чи в людей повагу до себе і почуття особистої гідности, взаємопошани, солідар
носте, послуху супроти свого рідного авторитету (в церкві, громаді, школі,
установі-орґанізації).
Наша Церква на чужині - це духова Україна, яка заступає Батьківщину. В
церкві наш емігрант відчуває, що Церква і священик дбають про нього, не
лиш про його душу, але про загальне добро своїх вірних.
Нашим священикам - Церкві українська еміграція завдячує в першу чергу
збереження молодих генерацій при українстві взагалі, при помочі шкіл (майже
всі школи українознавства поставали і удержувались при Церкві або Церквою).
Розвиток українського шкільництва, від дитячих садків почавши, по каледжі
та університетські катедри, а то й Український Католицький Університет у
Римі - це заслуга нашої Церкви. Церкві завдячують своє існування багато
видавництв, кредитівок та інших організацій, доми пенсіонерів ітп.
Нелегкою була доля-роля священиків на чужині.Від нього вимагалося,
щоб був педагогом і виховником молоді, отцем-опікуном-порадником для
старших, хворих і немічних; щоб був журналістом-полемістом в усвідомленні
й обороні своєї духовної пастви від зазіхань ворогів; щоб був промовцеморатором на зборах і громадським діячем; а політичні партії вимагали, щоб
священик благословив лиш їхню діяльність; щоб вечорами, після праці, коли
ціла родина сиділа при ТУ, священик їх відвідував удома, а рівночасно, щоб
був до їх послуг у приходстві тоді, коли вони приходили полагоджувати свої
справи; щоб був добрим проповідником, співаком, диригентом, усім для всіх...
На чужині Церква, як установа Божа, помагала нашим людям віднаходити
своє особисте і національне та обрядове Я та національну, культурну, обрядову,
окрему від інших народів, - українську ідентичність. Для українців на чужині
Церква це те, що Олесь Гончар називає Собором, а Роман Іваничук - Храмом.
Це ідеал, це символ, це прапор, це знамено, під яким український скиталець
віднаходив, відбудовував і скріпляв та маніфестував-виявляв свою ідентичність.
Релігійні обряди: різдвяні, новорічні, великопосні, великодні, зеленосвяточні
ітп. - це джерело віднови, це нитки, які в’язали (і ще в’яжуть) українців між
собою та з Україною. Можна сказати, що так як жидам у збереженні їхньої
ідентичности, (упродовж їхньої тисячолітньої скитальщини по чужинах),
помагали: їхня релігія і звичаї-традиції тісно пов’язані між собою, так і нам
українцям, - наш окремий український обряд, календар, мова, Богослуження,
традиції ітп. - помагали зберігати себе серед чужого моря. Зберегти чистим це
джерело від чужого намулу - це імператив сучасної хвилини в Краю і на чужині.
Це виклик у сторону ідейних українських юнаків/-чок, які хотіли б прислужитись
свойому народові й на чужині зберегти бодай те, що вдастся, а в Батьківщині, на
руїнах царства сатани, відбудовувати нові твердині й святині Царства Христового.

34

Розділ І

Українська Церква на чужині - це наче корабель. Хто в ньому пливе, збережеться-врятується. Хто ж випаде за борт - згине-втопиться в чужому морі.
Доля Української Церкви в усіх країнах чужини лежить у руках нас самих.
На чужині найважнішим завданням нашої Церкви - це спротив денаціоналізації.
Це обов’язок віднайти і поєднати з церквою-храмом у парафіяльних рамках
загублені душі усіх поколінь, пов’язати їх організаційною сіткою, зобов’язати
приходити стало на наші Богослуження, а також розвивати товариське житя
на клюбовий спосіб: імпрези, освітні, обрядові й тп. "зустрічі", харитативна
діяльність, хори, школи ітп.
Церква - це плятформа єднання. Священик - це лучник поодиноких осіб,
родин у спільноту-родину дітей Божих.
Крім душпастирської обслуги зі сторони монаших чинів і білого (світського)
духовенства, Церква - парафія (впродовж історії) була плятформою об’єднання
і розвитку всестороннього життя українського народу, а вже зокрема життя
українських емігрантів у країнах їхнього поселення. Дуже влучно, в коротких
словах, представив це о.А.Г.Великий ЧСВВ у своїй доповіді: "Релігія і Церква
- основні рушії української історії" гл. Збірник: "Релігія в житті україн
ського народу", Мюнхен-Рим-Париж, 1966, ст.14:..."Релігійний культ
божества, а христинський зокрема, релігійні інституції і предмети Божого культу
- є в своїй суті публічного і громадського характеру, а тому - в свою чергу - є
елементами суспільнотворчими. Храм, парафія, єпархія - виходить поза
індивідуальні, клясові чи групові інтереси; мають виразно центропетальний (доосередній) напрям і тому сприяють творенню суспільства, держави, нації.
Один храм з ’єднує спільно одним дахом усі статі, стани, кляси, роди; одна
парафія об’єднує всі кляси і роди; одна єпархія об’єднує навіть різні племена.
Один вівтар, один церковний священослужитель, одна жертва, одна віра сприяє
творенню однодумности, одного світогляду, вимагає однієї моралі, одного
розрізнення добра і зла; а все це переборює розбіжності, політичні, суспільні,
культурні: вирівнює людську громаду. Те ж саме треба сказати про епархіяльну
установу, з одним єпископом у проводі, яка переборює і час, а головне простір,
усуває відчуженіть, виробляє відчуття взаємної приналежносте й залежносте..."
Завдяки окремому обрядові, календареві, Літургії в рідній мові, Богослуженням, звичаям ітп. наша Церква могла протистояти намаганням чужих
проковтнути нас, засимілювати нас. Молода наша генерація того не розуміє,
не дооцінює і відчужується від нас, а то й пропадає для Бога і України. На
жаль, цьому потурають, а то й прикладають рук до цього процесу, народжені
й виховані на чужині, в чужій ментальності, деякі священики, а навіть
єпископи, а через це наша Церква на чужині майже в усіх країнах, підупадає,
хилиться до занепаду...
Нерадісні прогнози майбутнього нашої діяспори і Церкви на чужині:
В останніх часах відчувається в нас нахил до модернізації, пристосування
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до нових порядків, а навіть до ініціятиви місцевих римо-католиків. Це
нездорове явище.Йому треба протиставитися. Відчувається, що деякі теперішні
єпископи це не Архи/пастирі й князі Церкви, якими були: Слуга Божий
Митрополит Андрей Шептицький і Блаженніший Патріярх Йосиф Сліпий.
Це радше римські адміністратори в нашій Церкві, (деякі сумнівної вартости)...
"Я тримаюся папи за руку й роблю те, що мені папа каже..." Так сказав мені
один наш єпископ в США. Деякі наші єпископи - це "дядьки отечества чужого",
як казав Т. Шевченко. Це неприємне ствердження, але на жаль, це наша
дійсність, і в тому наша біда. Ще донедавна в нашій Церкві були владики
"старої школи", типу ВПреосв. АЕпископа Івана Бучка та Блаж. Патріярха
Йосифа і священиків його виховання. Тепер, на своїх Синодах групи монахівєпископів вибирають на подібні становища "своїх хлопців" з окремих монаших
чинів, а папа лиш дає на це свою згоду, мовляв: якщо вони добрі для вас, то
для нас (тобто римської курії) і поготів...
Про духову силу (і слабість теж) нашої Церкви в Краю і в житті нашої
еміграції на чужині знають наші вороги. Тому вони всіляко старалися (і ще
стараються) завалити її повагу в очах її вірних, підкопати авторитет її
священиків, а в очах наївних чужинців і зокрема римської курії представити
нашу Церкву, як "націоналістичну". В багатьох випадках було ясним, що це
робота агентів КҐБ і Русскої Православної Церкви. Особливо відчутною наглядною була нагінка на нашу Церкву й українське Християнство взагалі в
часі наших приготувань до відзначення Великого Ювілею 1000-ліття Хрищення
Руси-України в 1980-тих роках. Щоб підважити християнську Віру і
прив’язання українського народу до Христа і Його Церкви, ворог підсував
емігрантам суперпатріотичний сурогат - т. зв. РУНВІРУ (Рідна українська
віра) і поворот до поганства, але на цей гачок далися зловити лиш наївні
одиниці та суспільні покидьки, щоб бодай тим підкреслити своє існування на
цьому світі...

З А К І Н Ч Е Н Н Я - підсумки:
Не зважаючи на свою залежність від римської курії (Конгрегації для Східніх
Церков) більше, ніж від Глави Церкви-Матері в Батьківщині, наші митрополії,
єпархії та екзархати на чужині, всежтаки старалися зберегти "зіаішз дио" і
свою духову єдність з Церквою-Матір’ю в Батьківщині. І так:
У США, крім будови церков ітп., розвинулася видавничо-освітня діяльність.
Постали часописи (сьогодні вже щоденник "Свобода" і "Америка"), розвинулося
шкільництво: парафіяльні дит.садочки й цілоденні школи, гімназії і каледжі
та семінарії, щадничі кооперативи ітп. організації та установи.
В Канаді: школи, каледжі, семінарії аж до Наукових інститутів включно;
кредитівки-банки; видавництва; доми пенсіонерів; різні організації релігійного
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і світського характеру (БУК - Братство Українців Католиків, КУК - Комітет
Українців Католиків, СКВУ- Світовий Конгрес Вільних Українців - тепер
СКУ - Світовий Конгрес Українців), і ін.
В Бразилії та в Аргентині велику освідомлюючу - освітню і видавничудіяльність розвинули Отці Василіяни.
У Франції - Наукове Товариство ім. Т. Шевченка в Сарселі (Енциклопедія
Українознавства); в Німеччині - видавництво "Християнський Голос”, УВУ Український Вільний Університет.
В Австралії - видавництво "Церква і Життя", ОУКОА - Об’єднання
Українських Католицьких Організацій Австралії та СУ О А - Союз Українських
Організацій Австралії ітп...
В Римі: гімназія - Мала Духовна Семінарія і Семінарія св. Софії та Колегія
св. Йосафата, де виховуються нові священичі кадри; Український Католицький
Університет; Патріярший Двір і парафія... Все це творить духову амбасаду
УКЦеркви й України взагалі, у Вічному Місті.
Першу половину XX ст. УКЦерква в Краю і на чужині пережила з печаттю
духа Великого Митрополита, Слуги Божого, Андрея Шептицького.
Після війни, у 1945-63 рр., Боже Провидіння віддало українських еміґрантівскитальців під опіку Великого Сина Українського Народу і його Оборонця Архипастиря Скитальців, пок.Архиєпископа Івана БУЧКА.
В другій половині XX ст. аж посьогодні, наша Церква, зокрема та на
чужині, живе і розвивається з печаттю духа Митрополита Ісповідника Віри Патріярха Йосифа СЛІПОГО, 1963 - 1984 рр. Своєю появою у вільному світі
й своїми відвідинами всіх українських поселень на еміграції та голов держав,
Він підніс авторитет українського народу й відкрив двері для недалекої його
Самостійности. Своїм авторитетом і батьківським дбанням та архипастирською
любов’ю до меншого брата,ці Великі Мужі Божого провидіння,здобули собі
в народі: Любов, вдячність і пошану, стали прикладом до наслідування для
багатьох. Вони не соромилися того народу а були його оборонцями в найважчі
часи переслідування і гонення його чужинцями в Краю і на чужині, на волі й
в неволі.. Вони репрезентували нашу Церкву і Народ насамперід причинилися
своєю жертвою і геройською поставою до духового відродження народу.
Великі - високі заклики Блаженнішого Патріярха Йосифа: "Будьмо собою!"
- "Великого бажайте!" - "Рег азрега асі азіга!" - "Наша Церква на чужині - це
наша Держава!" - "Будуйте, скріпляйте Український патріярхат!" і тп., повинні
бути гаслом на знаменах всіх українців, а зокрема єрархів і духовенства
нашої Церкви в Батьківщині й на чужині, сьогодні, завтра й по всі часи!

о. Іван Ш евців

У К Р А ЇН С Ь К А К А Т О Л И Ц Ь К А
Ц Е Р К В А В А В С Т Р А Л ІЇ
П ерш і п оселен ц і
Еп тазз - в загальному - це бувші біженці з
України, - переселенці з Німеччини, Австрії та
інших європейських країн, після останньої світової
війни. В загальному - це простолюддя, переважно
селянського походження, з малим відсотком
інтелігенції (тобто людей з вищою, університет
ською освітою, ок. 2 %), та різного роду спекулянти з галицьких сіл і містечок.
Пересічний вік тих переселенців, (у 1948-50-тих роках): 25-30 літ. Більшість
з них були насильно вивезені (як робочий "контингент") до Німеччини, у
віці: 15-20 літ. Це - "діти війни", вирвані з рідного ґрунту, з родини, де вони
ще не вспіли дозріти в рідному середовищі; набути знання релігійних правд
віри; оформити свій характер у нормальній (не воєнній) атмосфері та
усвідомити свою ролю в (українській) спільноті взагалі.
Не бракувало між ними і різного роду неуків, які, під рубрикою: Освіта,
маючи 3-4 кляси народньої школи, писали: середня. Багато з них, під впливом
таборової титуломанії (привезеної з Галичини), приписували собі різні титули
і професії. Нпр. учитель народніх шкіл, тут уважав себе професором, або так
його інші титулували, а він не реагував проти цього й так той титул за ним
закріпився; робітник у фабриці "Еп§іпеегіп§" вважав себе інженером, а той з
фабрики окулярів - окулістом ; сільський крамар подавав себе за бізнесмена,
а вчорашній друкарський складач тут ставав не менше, як редактором... Такі
"титули" мали свій негативний вплив на їх носіїв і на спільноту, коли вони
попали на провідні становища в ній...
І ще одна категорія переселенців - "піонерів" українського життя в Австралії,
-це: - спекулянти і доробкевичі. їх духовий розвиток не пішов у парі з їхнім
матеріяльним дорібком у цій країні.Не загубились ані не змінились подорозі
до Австралії професійні критикомани, які посуджували і критикували у своїм
(родиннім і собі подібнім) середовищі всіх і вся довкруги себе, а зокрема все
українське, витворюючи тим у своїх же дітей комплекс меншевартости...
Повища характеристика допоможе зрозуміти, чому із загального числа
українських поселенців в Австралії навіть не половина з них включилися у
церковне і громадське життя, щоб нести на собі тягар його розбудови і помагати
Україні.
Деякі з тих насильно вивезених на примусову працю до Німеччини чи
Австрії, працювали в чесних і віруючих господарів ("баворів") і від них
навчились дечого доброго. Та, на жаль, багато з них, в часі війни, жили в
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таборах поряд з робітник ам и /-ц я м и інших на
ціональностей,
в ір о 
визнань, переконань ітп.
їхн ій вплив на наших
молодих людей не завсіди
був позитивним.
Небагато причинилося
до вироблення їх харак
теру перебування в табо
рах УНРРА (Ш іїесі № Хата поселенців-фермерів В. і М. Павлів
Гіопз Кеііеї апсі КеЬаЬіІіГав Міттагонґ (200 км. від Сіднею).
Гіоп АсІтіпізГгаГіоп Допомогова і Регабілітаційна Адміністрація Об’єднаних Націй) чи ІРО (Іпіегпаііопаї Кеїи^ее Ог§апізаііоп - Міжнародня Організація для Втікачів) по
війні. Навпаки, необмежена свобода, страх перед репатріяцією на "родіну",
"таборові республики", моральна розгнузданість ітп., багатьох з них не
виховали, але зіпсували.
В часі війни і після неї багато з них заключили подружжя, часто припадкові,
конвенціональні й незаконні (бігамія). Все це потім далося відчути в особистім
і родиннім житті тих переселенців, у вихованні дітей, у громадськім,
політичнім, а зокрема релігійнім житті й діяльності тут, в Австралії.
Все ж таки, не зважаючи на таке чи інше минуле тих поселенців, майже всі
вони зберегли Віру в Бога і приналежність до своєї Церкви, яка пішла за
ними на чужину, як Мати - Опікунка, в особах своїх священиків. То ж, не
диво, що найперші заходи і зусилля українських поселенців в Австралії, крім особистого дбання про дах над головою для себе і родини, та організації
громадського життя, - йшли по лінії релігійній. Вони домагалися, старалися і
чекали своїх священиків, а коли такі прибували з Канади чи з Европи, - вони
горнулися до них і скоро почали плянувати будову власних храмів в усіх
більших місцях їхнього поселення.
З уваги на те, що в місті (Сідней) було дуже мало вільних помешкань до
винайму, то після закінчення контрактів і виходу з таборів, наші люди
поселялися, де хто міг. Вони купували дешеві будівельні ділянки землі в
західніх передмістях Сіднею і поселялись переважно біля залізничих станцій,
ставили намети чи примітивні будки "гаражі" з дощок або з азбесту (шиферу)
й поселяли в них своїх жінок з дітьми. Однак поселювались далеко один від
одного (бо українці нерадо живуть близько себе, в сусідстві, не так, як греки,
італійці, турки, вієтнамці і ін.). Нпр. коли провести лінію з півночі на південь
по вул.Джон і Джозеф Стріт у Лідкомбі (ок. 20 км. від центру міста), то в
східній стороні Великого Сіднею поселилось ледви ок.200 адрес а вся решта
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(ок.1300 адрес) на пагорбках Зах. Сіднею. А таке розселення з часом відбилося
негативно і на їхньому родинному житті (бо окремі родини були острівцями
серед чужого моря, серед чужих людей) під оглядом духовим, культурним,
релігійним...
Чоловіки відробляли дворічні контракти на будові залізничних шляхів,
при каналізації, будові водо-гребель ітп., далеко від жінок і дітей. Жінки ж
з дітьми жили в таборах, або працювали як домашні прибиральниці - служниці
в домах місцевої "знаті" та у фабриках.
Не маючи своїх священиків (аж до їх приїзду), по релігійні прислуги наші
люди вдавались до римо-католицьких таборових капелянів різних
національностей, або до місцевих римо-католицьких священиків. Однак, попри
найкращу волю з обох сторін, чужинці не розуміли духа наших людей, ані їх
обрядових і народніх звичаїв. Через це між ними поставало взаємне
упередження і недовіра та збільшувало вимогу - потребу - конечність мати
своїх, рідних, українських священиків і власні храми...
Упродовж перших 10 - 15 років поселення, завдяки своїй працьовитості та
ощадному способові життя, більшість перших поселенців побудували власні
доми й доробились деяких достатків: придбали власні автомобілі ітп. та почали
більше часу присвячувати громадським, політичним і реліґійнм справам,
спортові ітп. 1960-70роки це час, коли будуються Народні Доми, Клюби,
Школи, Церкви, організуються ко-оперативи-кредитівки ітп. Майже всі вони
і всюди хочуть бачити у своїх рядах священика і мати його моральну підтримку
і благословення звичайно, лиш для діяльности їхньої групи, щоб потім, коли
діло завершиться, їх (священиків) від нього відкинути - усунути. Так, завдяки
церковним фондам і моральній підтримці о. Івана Прашка, в Мельборні постала
і розвинулася ко-оператива "Дністер"; завдяки ініціятиві о. І.Шевціва постала
кредитівка "Калина" в Перті, З.А. та з його ж ініціятиви і завдяки зусиллям
парафіян, в рамках парафії св. Андрія, в Сіднеї, постала кредитівка "Карпати",
в 1971 р.
У 1980-тих роках первісний ентузіязм почав пригасати. Більшість "піонерів"
досягли пенсійного віку. Громадське і політичне життя та діяльність
сповільнюється і зводиться до участи в різного роду імпрезах, концертах,
зборах, у церковних Богослуженнях і тп. святкуваннях. На зміну приходить
нова генерація, яка однак не активізується по лінії батьків, але усамостійнюється і поволі, на очах батьків, відчужується від Церкви й української
спільноти взагалі.
Упродовж перших 20 років вплив австралійського середовища і тиск родини
знизу, від дітей, що пішли до місцевих шкіл, має свої наслідки на товариську
ітп. поведінку і ментальність а то й настанову до життя взагалі, в давніх
нащадків повільних скитів, вчорашніх українських селюхів. Вони, хоч і не
зовсім, але урбанізувалися. і провадять міський спосіб життя. Це проявляється
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в їхній одежі, в посіданні авта, якого марка і вартість часто мала б бути
свідоством нового статусу і багатства його власника; нові, великі, поверхові
муровані доми й модерні меблі, при чому тут і там проявляється якщо не
скупість, то незвичність їх уживати, (нпр. гостинна кімната -”5ІШп§-гоот"
вистелена коштовними килимами, стіни розмальовані китайськими мотивами,
але... замкнена на ключ, килими покриті плястиком, щоб бува не забруднились,
а гостей приймають .. у кухні)...А деякі продовжували готувати страви в
старій кухні, щоб не засмердіти хати...
Спритніші з них відкрили власні підприємства, зокрема малі крамнички
споживчих товарів. Але більшість наших людей, хоч кмітливі вони, спритні,
працьовиті й ощадні, а навіть фахівці в різних ділянках (мається на увазі тих
зі старшої генерації) могли розвинути свої підприємства, але не використали
тої нагоди і можливостей. Вони не вміють між собою співпрацювати і не
мають довір’я один до одного. Коли ж тут і там "бизнес" почав розвиватися,
то його співвласники взаємно старалися відсунути від нього свого спільника,
щоб той "бизнес" посісти особисто...
Подібно поступає і молоде покоління українських фахівців і професіоналів.
Нпр., десятки українських лікарів і дентистів у Сіднеї могли б відкрити спільну
велику клініку чи навіть шпиталь; архітекти та інженери і будівельники якусь
фабрику, як це роблять італійці, греки та інші. Але вони не зуміли (і не
стараються) цього зробити. Багато з них, подібно як їхні батьки, воліють
працювати за "вейджес" - зарплату для чужих і їх збагачувати, щоб не мати
клопоту і ризика... Якщо ж проявляється якась ініціятива, то приватна,
обмежена, без розмаху.
Завдяки тискові батьків, які не хотіли, щоб їхні діти працювали тяжко,
молоде покоління одержало високу - університетську або професійну, фахову
освіту (за малими винятками, нпр. на 500 подруж у сіднейській парафії,
буквально, лише ТРИ партнери зареєстровані, як робітники, всі інші професіонали!) і, тепер, наперекір сподіванням батьків, спільноти і Церкви,
пішло шукати "щастя" своїми дорогами й мало, а то й зовсім нічого, не дає зі
себе для української спільноти...
Ситуація почала змінюватися на краще після проголошення незалежности
Української Держави і вільної комунікації з Україною. В одних відзивається
зов крови і родинні зв’язки та конечність помогти родині в Україні; в інших
- професійні інтереси і надія чи то співпраці чи сподіваного зиску з України...
Проголошення незалежности України помогло багатьом нашим людям
визбутися комплексу меншевартости.Деякі з них,які стратили духовий зв’язок
з Україною й забули українську мову, тепер її "пригадують"...
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П ерш і свящ еники
В іміґраційних законах Австралії священики не підпадали під категорію
"робочої сили” і, як такі, не мали права на іміграцію. Все ж таки, два наші
священики: о. Дмитро Качмар (вдовець з сином) та о. Павло Смаль з
дружиною, приїхали сюди, як контрактові робітники, в 1948 р., й робили
духовні прислуги нашим людям. О. Д. Качмар поселився в Аделяїді, Півд.
Австралія. О. Павло Смаль жив у Мельборні, Вікторія, аж поки австралійська
римо-католицька єрархія не домоглась видалення його з Австралії, бо жонатий
католицький священик (в тих часах) - для них була нечувана річ. Першу
Службу Божу в українськім обряді, на астралійській землі, в стейті Віторія,
відправив о.Павло Смаль, 13.8.1949 р., а в стейті Півд.Австралії, - о. Дмитро
Качмар, 25.9.1949 р.
В міжчасі, в Римі, Архипастир Скитальців, ВПреосвщ.Архиєпископ Іван
Бучко, - у відповідь на постійні прохання українських поселенців в Австралії
прислати їм священиків, - робив заходи, щоб ті прохання здійснити. Завдяки

Колегія Св. Йосафата в Римі з якої вийшли душпастирі в Австралії:
кир Іван Прашко, о д-р. П. Дячишин, оо. М. Іванчо, І. Шевців, Д. Сенів,
3. Хоркавий, В. Рожик, В. Волочій
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тим заходам, з Канади приїхали Редемптористи: о. Микола Коп’яківський і
о. Франціск Боський,22.3.1950 р. Вони зупинились у Сх. Австралії й
обслуговували вірних УКЦ в НПВ і Квінсленд.
26.4.1950 р., до Мельборну, приїхав з Риму "контрактовий робітник" о. др. Іван Прашко. В м. березні 1952 року, з Англії приїхали: о. д-р Петро
Дячишин (до Сіднею) та о. Юрій Сполітакевич (остався в Перті, Зах.
Австралія). 22.2.1955 р. з Риму до Мельборну приїхав о. Микола Іванчо. Всі
вони розгортають свою духовну опіку над вірними УКЦеркви і кладуть
підвалини організації нашої Церкви, як окремої правної одиниці в Австралії.
Щоб хоч частинно зрозуміти важну ролю і працю наших священиків - піонірів в перших 10-ти роках нашого тут поселення, вистарчить пригадати, що
вірні були тоді в стадії переселення з таборів до міст, шукання приміщення для
родини і будови власних домів. Такі постійні зміни адрес утруднювали відві
дування й перепис - реєстр тих вірних а з часом організацію окремих парафій.
Душпастирювання в цих перших 10-ти роках відбувалося "на колесах", коли то
священик робив 20-30 тисяч миль (ок.30-40.000 км.) річно і "привозив людям
церкву до хати". А що вже говорити про невигоди харчування, спання,
відпочинку і взагалі людського життя-буття українського священика тих часів?!
Звичайно, вони жили в монастирях чи римо-катол. приходствах. Вірні бачили
посвяту своїх священиків для них і за це платили їм вдячністю і пошаною.
Діяльність наших священиків не обмежувалася лише до відправи
Богослужень, катихизації дітей та уділювання св. Тайн. Наші люди привикли
бачити у своїх священиках провідників і на інших полях, зокрема при
збереженні української духовости і культури. Тому - то майже в усіх більших
осередках - парафіях, біля храмів будуються приміщення для школи (Сідней,
Перт, Мельборн, Канберра), бібліотеки, музеї, параф.залі ітп. В кожній парафії
постають церковні хори, церковні організації мирян та молоді. При Церквісвященикові закладаються підвалини - фундаменти для збереження молодого
поколіня при українськім обряді й при українстві взагалі.
На підставі 100-літнього досвіду української еміграції в обох Америках
(де українська духовість збереглася найдовше завдяки Українським Церквам)
треба сподіватись, що подібне станеться теж в Австралії та що після 100 років
найдете українців біля нашої УКЦеркви. Що, дай Боже! Для цього покладено
тривкі фундаменти упродовж перших 50 літ нашого тут поселення, при чому
УКЦерква матиме в цьому левину частину заслуги.

Н а ш ляху д о ор ган ізац ій н ої б уд ов и
У К Ц еркви в А встралії
З уваги на обрядову окремішність і зв’язану з тим конечність організувати
релігійне життя наших вірних окремо від місцевих римо-католиків, від самого
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початку поселення, виникала потреба мати власні храми та церковно-реліґійну
організацію наших вірних. Перші кроки в тому напрямі зроблено на З ’їзді
священиків, 17.4.1953 р, в Сіднеї, з нагоди Евхаристійного Конгресу та св.
Літургії в катедрі Св.Марії, під проводом папського легата, кардинала
Аґаджініяна. Присутні: о.Микола Коп’яківський (Брізбен), о. д-р Петро
Дячишин (Сідней), о. Франціск Боський (Нюкастель) та о. д-р Іван Прашко
(Мельборн), поділилися душпастирським досвідом і рішили післати до Свщ.
Конгрегації Східніх Церков і до ВПреосвщ. АЕпископа Івана Бучка в Римі
домагання прислати більше священиків до Австралії, а від місцевих римокатол. єпископів домагатись створення українських парафій.(Гл. оіш і о. Д.
Сенів: "Соборчики Духовенства УКЦ в Австралії" Сідней, 1998, ст.23).
Досі наші священики були залежними від місцевих римо-катол. єпископів
і виконували ролю національних капелянів супроти своїх вірних, маючи при
тому й у привілейоване становище, бо провадили окремі метрикальні реєстри
Хрещень і Миропомазань та Вінчань; організували окремі групи Першопричасників в українськім обряді ітп. (Римо-католики інших національностей були
з місця інкорпоровані в місцеві парафії). Все ж таки, була пекуча потреба
мати власні храми і власну церковну організацію а навіть єпископа, щоб
душпастирюваня було успішнішим та, щоб легше зберегти національну
ідентичність вірних українського обряду.
II З ’їзд-Соборчик священиків УКЦеркви відбувся в Сіднеї, 10.12.1957р.
Присутні: о. М. Коп’яківський (Нюкастель), о. д-р П. Дячишин (Сідней),
о. М. Іванчо (Перт, З.А.), о. І. Бовден (Нюкастель), о. др І. Прашко та о.
Ю. Сполітакевич (Мельборн). О. Д. Качмар (Аделяїда) та о. Степан Масло
(Брізбен) не могли приїхати. Після виміни душпастирським досвідом ітп.,
рішено задержати однообразність в уділюванні св. Тайн та через австралійську
єрархію запросити Архиєпископа Івана Бучка відвідати Австралію.
Сіднейський кардинал Дж. Ґілрой поставився з вирозумінням для потреб
нашої Церкви в Австралії і заявив готовість помогти. Звідомлення до Риму
про стан нашої Церкви та її потреби в Австралії мали той успіх, що вже
29.11.1957 р. митрополит Максим Германюк ЧНІ з Канади повідомив, що
Конгрегація Сх.Церков доручила йому відвідати наших вірних в Австралії...
(Ширше про це гл. цит.твір, ст. 37).

Апостольський Е к за р х а т /Е п а р х ія
Візитацію українських поселень в Австралії Митрополит Максим відбув у
днях: 21.1.-5.3.1958 р., в такому порядку: Сідней: 21-26.1.1958 р ,; Брізбен: 210.2; Мельборн і Тасманія: 11-23.2; Аделяїда: 23.2-2.3; Перт:2-4.3.1958 р. Перед
своїм поворотом до Канади 5.3.1958 р., Митрополит Максим відбув конфе
ренцію з усі ми нашими священиками і дав напрямні для їх дальшої праці.
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..."В ізитація митрополита
Максима - пишеться в книзі
"У країнці в А в с т р а л ії', т.
19X1958
Д И БШ А
19X1983
І ст. 99: - мала дуже велике і
Іч м Н ч
всестороннє значення. Перш за
все, ця візитація причинилася до
25-ЯІТЯ АП. ЕКЗАРХДТУ-ЕПАРХІЇ
оживлення релігійного життя.
для українців католиків я авсїраліі. ношб ю яндп і окелшї
Глибокі, дуже часто програмові
25ТН АМНІУЄЙ8АЯУ ОР А Р 0 8 Т 0 У С ЄХАВСНАТЕ^РАВСНУ
проповіді
Митрополита, його
г о к и к к л і м л ж с л т н о д к з » їм л ш г а л и л , \> ;и /
»
>
промови при нагоді зустрічей з
вірними та розмови при різних
нагодах, були великої ваги для
нас в Австралії..." Так. Бо вже
10.5.1958
рив
АПОСТОЛЬСЬКИЙ
ЕКЗАРХАТ для українців візан
тійського обряду в Австралії, а
першим Ап. Екзархом назначив
о. д-ра Івана Прашка, душпастиря Мельборну. Єпископська
Владики Іван Прашко, Максим Германюк,
хіротонія нового владики відбу
Іван Бучко, Ізидор Борецький, в церкві
лася в Мельборні, 19.10.1958 р,
Пресвятої Богородиці в Римі (2. і 1.1971)
в римо-катол. катедрі св. Патрика. Святителями були: В. Преосвщ. АЕпископ Іван Бучко з Риму і Преосвщ.
Єпископ Ізидор Борецький з Торонто, Канада.
Від самого початку владика Іван кладе тверді підвалини для самобутнього
існування УКЦерви в Австралії. Він переводить часті візитації поодиноких
осередків, спроваджує нових священиків. В травні,(18.5.) 1959 р., з Анґлії
приїхав о. Іван Шевців, з Канади о. Михайло Мельник, з Румунії о. Йосиф
Ґорчинський. У 1960 р. (3.вересня) о. Євген Лацик та о. Спиридон Мигаль з
Гроттаферата, біля Риму; 1962 р. о. Яків Креспо (еспанець, що приняв
український обряд) а з Канади о. Ігор Шпитковський (травень, 1968 р.).
Владика дбає і про нові свяіценичі покликання та в скорому часі посилає до
Риму 3-ох студентів, яких зчасом висвячує на священиків, а саме: о. Василь
Рожек (28.11.1965 р), о.Зенон Хоркавий (17.12.1967) а в Мельборні висвячує
диякона Павла Боднара (з Канади) та о.ІванаЕдвела (б.англіканський пастор,
що приняв український обряд) уВоллонґонґ. О. Дмитро Сенів, закінчивши
всі студії в Римі, прибув до родини в Мельборні і там був висвячений на
священика владикою Іваном (26.3.1967).
Для кращої адміністрації УКЦеркви, територію Ап. Екзархату в Австралії
(декретом Папи Івана XXIII із 12.12.1958 р. поширену на територію Нової
ела лм
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Зеляндії та Океанії), владика поділив на парафії, що покриваються з
територіями поодиноких стейтів та створив 2 протопресвитерати (деканати):
Аделяїда, що обнимає територію стейтів: Вікторія, Тасманія, Нова Зеляндія,
Південна і Західня Австралія та Півн. Територія, під проводом о. Д. Качмара,
а по його смерти: о. Ігоря Шпитковського, та Сідней: НПВалія, АСТ і
Квінсленд, під проводом о. протопресвитера Івана Шевціва.
Для координації душпастирської праці, для виміни досвідом та для
скріплення духовного життя і дисципліни священиків, від 1970 року почавши,
щороку відбуваються С О Б О Р Ч И К И Священиків, на преміну: в Сіднеї,
Мельборні, Аделяїді а від 1988 р. теж у Канберрі, в присутності владики.
Наради і рішення Соборчиків закріплюються в Резолюціях., які стають
програмовими для цілої УКЦ в Австралії. Нарадами провадить вибрана
Президія. Звідомлення до преси та Резолюції оформлює о. І. Шевців. (Ширше
про ці Соборчики, гл.: оіш і о.Д.Сенів: "СОБОРЧИКИ Духовенства УКЦеркви
в Австралії в рр. 1970-1995", Сідней,1998).
Від 24.6.1960 р. Ап. Екзарх реєструє УКЦеркву перед федеральним урядом,
як окрему від Римо-катол. Церкви, правну одиницю (Вобу Согрогаіе). З того
часу все майно Української Католицької Церкви реєструється виключно на
"МУЖІВ ДОВІРЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В АВСТРА
ЛІЇ". Спочатку це були:"Т1іе Тгизіеез оі Піе Цкгаіпіап СаіЬоІіс Ехагсіїаіе", а

Соборчик священиків УКЦ (1974 р.): оо. С. Креспо, Е. Лацик, І. Шгіитковський,
владика Іван Прашко, оо. І. Бовден, І. Шевців, Д. Качмар, Д. Сенів, В. Рожик,
М. Іванчо, 3. Хоркавий, диякон Павло Боднар.

46

Розділ І

від 7.10.1983р.: "ТІШЗТЕЕЗ ОЕ ТНЕ ІЖКАІШАЛ САТНОІЛС СНІЖСН
Ш АІІЗТКАПА, ЕРАКСНУ ОЕ 8Т.РЕТЕК А Ш РА ІЛ ОР МЕиВОІЛШЕ"
(согрогаґе пате) і (сапопісаі пате: "ЕрагсЬу оі Зі.Реіег ап(1 Раиі оі' МеІЬоигпе
іог Икгаіпіап СаПюІісз іп Аизґгаїіа, № \ у 2еа1апс1 апсі Осеапіа'1).
Все це унезалєжнило нашу УКЦеркву від римо-катол. єрархії та дає нам
повну правну власність й управу церковним майном виключно для добра
нашої Церкви (в Австралії і в Україні).
Як Голова УКЦеркви в Австралії наш єпископ бере участь у нарадах - конфе
ренціях єрархії римо-катол. Церкви і там захищає права нашої Церкви. Після
25 років діяльности Ап. Екзархату, прийшло признання і нагорода:...
"Переконавшись, що вірні українці візантійського обряду, перебу
ваючі в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, маючи дотепер Апос
тольський Екзархат, що досі добре розвивався, тому ми уважали
за потрібне ще краще їх забезпечити, підвищуючи цей Апостоль
ський Екзархат до гідности Епархії, наділяючи її всіми правами і
обов’язками питомими для епархії." Дотеперішній Ап.Екзарх, Кир Іван
Прашко став тоді Епархом (Ап. письмо Папи Івана Павла II; 4.06.1982 р.).
* * *
З хвилиною заснування Ап. Екзархату ми, так би мовити, виплили на
австралійське море у власному кораблі. У 1962 р. владика Іван виводить той
корабель на широкі води Вселенської Церкви. Він бере участь у Вселенському
Соборі у Ватикані і в Синоді українських єпископів; стає протагоністом у
змаганні за створення Українського Патріярхату з Ісповідником Віри,
Блаженнішим Патріярхом Йосифом у проводі. Він готовий кожної хвилини
зробити наш Екзархат складовою частиною того Патріярхату і вважає наш
Екзархат підлеглим владі Українського Патріярха.
Участь нашого єпископа у Ватиканськім Соборі мала для нашого Екзархату
те безпосереднє значення, що всі рішення того Собору і Синоду наших владик
у справах нашої Церкви чи обряду зараз же переводились у життя в нашому
Екзархаті. Усі вказівки Блаженнішого Патріярха виконуються в нас без ваган
ня. То ж, коли перше десятиліття нашої Церкви в Австралії можна характери
зувати, як піонерське, з принагідним душпастйрюванням "на колесах" і задово
ленням найконечніших релігійних потреб вірних, то друге десятиліття можна
сміло назвати усамостійненням та організаційно-будівельним закріпленням па
ростка українського християнства на австралійському ґрунті, десятиліткою бу
дови українських храмів на австралійськім континенті. Третє ж і четверте десяти
ліття життя нашої Церкви проходить під знаменним кличем: "Лицем до віруючої
і воюючої України!" За створення Українського Патріархату і нашу приналеж
ність до нього. Це вже вихід на широкі, позапарафіяльні, а навіть екзархальні
межі, - це гін, це вимога живої частини організму жити життям цілого організму,
яким є: Українська Помісна Католицька Церква з Патріяршим устроєм.
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З хвилиною одержання свободи на рідних Землях (від 20.11.1989р.), прого
лошення незалежности України (24.8.1991р.) і повороту Блаженнішого
Патріярха Мирослава Івана до його катедри в престольнім городі Львові,
31.3.1991 р., наша Церква в Батьківщині, в авреолі мучеництва, входить в
друге тисячеліття свого існування на Українських Землях, а в Австралії у
своє 5-те десятиліття, як складова частина Українського Патріярхату, з надією
на краще завтра її самої і Українського Народу.

Б удов а власних церков
Невигода мати наші Богослуження (звичайно співані й довгі) в римо-катол.
костелах, у невигіднім для наших вірних часі (суботи, а в неділі після римокатол. богослужень ітп.), творила пекучу потребу а то й конечність мати
власні церкви в усіх, а бодай в більших осередках поселення наших вірних. І
наші люди, забезпечиши дах над головою своїм родинам, хоч і самі ще добре
не устаткувались, взялися за будову власних церков, набуваючи для цього
відповідні площі (звичайно у вигіднім місці доїзду). Не зважаючи на великі
особисті й родинні потреби й видатки, ані на тих, які вважали будову церков,
як зайве викидання гроша на "купу цегли", наші вірні не шкодували труду й
гроша і стають фундаторами та щедрими добродіями своїх храмів.
Першу площу під будову церкви куплено в Брізбені, в дільниці Вуллунґабба,
в 1954 р, а вже в 1962р., гарна церква Покрова Мгітері Божої, збудована в
українськім стилі (архітект інж. Роман Павлишин) була поблагословлена
Ап. Екзархом і відкрита для Богопочитання.
В Сіднеї, в передмісті Лідкомб, (ок. 20 км, від центру міста, але в центрі
Великого Сіднею) з уваги на вигідне положення біля залізничого двірця,
закуплено 2 площі 1957 р., а вже в рр. 1959-61 на них побудовано гарний
Храм св. Андрія (поблагословлений 17.12.1961 р., посвяччений 25.4.1971 р.).
В Нюкастлі, в дільниці Адамставн, площу куплено 1960 р. ї ще тогож року
побудовано домівку (яку пристосовано теж на відправу наших Богослужень)
а зчасом, 1966 р., побудовано там церкву Покрова Матері Божої. В Ґреті,
біля Нюкастлю, частину залі відведено на каплицю і там посьогодні правляться
наші Богослуження.
У Квінбієн, біля Канберри, площу під будову церкви (св. Михаїла)
подарував п. Дмитро Бейсюк. Церква відкрита для Богослужень від 14.5.1967р.
В Мельборні, куплено площу в 1958 р., а вже 14.4.1963 р. відбулось
благословлення катедри свв. апп. Петра і Павла.
В Ардір (передмістя Мельборну) вірні (ок. 100 родин) купили площу 1955р.
1963 р., церкву Успення Пресв. Богородиці Ап. Екзарх поблагословив для
ужитку вірних.
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Українські Католицькі церкви в
Австралії:
/ - Мельборн - Собор св. Верх. Ап.
Петра і Павла; 2 - Ардір - Успення М. Божої; 3 - Джілонг - Покров
М. Божої; 4 - Аделяйда - Покров
М. Божої; 5 - Аделяйда - Св.
Володимира і Ольги; 6 - Перт -Св.
Івана Хрестителя; 7 - Нортгам Різдво М. Божої; 8 - Сідней - Св.
Ап. Андрія; 9 - Водонга - Се.
Ольги; 10 - Квінбіян - Св. Арх.
Михаїла; 11 - Канберра - модель
храму-пам'ятника; 12 - В олонґонґ Се. Володимира Великого; 13 Нью-Кастель - Покров М. Божої;
14 - Брізбен - Покров М. Божої.

Водонга-Олбури (ок. 40 родин), куплену від методистів церковцю,наші
люди відновили і 22.7.1962 р. її відкрито для наших потреб.
Джілонг, 100 км. від Мельборну (ок. 200 родин) вірні закупили площу
1955 р. на передмісті Белл Парк, а церкву Покрова Матері Божої, побудовану
власними силами парафіян, відкрито 15.10.1966 р.
Аделяїда, Південна Австралія. Ок. 800 родин. Першу площу під будову
церкви куплено на передмісті Вудвіл, у 1957 р., і на ній побудовано церкву
свв. Володимира і Ольги, (відкрито 22.12.1964 р). Площу під другу церкву
куплено на передмісті Вейвил,1960 р., а церкву Покрова Матері Божої відкрито
12.10.1975 р.
Перт, Західня Австралія. Спочатку пляновано побудувати церкву в
передмісті Субіяко (1956 р.); з часом куплено параф. дім і площу під церкву
в передмісті Мавнт Ловлі; а коли й ця виявилась невигідною для наших
потреб, куплено третю площу в Майлендс, у 1963 р. і (під проводом пароха
о. І. Шевціва) побудовано Український Католицький Центр: храм св. Івана
Христителя, параф, дім, школу-залю в 1964-67рр.
Воллонґонґ, 75 км. від Сіднею (ок. 100 родин). Площу закуплено 1975 р.
Вірні власними силами побудували церковцю св. Володимира, яку відкрито
1978 р.
Нортгам, Зах. Австралія (ок.100 км. від Перту) 50 родин купили площу
під будову каплиці в 1960 р., яку побудували власними силами і від 28.9.1975р.
там правляться наші Богослуження.
Канберра, АСТ. Храм св. Володимира - Пам’ятник Ювілею 1000-ліття
Хрищення Руси-України, побудовано за ініціятивою Блаж. Патріярха Йосифа,
(в часі його візити 1968 р.) і за пожертви вірних УКЦ з цілої Австралії, в рр.
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1983-84. Того ж року її відкрито-поблагословлено до ужитку вірних. А 1416.8.1987 р. там започатковано Ювілейні святкування 1000-ліття Українського
Християнства. Церкву посвятив Ісповідник віри, владика Павло Василик
28.7.1991 р.
Роки •1960-70 можна сміло назвати десятирічкою будови українських церков
в Австралії. Майже всі наші церкви, хоча в більшості пляновані неукраїнськими
архітектами, мають риси української церковної архітектури: (бані, притвори,
іконостаси...) Ці останні є високого мистецького рівня. Катедральний іконостас
у Мельборні - це твір пензля проф. С. Гординського в США, (інші малюнки
- Б. Макаренка зі США). Сіднейський - виконаний у кольоровім шклі - у
візантійсько-українському модерному стилі, в гармонійних, Графічних лініях
і кольорах - твір Мирона Левицького з Канади. М. Левицький намалював
також іконостас і запрестольну ікону в церкві св. Володимира і Ольги у
Вудвіл (Аделяїда) і в Брізбен та розмалював церкву св. Андрія в Сіднею і св.
Володимира в Канберрі. Церкву в Ардір розмалював проф. Володимир Савчак
з Мельборну; церкву в Джілонґу - о. Зенон Хоркавий. Церкву в Квінбієн мистець-ґрафік Леонід Денисеико зі Сіднею; церкву на Вейвил в Аделяїді і в
Перті, Зах. Австралія, Б. Макаренко зі США. Іконостас - роботи інж.
Р.Павлишина з Брізбен; ікони в іконостасі - маестра С. Гординського. Іконостас
у Канберрі - робота молодого архіт.Богдана Лапки.
Власні церкви уможливили нашим священикам відправу наших Богослужень
у повній красі українського обряду і в догідному для вірних часі. Вони
спричинюються до оживлення віри і скріплення релігійного життя старшої
Генерації; дітям і молоді імпонують своєю красою і причиняються до їх
збереження при нашій Церкві; а всім, хто до їх будови причинився, дають
почуття задоволення із-за доброго богувгодного діла; збільшують у молоді
розуміння нашого обряду, церковного мистецтва і нашої культури взагалі і в
той спосіб відроджують і скріплюють у молоді почуття національної гідности;
стають бастіонами збереження українського релігійного і національного духа;
базою для збереження національної окремішности української католицької
спільноти в Австралії. Наші церкви стали осередками, при яких розвивається
діяльність значної частини української спільноти в Австралії.

Ц ерковні ор ган ізац ії
Католицька Церква - це спільнота монархічної і єрархічної будови. Вона
не терпить "партизанської" діяльности своїх поодиноких членів - вірних.
Звичайно, вірні горнуться до Церкви і хочуть щось доброго зробити. Таких
"добровольців" Церква гуртує в окремі товариства, які, під проводом місцевого
душпастиря, як духовного провідника, й на підставі своїх статутів, діють для
добра Церкви, як спільноти дітей Божих, родини Божої на землі.
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Спочатку вся увага вірних УКЦ була звернена на будову власних церков.
З тою метою, в кожнім більшім скупченні, зокрема в стейтових столицях,
поставали Будівельні Комітети, яких найпершою метою було: придбання
фондів на купно площ і будову церкви. Такі Комітети діяли різно. Одні
збирали принагідно добровільні пожертви вірних, інші - як у Сіднеї - визначали
суму (два шилінги тижнево, або 5 фунтів стерлінгів річно) від працюючих на
будову церкви.
Попри Будівельні Комітети, в яких звичайно працювали мужчини, життєві
потреби вимагали співпраці жінок, чи то в прикрашуванні рідних храмів (а
навіть чужих) на наші Богослуження, празничні прийняття, І-ше св. Причастя
дітей ітп. Спочатку жінки, а в деяких осередках - всі вірні - належали до
Братства. Зчасом в поодиноких осередках постали окремі жіночі уґрупування
- Сестрицтва. Вони то дбають про прикрасу церков, посилюють релігійне
життя спільноти... Прислужні при вівтарі хлопці - творять Вівтарні Дружини.
З приїздом з Аргентини Сестер Василіянок, в тих осередках, де вони працюють,
постають релігійні товариства дівчат - Марійські Дружини, Діти Марії.
Церковні молодечі хори, дитячі садочки ітп.
Спочатку всі ті організації діють на підставі принагідних правильників і
власних статутів, а то й без них. Після створення Ап. Екзархату (1958 р.)
релігійне життя наших вірних в поодиноких осередках стабілізується та оформ
люється в організаційних рамках. З часом виникає потреба надрядної організа
ції для ко-ординації діяльности мирян у різних парафіях для добра спільноти,
яка допомагала б парафіяльним клітинам у керуванні релігійною, виховною,
харитативною, господарською, видавничою ітп. діяльністю Мирян. Для цього
постає: О б’єднання Українських Католицьких Організацій в Австралії.
З ініціятиви Голови сіднейського Братства св. Андрія, пок. Ярослава Микито
вича, 28-29 березня, 1964 р., в Мельборні відбувся Перший З ’їзд Делегатів від
парафіяльних Братств та інших церковних організацій. На тім З ’їзді прийнято
і затверджено ОДИН СТАТУТ для всіх наших Братств і Сестрицтв та інших
Організацій і створено: О Б’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ В АВСТРАЛІЇ (скор. ОУКОА). Першим Головою Президії
Ради ОУКОА став Я. Микитович зі Сіднею і був ним аж до своєї смерти
13.4.1967 р. Після нього, провід ОУКОА перебрав проф. Павло Лопата (196770); М. Погорецький і С. Завалинська (у Мельборні) 1970-71рр; проф. Михайло
Німців аж до своєї смерти 8.2.1975 р.; мгр. Ярослав Масляк 1975-77; інж.
Степан Мицак 1977; д-р Богдан Томашек 1978-79; маестро Василь Матияш
1980-82; Ярослав Хіцяк 1983-84; ред. Юрій Венгльовський (Мельборн) 198489; д-р Р. Макогон 1989-90рр. а відтоді, досі: д-р Юрій Конюшко (Мельборн).
Упродовж перших ЗО років, ОУКОА охопило своєю мережею всі наші
церковні організації (ЗО) із понад 1000 членами і стало справжнім
координуючим центром та лучником їхньої діяльности. Для вдержання
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контакту і контролі своїх клітин та ініціювання певних дій краєвого
(епархіяльного) маштабу, Президія ради ОУКОА видає свій "Обіжник" і
проводить підсумки всієї праці мирян на місцях. Хоч на терені Австралії
немає окремого Товариства За Патріярхат, то всежтаки у нас цю ідею
здійснюють усі миряни, зорганізовано, і під проводом ОУКОА.
Беручи до уваги, що члени українських католицьких організацій є
рівночасно членами українських громадських організацій та установ, при чому
їхні релігійно-громадські обов’язки часто "зазублюються", щоб не дублювати

ІІІ-тій З'їзд делегатів ОУКОА, Сідней, 1969 р.
діяльности, ОУКОА стало членом Союзу Українських Організацій в Австралії
(СУОА), чим спричинилося до скріплення реліґйно-національної співпраці
всіх українців в Австралії для добра Українського Народу і Церкви.

У країнська Католицька Церква
і її м ол оде покоління в А встралії
Передове місце займає наша Церква теж у збереженні при українстві
молодого покоління нашої еміграції в Австралії, передусім у праці для розвитку
і зміцнення українського шкільництва. Маючи на увазі, що молодь - це
майбутнє Церкви і народу, наші священики, від самого початку нашого тут
поселення, присвячують багато уваги виховуванні наших дітей і молоді в
релігійному дусі, в українськім обряді й збереженні молодого покоління при
українській Церкві й при українстві взагалі.
За старанням наших священиків, майже в усіх осередках поселення, наші
суботні Школи находили приміщення в римо-катол. школах. В міру
можливостей наші священики в тих школах вчать релігії. Нпр., в 1959-61 рр.
на терені Сіднею було 12 українських суботніх шкіл: Горнсби, Чульора,
Бенкставн, Сефтон, Лідкомб, Овбурн, Мерилендс, Тунґеббі, Блектавн, Сен
Мерис, Дунсайд, Кабраматта та по одній у: Воллонгонґ, Квінбієн і Канберра...
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й один священик (о.Іван Шевців) обслуговував кожну з них бодай 1 - 2 рази
в місяці. Зчасом, коли побудовано свої власні церкви, то в більших осередках
(Сідней, Мельборн, Перт, Нюкастель і Канберра) біля церков побудовано
окремі шкільні приміщення, які стають кузнею і плятформою для збереження
релігійної і національної духовости молодих українських поколінь в Австралії.
При нагоді візитацій парафій, владика Іван настоює, щоб батьки посилали
дітей до українськиих шкіл так довго, як довго діти ходять до школи
австралійської. Подібно поступають і священики.
Для обслуги вівтаря і Богослужень, при церквах постають Вівтарні
Дружини хлопців (7 - 18 літ) і Марійські Дружини дівчат (11-18 літ) та
"Діти Марії" (6-Ю літ). Для студентів, у Сіднеї, 1960 р., в Мелльборні 1962р.
в Перті, 1964 р. створено Товариство Українських Студентів Католиків (ТУСК)
"Обнова", які діють до 1970 р. В рр. 1970-72, організується і діє Т-во Українська
Католицька Молодь (УКМ) яка зчасом, внаслідок цькування недругів
перестала діяти.
В часі таборування молоді Пласту і СУМ-у, наші священики, а зчасом і
Сестри ЧСВВ відвідують ті табори. Священики правлять Богослуження, Сестри
провадять гутірки на релігійні теми. Для координації праці над молоддю, з
рамени нашої Церкви, установлено позицію КАПЕЛЯНА молоді, якого
обов’язком є: бути на таборах молоді, давати молоді релігійний провід. Такими
(краєвими) Капелянами були: о. Дмитро Сенів (14 років), о. Петро Струк. В
Сіднеї заведено звичай, що в Першу неділю кожного місяця СУМ і Пласт
мають свої апелі після Богослуження, що правиться для молоді при співі
Церковного Молодечого Хору. В інших парафіях така спільна Літургія для
молоі відбувається в другу неділю місяця.
4.10.1959
р., в Мельборні, постає Молодечий Катедральний Хор із 50 і
більше дітей і молоді і діє посьогодні під проводом дириґентки Оксани
Тарнавської. В Сіднеї такий же Хор постав з ініціятиви Сестер ЧСВВ в 1977р.,
яким упродож майже 20 літ диригувала Марійка Сенькович-Дума, а тепер
Оксана Рогатин-Василик. Такий же ЦМХор постав в Аделяїді з ініціятиви
Сестер Василіянок. Через ряди тих ЦМХорів пройшли сотні наших дітей і
молоді. Така плятформа дала їм нагоду вивчити не лише літурґічні напіви й
релігійні пісні, але й пісні світського зарактеру. Це помогло членам тих хорів
збагатити їхній український словник і запас слів,що може придатися в їхньому
житті, зокрема ж майбутнім матерям при вихованні їхніх дітей. Особливо ж
такі спільні зустрічі на пробах ЦМХорів сприяють закріплюванню товариських
зв’язків, які часто завершуються подружжям між хористами та закріплюють
у дітей/молоді почуття української ідентичности.
Відношення молодої генерації до своєї Церкви й обряду ще оформлюється.
Доки живуть: батько-мати і дідо-баба, то більшість молодих батьків христять
дітей в українськім обряді. Та вже навіть не половина з них приводить своїх
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дітей до І св.Причастя в тому обряді, а заледви третина їх приводить дітей до
української школи. Нпр. у 1988 р. в Сіднеї мало бути до І св.Причастя 77
дітей, а було лише 25; в 1989 р. мало бути 41 а було лиш 16; в 1991 р. мало
бути 51 а було лиш 23 ітд. Вдома, за малими винятками, молоді батьки говорять
між собою і до дітей по англійськи.
В останніх роках завважується щораз то більше розводів, навіть між суто
українськими й заключеними в церкві подружжями (30%), Мішані релігійно
і національно нові подружжя досягають 80%. З в ’язок з Церквою, бодай
доривочний, задержує ще половина з них і приходить до церкви в ряди-годи,
коли їм заманеться. Злочинність та уживання наркотиків серед нашої,
народженої тут генерації, майже нечуване явище. Це останнє має свої жертви
серед другої генерації (серед дітей народжених тут батьків). І це вже у першому
півстолітті нашого тут поселення! А що буде дальше, в майбутньому? Якщо
не прийде якась причина до опам’ятання й повороту до духових вартостей
українського народу і рідної Церкви, то треба боятися за проіснування
українського поселення в Австралії після слідуючих 50 літ.
Небагато можна сподіватися на покращання того стану з евентуальним
допливом нової іміграції з України. Теперішні іміґранти уникають місцеву
українську спільноту, вони не мають патріотичної настанови супроти Батьків
щини і прив'язання до рідної Церкви, а всю свою увагу й зусилля звертають
радше на легку і скору наживу-збагачення. Подібне явище сталось із "новою"
польською і мадярською та чеською іміграціями в 1960-70-тих роках.
Інші національні меншини знаходяться у ще гіршій від нашої ситуації, бо
вони не мають своїх національних парафій (хіба що Богослуження в рідній
мові, в місцевих римо-катол. костелах, у невигідній порі) і мусять включатися
в релігійне життя місцевих парафій. Ми є в кращім положенні, бо маємо
свою Церкву, єпископа, обряд, календар, тобто національно-обрядову
плятформу для єднання, молитви і діяльности на дальшу мету. Та, на жаль,
не всі її оцінюють, не закріплюють і не використовують належно.

Ц ерковні видання
Для контакту зі священиками, владика Іван видавав щомісяця свій "Обіж
ник", а для контакту й релігійного освідомлення вірних, в 1960 р. на терені
Австралії, о. І. Шевців започаткував квартальник (від 1968 р. двотижневик; з
1973 р., як тижневик) "Церква і Життя". Для його видання куплено друкарські
машини, що стало підставою для розвитку друкарні й видавництва "Просвіта".
Крім цього, кожна парафія видає свої місцеві "Душпастирські Вісті". (Сідней
від 1962 р.; Мельборн: "Душпастирські катедральні вісті"; Аделяїда:
двотижневик "Церковні вісті” від 1978 р; Перт, місячник: "Вісті Західньої
Австралії" від 1970 р.; Нюкастель, "Церковні вісті", квартальник від 1983 р.;
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Джілонг, місячник "Душпастирські вісті" від 1977 р.; Канберра, двомісячник
"Вісник української католицької парафії св. Володимира" від 1972 р. Брізбен
місячник: "Вісті з Квінсленду", а крім цього різдвяні й великодні "послання",
заклики і повідомлення парохів. Біля церков кольпортується релігійна преса,
видання УКУ в Римі, молитовники, катехизми, Святе письмо ітп.
Д у х о в н а о б н о в а в ір н и х

Для обнови й пожвавлення релігійного життя вірних відбувалися місіїреколекції. В рр. 1963-65 такі місії проповідав о. Михайло Щудло ЧНІ з Канади;
в рр. 1969-70 - о. Володимир Краєвський ЧНІ зі США (який потім залишився
душпастирювати в Нюкастель, де й помер 1978 р.). В рр.1980 короткі місії в
сіднейській і мельборнській парафіях проповідав о.Тарас Олійник ЧСВВ з
Бразилії; в жовтені-листопаді 1983 р. в Сіднеї - о. д-р Степан Гарванко з Риму;
о. Августин Діткун ЧСВВ з Бразилії, - в Сіднеї і Мельборні, в рр. 1989-91. В
часі Ювілейного Святого Року 1975, в поодиноких парафіях відбулися Дні
Духовної Обнови в яких проповідали запрошені священики з інших парафій.
В тому Ювілейному році ЗО паломників, під проводом владики Івана та о. І.
Шевціва відбули прощу до Святої Землі, до Риму і до Люрду. В 1988 р.
подібне паломництво відбулося до Риму (в загальному ок. 100 осіб), в більшості
молодь СУМ. Звідти паломники повернулися з новим запалом до праці й посвяти
для добра рідної Церкви і передавали свій духовий ентузіязм своєму довкіллю.
Приготування до Великого Ювілею 1000-ліття Хрищення України відбува
лося впродовж кількох років при помочі Похідної Ікони Почаївської Богома
тері, коли то священики приносили ту ікону майже до кожної української
хати, відправляли Молебні, виголошували відповідні науки, а потім переводили
гутірки на релігійні теми.
Від 1991 р. починаючи, щороку, в м. березні, було заппляноване
паломництво молоді до Храму-гіам’ятника в Канберрі, (якому Блаженніший
Патріярх Мирослав Іван надав особливі відпусти), щоб дати нагоду нашій
молоді і дітям, хоч раз у рік стрінутись разом на спільній плятформі і так
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виробляти почуття єдности і приналежносте до спільного релігійного і
національного пня та закріплювати їх українську ідентичність і почуття єдности
з Україною і рідною Церквою...

С естри Василіянки
Великий вклад праці у
розвиток релігійного життя на
шої Церкви в Австралії вложили Сестри Василіянки. Вони
приїхали з Аргентини, в квіт
ні, 1967 р. Спочатку в Сіднеї,
а з часом у М ельборні
(1 9 7 0 )р .) та в А деляїді
(1977р.) вони розгорнули ши
року діяльність. Тепер (кінець
1998р. - оіш) їх в Австралії е
13 плюс одна в Україні. 12
Сестер народжені в Аргентині,
Сестри ЧСВВ (Василіянки) і владика Іван
одна в Бразилії а одна в Англії Прашко. с. Константина, м. Марія, с. Анісія,
(родина живе в Джілонгу).
с. Лукія. (1968 р.)
Всі вони професійно вишколе
ні в різних ділянках, ходять у традиційній (незмодернізованій) монашій одежі,
говорять по українськи... Все це фасціонує і притягає до них старших, а
зокрема молодь, як живий доказ, що й на чужині (та ще й у сьогоднішніх,
модерних часах) можна зберегти свою віру, мову, обряд і національне обличчя.
Сестри внесли доповнення до праці священиків. Вони провадять для них
кухню, що помагає нормальній праці й житті священиків; дбають про порядок
і прикрасу церков; приготовляють дітей до І св.Причастя; організують церковні
молодечі хори. Всюди Сестри провадять дитячі садочки (в Сіднеї цілоденний
для ЗО дітей, між якими на жаль, дуже мало українських); вчать дошкілля і
релігії в Школах українознавства; ведуть прицерковні молодечі організації:
Марійську і Вівтарну Дружини. На взір євангельких Мироносиць, несуть
потіху й духове покріплення хворим та інвалідам, вдома і в шпиталях, особливо
ж тим старшим і осамітненим. В Мельборні, в рр. 1970-1995, у видавництві
"Просвіта", Сестри друкували тижневик "Церква і Життя" та інші релігійні
видання. Зайво доказувати, що праця Сестер є дуже корисною для розвитку
і скріплення релігійного життя вірних, зокрема дітей і молоді, яка має контакт
зі Сестрами. Не можна промовчати і того, що Сестри Василіянки роблять не
лише багато добра в нашій спільноті, але й заховують монаше правило та
моляться багато, що на жаль, у наші часи є рідкісним, але дуже конечним.
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Церковний актив у Сіднеї, після зустрічі Сестер Василіянок, 1967 р.
Новий епарх, Кир Петро Стасюк, ЧНІ, у 1994-95 рр. спровадив з Канади
СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ Згромадження Преч. Діви Марії (які працюють у
Брізбені, Перті й Джілонґу), з подібною своїй канадською ментальністю і,
при їх помочі, замість здержувати денаціоналізацію і закріплювати українську
духовість в душах молодого покоління, на жаль, приспішує його всесторонню
асиміляцію до чужого довкілля...
•_

Хвилини духо в о го піднесенн я
Еміграційні будні української діяспори в Австралії, в днях: 8 - 2 1 жовтня,
1968 року, перемінились у велике свято. До Австралії завітав Глава УКЦеркви,
бувший В’язень московських тюрем, Ісповідник Віри, Львівський архиєпископ
і Галицький митрополит, кардинал римської Церкви - Блаженніший Отець
Йосиф СЛІПИЙ. В асисті місцевого Ап.Екзарха і трьох заокеанських владик:
Кир Ніля (Саварина) з Едмонтону і Кир Ізидора (Борецького) з Торонто,
(Канада) і Кир Йосифа Шмондюка (Стемфорд, США), Блаженніший Йосиф
відвідав усі більші осередки українського поселення в Австралії і Новій
Зеландії. Назустріч і з поклоном Блаженнішому на летовищах виходили сотні
наших людей: старших, молоді, дітей. Це була найбільша маніфестація
присутносте української діяспори в Австралії. (Ширше про це : гл. "Х в и л и н и
д у х о во го піднесення" пера о. І. Шевціва, Львів, 1996 р.).
Приїзд Блаженнішого звернув нашу особливу увагу на цілість нашої Церкви;
нагадав, що ми опинились на еміграції і повинні жити тут не для особистих
вигод, але щоб працювати для добра Великого Українського Народу! Він
унагляднив можливість бодай молитовного єднання з нашими православними
братами; а на зовнішньому відтинку - підніс повагу Української Церкви і
прославив добре ім’я України; нагадав про переслідування нашої Церкви
московським окупантом і про право українського народу до самостійного життя;
а серед нашої молоді збудив гордість за її приналежність до українського
народу й Української Церкви взагалі.
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5'і. Магу’з Саіігедгаї, Сідней, 1968.
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Служба в Р. -К. Катедрі

Подібно, як СКВУ дав українській діяспорі у вільному світі почуття єдности
у її світовому маштабі і бажання одного національного проводу, так і приїзд
Блаженнішого, на релігійному відтинку, вивів нашу увагу поза горизонти межі окремих парафій, на добро цілости УКЦеркви й Українського Народу.
Наші завдання на чужині: зберегти ті всі духові скарби нашого народу, що
їх ми винесли на чужину, щоб їх у слушний час віддати народові. Якщо ми не
дамо народові релігійних скарбів, то що подаруємо йому у Великий День його
Волі? (Які дивні дороги Божого
провидіння! Тоді - це були лиш ідеї,
заклики і "побожні бажання", а
сьогодні настала пора для діяспори
помогти Церкві й Народові в Батьків
щині двигнутись ї випростуватись
духово...).
Другий раз подібні хвилини духов
ного піднесення пережили українці
в Австралії в місяцях: лютий-бере-
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зень, 1973 р., у зв’язку з 40-вим Міжнародним Евхаристійним Конгресом у
Мельборні, в якому Блаженніший Патріярх Йосиф очолював участь нашої
Церкви. В тому Конгресі наша Церква, під проводом Блаженнішого Патріярха
Йосифа, дала свій вклад і гідно репрезентувала цілу нашу Церкву. З нагоди
Конгресу, в Мельборні відбувся З ’їзд ОУКОА, наради священиків Товариства
св. Андрія, Конгрес Мирян; Студійні Дні Українського Богословського Науко
вого Товариства з відповідними доповідями; видано брошурку о. І. Шевціва:
"ІІкгаіпе - а Скізііап Иаііогі' (і роздано даром ок. 20.000 примірників) тощо.
Блаженніший Патріярх знову відвідав всі українські поселення в Австралії,
що причинилося до особливого піднесення духа народу. Своїми пламенними
і глибоко-змістовними науками Блаженніший напучує народ на змаг до вершин
церковного і політичного життя ("Рег азрега асі азіга!”) "Для нас, українців
на еміграції, наша Церква - це наша Держава!," каже він. Народ бачить у
ньому свого релігійного і національного Мойсея - Патріярха і таким його
величає та горнеться під його провід. Йдучи за голосом народу, наші священики
в Австралії, на Соборчику 1972 р., і за згодою владики Івана, рішили поминати
Главу УКЦеркви - Блаженнішого Отця Йосифа - в богослуженнях, титулом
ПАТРІЯРХА. Це робиться і по сьогодні, поминаючи кожночасного Главу
УКЦеркви.
Треті відвідини української діяспори в Австралії Главою УКЦеркви, той
раз Патріярхом Мирославом Іваном (кардиналом Любачівським), відбулися
у рамках приготовання до Ювілею 1000-ліття Хрещення України. В м. квітні,
1986 р. Блаженніший Мирослав Іван відвідав майже всі наші парафії і залишив
по собі дуже гарний спомин. Сьогодні, коли пишемо ці рядки, він уже на
патріяршому престолі його великих попередників, на Святоюрській горі, у
Львові. Дивні дороги Божого провидіння!

У країнська Католицька Церква в А встралії
і У країнський П атріярхат
З хвилиною появи на волі Митрополита львівського Йосифа Сліпого і
піднесення ним ідеї створення Українського Патріярхату на Вселенськім Соборі
в Римі, 1963 р., УКЦерква в Австралії, під проводом свого єпископа і
священиків та ОУКОА, приняла ту ідею за свою і старалася її здійснити. До
Риму плили постійно заяви вірности і відданости та послуху Блаженнішому
Патріярхові Йосифові і прохання та домагання до Папи і до Конгрегації
Східніх Церков у справі створення Українського Патріярхату, або протести
проти різних махінацій Римської Курії в тій справі. На терені Австралії не
потрібно було творити для цього окреме Товариство, бо наша Церква в
Австралії вважала себе складовою частиною Українського Патріярхату з її
Головою, Патріярхом Йосифом у проводі. Крім моральної, молитовної ітп.
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підтримки ідеї Патріярхату, на руки Патріярха Йосифа (а тепер Патріярха
Мирослава Івана), на Фонд "Церква в потребі" чи на "Патріярший Фонд" з
Австралії, упродовж 20 літ пішло більше, ніж пів мільйона доларів, а це на
малу спільноту (25.000 душ) немала пожертва. В 1994 р., сіднейська парафія
із продажі будівельної площі післала на руки Блаженнішого Патріярха
Мирослава Івана для Церкви в Батьківщині, 500.000 дол.(яких половину, на
жаль, новий епарх відобрав від Матері-Церкви).
Після повернення в Україну Глави УКЦеркви на його владичий престіл у
Львові, 30.3.1991 р., наша єпархія заявила про готовість зафундувати для
патріярхату друкарню коштом кількадесять тисяч дол.; видала 25.000 прим.
Молитовника "Господи, до Тебе возношу душу мою" (600 ст.); 10.000 прим,
книжки о. І. Шевціва: "Святі Тайни в українськім обряді" і стільки ж прим,
його книжечки: "За єдність Церкви і Народу" і ін. Коли виринула потреба
помогти Семінарії УКЦ у Львові, наша єпархія післала туди понад 100.000
дол. Один священик з особистих ощадностей передав на руки Блаженнішого
Мирослава Івана, на потреби нашої Церкви в Батьківщині, 100.000 дол. а на
УКУ в Римі 500.000 дол...

Т руднощ і і проблем и
Австралія - це континент, простір якого дорівнює Европі. На тому просторі
поселилось біля 25.000 українців-католиків, (старших, дітей і молоді), в кілька
десяти окремих осередках, звичайно у більших містах. Вони створили окремі
острівці, віддалені від себе на кількасот, а то й кілька тисяч км. (Нпр. з
Аделяїди, Півд. Австралія, я їздив літаком, двічі в рік, відвідати маленьку
громаду вірних у Порт Лінкольн). А всі вони мали майже такі самі труднощі
й проблеми.
До еміграції, - тобто до способу: як вижити і вистояти до кінця, будучи
відірваними від рідного материка; як зберегти себе і на яких підвалинах
будувати нове життя на чужині, - всі ми не були приготовані, чи то моральнодухово, чи то практично. Прямо переїхали в новий світ, щоб утекти
якнайдальше від совєтських репатріяційних комісій; рятувати шкіру і душу,
з надією, що Бог нас не забуде, що не загинемо. (Один з простих людей це
так пояснив: "їхали на еміграцію "пани", то і я поїхав"). Інші мали свої причини
емігрувати: нпр."Не буду хвалитися, що вдома я був чимось важним. Був’єм
злодій." Але, щоб хтось не подумав, що то був якийсь модерний гангстер,
додав: "Самі знаєте, який у Болехові міг бути злодій? - В жида вкрав курку,
в дядька трохи зерна, і так жив. А прийшли німці, забрали на роботу і тепер
я тут "паную"... А ще інший:.."Наша родина була бідна. Прийшли большевики
і роздавали фільварок. У тому ділі я був "активістом", а коли прийшли німці,
то люди - мене за обшивку - і гайда до Німеччини. І нині я - пан")...
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Спочатку відчувалася "тимчасовість"; сидіння на валізках з надією, що
скоро буде війна між західніми аліянтами і Москвою; прийде зміна,
повернемось домів ітп. І, не во гнів нікому, - це історичний парадокс.
Здійснилось євангельське: "Останні будуть першими". Богу дякувати, що
велика частина того "контингенту" віднайшла свою гідність, і під проводом
Церкви та різних організацій відродилася духово та гідно і чесно сповнила
свою ролю представника українського народу на чужині.
Не зважаючи на труднощі з різних сторін, з московським і жидівським
ярликом німецьких "коляборантів", своєю працьовитістю і зорґанізованістю,
українська діяспора в Австралії та в цілому світі здобула собі й українському
народові славу людей чесних; солідних і льояльних громадян. Всякого роду
злочинність серед української спільноти не дорівнює навіть 0.01% її загального
числа. Тож, дуже болюче нам читати і слухати, після 7 літ існування "держави
Україна", що її теперішні виходці: емігранти чи туристи до різних країн світу,
"прославляють" її своїм злодійством, корупцією і проституцією...
На чужині діяв фізичний закон самозбереження: гуртуватися і будувати
майбутнє - спільно з іншими. В Австралії ми не застали державного
представництва чи організації,як це мали емігранти грецькі, італійські та інші,
а навіть жиди, або як це застали українські емігранти в Канаді й США та в
країнах Півд.Америки. Все треба було починати з нуля, "аЬ о у о ". Наша Церква
мала за собою досвід з США і Канади про те, що при українстві збереглися
зокрема ті українські емігранти, які були в тіснім контакті й співпраці з
Церквою, бо це давало їм духовий зв’язок з минулим і підставу будувати
майбутнє, хоч і на чужій землі."Батьки народу", - різного роду громадські,
політичні ітп. провідники - того не хотіли розуміти. Вони будували громадське,
політичне ітп. життя на передвоєнних стереотипах. Духовні й світські, католики
і православні, вважали, що тільки вони і їхній спосіб організації добрі і
поможуть "врятувати У країну", замість радитись, співпрацювати і
солідаризуватися між собою. Це приводило до зайвих непорозумінь між
священиками і провідниками громад, організацій ітп...
Назовні, переселенці до' Австралії старалися: а) пристосуватися до нових
умовин життя-буття в країні поселення (мова, культура, календар, кліматичні
умовини ітп; б) рівночасно боротися за збереження свого Я (мова, культура,
звичаї, обряд ітп.); і в) внутрі (у своїх рядах) - гуртуватися, щоб зберегти і
продовжити себе у своїх поколіннях. Тому то і гуртувалися із собі подібними
для осягнення спільних цілей. Творили Громади, будували Народні Доми,
Школи,Клюби,. Церкви; організували Хори, Видавництва ітп. та, залежно
від величини осередку і числа людей, готових до посвяти і праці для спільноти,
будували наше спільне життя. Для координації організацій,громад ітп. (нпр.,
у самім Сіднеї зареєстровано біля 50 таких організацій),зчасом створено
"парасольку": Союз Українських Організацій в Австралії - СУОА, а в нашій
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Церкві - ОУКОА (О б’єднання Українських Католицьких Організацій в
Австралії). Всі вони, зі священиками і нашим єпископом на чолі, та місцева
українська преса були тими головними лучниками, що єднали і репрезентували
всю українську спільноту в Австралії.
Ця мала горстка українських скитальців, цькованих большевицькими
агентами, з п’ятном "коляборантів" нацистівської Німеччини, до того ж
розсіяних по цілій Австралії, не могла впливати на своє довкілля, як
національна чи релігійна меншина, як це робили греки, італійці а навіть жиди.
Щойно з часом ми навчилися вимагати від державної скарбниці і для себе
маленький кусень (ріесе о( саке) "спільного торта" на наші потреби, не більше...
Пожиття з православними, (духовними і мирянами), утруднювало нашу
галицьку солідарність між собою.У православних інша ментальність і настанова
до громадського життя. їхні священики залишали ініціативу громадським
діячам, не дбаючи про те чи і наскільки правильними шляхами ті "батьки
народу" ведуть громаду, організацію ітп. Діяльність тих священиків
обмежувалася до відправи Богослужень та участи в громадських імпрезах. За
це вони уважалися більшими патріотами, ніж наші католицькі священики,
які крім Богослужень і душпастирських справ, мусіли займатися організацією
і релігійним вихованням молоді, навчанням у Школах ітп. Будова церков,
організація мирян у Братствах, Сестрицтвах ітп., розбудова і скріплення
Царства Божого на землі, лежали на плечах священика.
(Правда, православні священики мусіли працювати, щоб удержати родини,
і не мали часу вчити релігії в школах, займатися молоддю ітп.) Наші ж люди
(і священики) привикли, що все мусимо здобути собі самі. Тож, з самого
початку левину частину праці, зусиль і коштів при будові спільних громадських
інституцій ітп. несли наші вірні,галичани, зі своїми священиками і (з часом)
єпископом у проводі. Вони вчили, спам’ятували, картали... А це не подобалося
"батькам народу" і всякого роду патріотам, викликало заздрість і страх перед
впливами католицьких священиків.
В діяспорі змінилася також настанова наших людей до священика. Перед
війною, в галицькім селі, крім українського учителя (якщо такий ще там був)
одиноким українським авторитетом з вищою освітою, був священик. Інші
інтелігенти - (середня кляса) - були: нечисельні професіонали (лікарі,адвокати
ітп.) і дрібні урядовці в містах. Це був одинокий вищий соціяльний стан, що
його мали українці. І, залежно від його (священика) поведінки (зокрема
матеріальні вимоги до селян), авторитет священика в селі ріс, або малів. ("Я
вас - священиків - знаю, бо я в священика служив.." сказав один "представник
діяспори"). Вдома, в Галичині, цей бідняк (а теперішній) емігрант мав повагу
до священика з уваги на його вищий соціяльний статус. В його очах, священик
- це багач, пан. А це мало свій вплив. Хоч він (селянин) священика не дуже
то любив, але його респектував і до нього звертався; шукав у нього поради,
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помочі ітп. На еміграції ситуація змінилася. Емігрант працював, заробляв і
мав гроші, а священик мав лише те, що йому його вірні жертвували.То ж один
(може й учорашній наймит священика) сказав голосно; "Ми вас удержуємо!"
Священик стояв у ласку своїх парафіян, жив з престол а. Гіркий то хліб! У нас
є дивне ставлення до священика. Кажуть, що ірландець вкраде в церкві і понесе
священикові; а в нас навпаки: українець вкраде радше у священика і понесе це
як дар на церкву! Дивні ми. Коли священик є, - на нього нарікають; коли ж
його немає, - за ним шукають, бо не можуть бути без нього. Отакі ми...
Як відомо, більшість нашої інтелігенції (перед війною) рекрутувалася із
священичих родин. Навіть скінчивши студії, наші молоді інтелігенти не мали
посади і тому сиділи в батьків, на селі. Залежно від родинного виховання,
багато тих сільських "паничів" працювали над усвідомленням села (провадили
церковні хори, кооперативи, читальні "Просвіти" ітп.), але бували і такі, які
своєю поведінкою давали згіршення сільській молоді і заперечували проповідінавчання своїх батьків (священиків). (Таких представили у своїх творах:
А.Чайковський, Лесь Мартович, Ірина Вільде і ін.). Вони бачили, що їх батько
трактував священство, як фах, як уряд чи ремесло (станок праці й заробітку на
прожиток сім’ї), як "служитель культу", і тому багато з них ставились до
священика (особливо ж безженного) з упередженням а то й з погордою. Це
вони давали відчути священикам на еміграції, зокрема "целебсам" до яких
винесли упередження ще з дому. Вони "тулилися" біля церкви-священика, коли
були в потребі, або, щоб біля них підбудувати свій власний авторитет - "імідж".
Вони приходили до церкви коли їм було вигідно, дітей своїх не виховували в
християнськім дусі і своїм прикладом не виробляли поваги до своєї Церкви і
священиків. Це мало погубний вплив на інших, мовляв: якщо син-доня священика
так поступає, або несерйозно трактує релігію, Церкву, священика, то чому я
(селянський син-донька) маю бути ліпшим, побожнішим ітп.?
Одним словом, наша "інтелігенція", що опинилася в Австралії, за малими
винятками, себе не виправдала. Вона уникала контакту і співпраці з Церквою,
зі священиком, і не мала почуття "зепГіге сит Ессіезіа", ані почуття відповідальности, що "№>Ь1езз оЬ1і§е - ЦоЬіІіГаз оЬІі^аГ” - (стан) шляхетство зобов’язує...
Вона (інтелігенція) не могла, і не хотіла зрозуміти, що Церква - це не самий
Єпископ чи Священик, але що Церква - це Містичне Тіло Христове; що це
Держава Божа, це спільнота дітей Божих на землі, та що в тій Церкві вона інтелігенція - має свою, визначну, відповідальну ролю, згідно з одержаними від
Бога талантами. Тому й парадоксальним можна вважати факт, що діти інтеліген
тів (навіть тих зі священичого роду) скоріше, й майже поголовно, відчужились
від рідної Церкви й української спільноти взагалі, ніж діти простолюддя.
Зі священиком, у різних парафіяльних комітетах ітп. співпрацювали радше
"прості" люди, віддані своїй Церкві, ведені прикладом своїх добрих і віруючих
батьків вдома, на селі.
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Неповага до священика, а навіть єпископа. Пригадую такий випадок, у
Сіднеї, на якійсь українській імпрезі, (в лотиській залі, в Стратфільді, мабуть
у 1960 р.) український єпископ, зі скромности, сів у другім чи третім ряді, а
місцева "шаржа" розсілася в перших рядах, і ніхто не догадався попросити
Єпископа у перший ряд. То, як же ж тоді можете виховувати молодь у
пошануванні українського авторитету на різних полях? Ми ще не навчилися
себе самих поважати, то якже можемо вимагати поваги від інших?...
**)Коли говорю про байдужість інтелігенції до церковних справ, то маю
на увазі не так її "недіяльність", чи брак співпраці зі священиком (бо це
робили люди доброї волі під проводом священика), але брак моральної
підтримки, участи у церковних організаціях й на Богослуженнях, брак
позитивної настанови до Церкви і праці священика.
Щоб до якоїсь міри "збалянсувати" мої погляди (аибіаїшг еі: аііега рагз),
передруковую з часопису "В іл ь н а Д у м к а ", Великдень, 1966р., статтю п.
Петра Кравченка: п.з."П ро "панів" і "хлопів":
"Дорогий Редакторе, Стаття п. Василя Онуфрієнка в "ВД" від ІЗ.З.ц.р.
нагадала мені останні збори Громади Сідней-Бенкставн, де особливо був
зроблений наголос на нашу інтелігенцію. Там закидалось їй збайдужіння до
громадської роботи, невикористовування своїх потенціялів для користи
української спільноти. І, сидячи на цих зборах, я віддався розумуванню:
чому? Що за причина? Чи дійсно так є? І цими роздумуваннями хочу поділи
тися з нашим суспільством.
Мушу ствердити факт, що громадську роботу проводять люди, як
інтелігенція, так і звичайний робітник. Клясове становище не робить жодної
різниці. Для цього потрібний лише потяг і замилування в якійсь особливій
ділянці праці, хоч звичайний робітник має більші можливості для громадської
праці (з причини матеріяльного становища).
Подивімся на стан нашого звичайного робітника. Здебільшого, це люди,
які працювали за фахом уже в Европі (чи на фабриці, чи на землі). Приїхавши
до Австралії їм було дуже легко переключитись до місцевої індустрії чи
землеробства. І на сьогоднішній день такі люди мають свої фарми, промислові
заклади і фінансово вони стоять дуже добре.Навіть звичайний "чорноробочий"
в силу своєї фізичної тілобудови може працювати (і працює) по три вечори
”овертаймів"(надгодини-оіш), а то й в суботу, та ще й неділю.
Це специфічне середовище матеріяльно цілком забезпечене. До їхньої
власности належать всілякі побутові речі, що полегшують щоденне життя (як
авто, пральні машини, машини до кошення трави та інші). Звичайно цим
самим вони заощаджують собі час, а ще тому, що ці люди здебільшого
"гендімени'Чмайстри на всі руки - оіш), то й заощаджують гроші. Напрошується
думка: чи не є, власне, це та "еліта", яка може провадити найуспішніше наше
громадське життя. Або вже і провадить.
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Тепер гляньмо на нашу інтелігенцію. Люди без жодного практичного фаху.
В умовах австралійської економіки роботи знайти собі не можуть. Фізично
працювати по 60-70 годин на тиждень не здатні.Таким людям залишилася
найгірша, менш оплачувана робота. Звичайно, що гроші зароблені - досить
скупенькі. І якщо хтось і доробився до своєї "хатки", то щоб втримати її в
порядному стані, мусить кликати "трейдсмена"-фахівця. І знову витрати. Та
й жінка ще пере білизну вручну, а сам "пан" траву стриже ножицями. Бо
фінансів бракує на здобуття речей побутового вжитку. А якщо ще говорити
про громадські вкладки ("та ж вони - передові громадяни української нації!"),
виписування газет і журналів (..."бо ж вони є інтелігенти"), то бідний "пан"
уже не є пан - а "хлоп". І от від такого "пана" ми вимагаємо ще й часу на
громадську роботу..
І мушу ствердити, що в міру можливостей ці люди жертвують собою, щоб
виправдати те ім’я інтелігенції. Сумніваюсь, чи хтось із них сподівається
якоїсь нагороди, або навіть подяки.
А от звичайний собі робітник під’їжджає автом до Українського Дому,
купує за доляра чи два квиток до першого ряду і насолоджується роботою
того "пана". Чи звернули Ви увагу, що наша інтелігенція майже вся сидить у
задніх рядах? Звичано, нема нічого страшного і там сидіти. Але це є ще один
доказ того матеріяльного стану, в якому знаходиться наша інтелігенція.
Звичайно, що їм можна закинути великі витрати на книжки ("..Боже, коли
Ви їх читаєте?"), або платівки з українськими піснями. Але звичайний трудар
цієї дурниці не зробить. Він ліпше позичить книгу в "пана" ("навіщо йому
стільки кинижок!"), або приїде автом до того ж "пана" з "тайпрекордером",
щоб і собі якусь гарну пісню накрутити...
Оце, загалом, ситуація наших "панів" і "хлопів". Я говорю "загалом", бо
винятки існують в цій проблемі, як я вже згадував на початку..." Петро
Кравченко.
* * *
Інакше воно було в наших сусідів: поляків і литовців. їхня інтелігенція
вважала, що священик - це один з іхніх провідників і віддавала йому належну
честь у своїй спільноті й тісно з ним співпрацювала. Нпр. польський генерал
В. Андерс. сидів у костелі в першім ряді і тим давав приклад нижчим "чинам"
і солдатам. У нас навпаки, деякі "пани" вважали, і казали, що вони до церкви
не потребують ходити, бо мають важніші справи до полагоджування ітп. І
ніхто не мав права звернути їм увагу за їхню поведінку чи скартати їх за неї.
Бо: "мій тато - дідо був священиком і такого, ані так, не казав, не правив" ітп.
Не давали доброго прикладу громадським низам різного роду провідники,
які приїжджали на відвідини Австралії. Замість вислухати цілу Службу Божу
і сповнити свій недільний обов’язок у своїй церкві, а тоді йти на відвідини
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інших, (ми ж бо "соборнники"), вони ходили до кожної української місцевої
церкви і бували там по кілька хвилин на "показ". Де ж тоді приклад віри і
сповнення обов’язку?!

П р обл ем и :
а) Розсіяння вірних на великих просторах, (зокрема молодих подруж),що
багатьом утруднює періодичну участь в українських Богослуженнях. Від
самого початку наші люди поселялись, де кому було вигідно; звичайно близько
залізничних станцій, щоб легше добратись до праці; а зчасом там будували
хати і поселялись на постійно. Правда, є родини, які колись поїздом чи
автобусом а тепер автом, приїжджають до церкви на рідні Богослуження, 10
і більше км.,щонеділі й щосвята уже понад 40 літ!
В 1960 році, в Сіднеї, після 10-літнього поселення в Австралії, заледве
десяток осіб мали власні авта. У неділі автобуси і поїзди починають "рухатися"
щойно ок. 9 год. ранку. На "\уеек епбз'Чсубота-неділя) будували власні хати.
Деякі з них працювали по три зміни (зокрема вірні у Воллонґонзі й в Нюкастлі)
і тільки час до часу мали вільну неділю на Богослуження.З уваги на це багато
з них до церкви не могли приходити регулярно, ані привозити до неї своїх
дітей, а через те відвикли. Багатьом треба було "церкву возити до них до
дому", відвідувати, переконувати... Такі відвідування відбувалися, звичайно,
вечорами, коли всі члени родини були вдома.
б) Мішані подружжя. Це подружжя вірних УКЦеркви з партнерами/ ками інших віровизнань. Серед молоді, в останніх часах, вони сягають 80% і
вище! Біля 30% галицьких хлопців, по війні, в Німеччині, поженились з
дівчатами зі Східної України. Ці останні вважали себе православними тільки
тому, що походили зі Східних Земель, але (з відомих причин) не мали
належного релігійного виховання. Все ж таки вони були добрими господинями
і виховували дітей в християнськім дусі. Ті ж "галицькі козаки", які поженились
з чужинками, в більшості від нас відсторонились і пропали на користь чужих,
бо ми ("ради спокою") податливі й уступливі. Деякі уникали контакту з
Церквою-священиком і зорганізованою українською спільнотою, бо ми ставили
вимоги солідарности: ходити до церкви, належати до громади, посилати дітей
до української школи, давати пожертви на спільні потреби... Нпр. при
відвідуванні вірних, один сказав: "Я штири роки від своїх людей ховаюся. Як
ви мене найшли?"... До того ж, розводи серед таких "мішаних подруж" частіші,
ніж серед чисто українських,(серед молодих це досягає 30%). А це негативно
впливає на релігійного духа в таких родинах і має погубний вплив на дітей.
в)
Мова Вже перша генерація батьків народжених в Австралії, а їхні діти
то й поготів, вживають надто часто (майже виключно) англійську мову в
родиннім спілкуванні.
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г) Співжиття і праця наших людей з людьми інших національностей,
віроісповідань, сект і поглядів, тиск середовища і наша податливість "ради
спокою"...
ґ ) Брак виховників і почуття відповідальности за виховання молодого
покоління. Немало свідомих і активних діячів у громаді, школі, молодечих
організаціях та інтелігенції в Пласті й СУМ-і не находили часу для своєї
душі, на Богослуження в ріднім обряді ітп. В суботи, пополудні, а то й в
неділі рано вели дітей на спорт і прогульки ітп., вважаючи це за дуже
патріотичне і виховне діло, а на ділі псували дітей і молодь, не закріплювали
її при своїй Церкві. На картання священика - обурювалися...(Аделяйда, Кабраматта ...) Або така ситуація: в церкві, священик перестерігав перед небезпекою
"мішаних подруж" під оглядом національним і релігійним. Навпаки,т.зв.
"батьки народу" потуряли цьому явищу і при різних нагодах, хвалили мішані
подружжя, називаючи їх амбасадорами України. А сьогодні тих "амбасадорів"
маємо біля 80% в наших родинах, але користи з них для України катма.
До Пласту і СУ Му не всі належали. Пластові й СУМівські провідники
бачили і дбали лише про членів їхніх організацій, але не вся молодь хотіла та
й не могла туди належати (вік, віддаль, вечорами різні курси ітп). А коли
священик хотів гуртувати молодь при Церкві (ТУСК "Обнова", УКМ і ін.),
то всі протестували і перешкоджали...
д) Комплекс меншевартости в 1-иіої Генерації тут народженої. Батьки
тяжко працювали, не вміли і не мали часу виховувати дітей в українському
релігійному і національному дусі. Багато з них самі нарікали на біду-нужду в
Україні перед війною, на багачів, в тому і на священиків (" я вас - священиків
- знаю, бо я в священика служив!") і не завсіди добрий приклад тих останніх.
Діти всьому прислуховувалися і робили свої заключення, що все українське
нічого не варте а лиш чуже добре. Нпр. на мій запит 10-12 літнього хлопчини
(в Блектавн, 1960р.): "Чому не говориш по-українськи? чому не ходиш до
української школи? - "ІІкгаіпіап? - ТЬаі’з гиЬЬізЬ!" - По українськи? та це ж
- сміття!" випалив з презирством хлопчисько. ..Як ти смієш так казати?обурився я. А він: "Му басісіу заісі зо" зн. мій тато так казав!".. І таких "татів"
мали ми на еміграції!..
В перших роках, зі сторони австралійського середовища, був великий
асиміляційний тиск на новоприбулих. На вулиці, в автобусі, в крамниці ітп.
можна було почути з уст австралійців пригадку: "Не забувай, що ти в Австралії
і говори по англійськи", " ЗРЕАК ЕЖНЛ5Н !" ітп. Через те велика частина
нашої першої Генерації в Австралії не має належної національної гордости зі
свого українського походження і байдужа до справ нашої Церкви і до України
взагалі.
е) Батьки посилали дітей до приватних римо-катол. шкіл, бо там була
більша дисципліна, краще навчання ітп., в надії, що ті школи поможуть нам
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виховати наших дітей для нас. А сталось навпаки: вони вкрали багато наших
дітей для себе, виховавши їх у погорді та легковаженні до українського обряду,
мови ітп. Діти, які ходили до римо-католицьких шкіл, мусіли в неділі брати
участь у римо-катол. богослуженнях, разом з іншими дітьми з їхньої кляси;
йти на спорт ітп. Сестри і братчики в тих школах їх контролювали і переслі
дували. У висліді це мало свій негативний вплив. Коли взяти до уваги, що
українські Богослуження довші, до церкви далеко їхати, до того ж поїздом ітп,
то наші діти привикали до чужого і там, за малими винятками, і "прилипли".
Для молоді все українське: (віра, обряди, мова, календар ітп.) виглядало
осоружним, дивним, примітивним у порівнанні з чужим, бо не розуміли його
змісту, а батьки не вміли або не мали часу їм це пояснити. В школах - вплив
раціоналізму, матеріялізму, агностицизму, а в 1960-70 роках - соціялізмукомунізму та емпіризму, мовляв що я з того маю? \уЬаі; (ог? \уЬу ? ітп. Свого
не розуміли і його відреклися, пристали до чужого, бо воно легше і вигідніше.
Але чужі їх не потребують і відпихають. Навіть молодь італійського
походження гуртується радше зі собі подібними ровесниками, грецька чи
жидівська зі своїми ітд. В очах австралійської спільноти наші діти остались
безбатченками (хоч і дипломовані, а навіть багаті вони), що під титулами і
золотом ховають свою духову наготу...
Під оглядом національним, державницьким, крім українських звичаїв, пісні,
танків, обрядів ітп., ми не мали чим дітям заімпонувати. Все це поволи вливало
на відчуження наших дітей від свого рідного, а прив’язання до чужого
полегшувало асиміляцію. Наш спів - молитви: "Нарід в кайданах, Край у
руїні, Навіть молитись ворог не дасть!"..їх не зворушували. Навпаки, часто
можна було почути від своїх молодих людей закид-викид в нашу сторону:
"Хвалитеся, що українців в Україні аж 50 мільйонів, а держави своєї не
маєте!".. Зн., щось не гаразд з таким народом...
д)
Смертність. Приспішений відхід піонерів всестороннього українського
життя на вічний спочинок. Він уже перевищує народження", а це значить:
наближення повільної смерти української спільноти, як такої. Надія на нових
імігрантів з України, мала.
ж)
Понад усе: брак українських духовних провідників, які розуміли б
душу молоді і з посвятою та особистим прикладом хотіли б провадити молоде
покоління українців католиків в Австралії і зберегти їх для Бога і України...
Внаслідок повищих та інших причинам втратили велику частину молодого
покоління на наших очах, а то й самі до цього причинилися. Чому? Як? Бо
не могли і не вміли дати нашій молоді антидоту проти асиміляції в чужому
середовищі.
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Громада. П р е с а ...
Тому, що священики гуртували людей, в тому дітей і молодь, біля Церкви,
(бо люди мали до них більше довіря, ніж до інших), будували школи, церкви,
ітп.,то громадські діячі "боялись" їх впливу на спільноту і посуджували, що
своєю діяльністю вони хочуть перебрати провід спільноти у свої руки. І треба
було їх "успокоювати" та запевняти, що наша Церква робить усе можливе для
збереження всієї української молоді для Бога і України та що священики не
претендують на провід у громадах... (Про це гл. оіш і о. Д. Сенів: "Соборчики
Духовенства УКЦ в Австралії' Сідней, 1988, ст. 76)
Люди горнулися до Церкви і священиків і єдналися біля них. Замість
шукати порозуміння й співпраці священиків і Церкви, як це робили литовці,
поляки і інші, щоб спільно виховувати і зберігати молодь для Батьківщини та
розбудовувати громадське життя, частина "батьків народу", взяла собі за
плятформу часопис "Вільна Думка" в Сіднеї і на сторінках того часопису
боронила свої позиції, критикувала працю священиків, викривляючи їх наміри
та ініціятиви щодо виховання молоді. Видавець-редактор того часопису вважав,
що тільки він і йому подібні "патріоти" мають якийсь "монополь" на моральний
провід у спільноті.
Ту газету почали друкувати молоді хлопці, емігранти, які розумілися на
друкарстві, але не мали належного журналістичного вишколу і почуття
відповідальносте за вплив преси на публичну опінію. Демократію вони
розуміли як вседозволеність. Вони не знали міри свободі слова і,
прикриваючись демократичними гаслами, надуживали ту свободу. Впродовж
довгих років сторінки того часопису рясніли від полеміки й образ на адреси
інакодумаючих опонентів. Через те багато активніших людей відходили від
громадського, а навіть церковного життя. Тоді ще не було ясного закону про
публичний " ІіЬеІ" - наклеп, чи : "сіеіатаїлоп" - знеславлення, обмова ітп.
Наші люди не знали мови, боялися судових коштів, а іншої пресової
плятформи, з якої можна було давати відповіді публікаціям "ВД" не було.
Одинока Церква - священик мали відвагу спам’ятувати, а то й картати і
наводити на дорогу Божих Заповідей, дорогу братнього прощення і любови,
розгорячкованих патріотів, які часто усе міряли своєю міркою - ціпом... Нпр.,
в 1970 р.Кир Іван Прашко їздив до України (напевно, маючи якесь тайне
доручення від Блаженнішого Патріярха Йосифа), а повернувшись звідти, в
добрій вірі розповідав про життя і віру народу; про те, що якось там наші
люди живуть ітп. Це не подобалося націоналістам - бандерівцям, які були
проти всяких "контактів" з Україною. У своєму журналі "Наш Фронт", вони
вимагали якогось звіту владики про ту поїздку. Ту інсинуацію повторив
тижневик "Вільна Думка", передруковуючи без коментаря пасквіль "НФ" і
по сьогодні (1998 р.)РЄдакція "ВД" не направила кривди завданої єпископові.
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Цю атмосферу, напевно, підсилювала совєтська агентура, щоб так гіідорвати
довір’я наших людей до свого єпископа, священиків і до Церкви взагалі...*)
Коли висловлююся критично проти часопису "Вільна Думка", то тим не
хочу заперечити позитивної ролі, що її той часопис відіграв, як перший
пресовий орґан, інформатор і, як лучник во єдино тисячів українських
поселенців, розсіяних по всіх закутках Австралії і Н. Зеляндії. На жаль, з
часом, він став плятформою партійної полеміки та особистих "порахунків"
окремих діячів, і, замість єдности, часто ставав причиною непорозумінь, сварок
і розбрату...
Одною з причин негативного ставлення редактора "ВДумки" до УКЦеркви,
а до сіднейського пароха - оіш - зокрема, була мабуть та, що Блаженніший
Патріярх Йосиф, в часі своїх перших відвідин Австралії (1968р.), створив у
Сіднеї Філію Українського Католицького Університету св. Климентія папи в
Римі, іменувавши проф. Михайла НІМЦЕВА Ректором тої Філії. Незабаром
після цього, спочатку 1970-тих років, приїхав з Канади до Сіднею проф.
Ярослав Рудницький, (він же й професор УКУ). Не зважаючи на ініціятиву
Блаженнішого та Філію УКУ, він, при помочі п. В. Шумського і його газети
"ВДумка", започаткував "Катедру Українознавства в Австралії". Він твердив,
що створення такої Катедри Українознавства при одному з університетів у
Сіднеї, піднесе престиж української науки в Австралії, хоч би у ній був лиш
один професор та один студент (подібно, як це є в Канаді з катедрою ескімосів),
при чому, розуміється, видавець "ВДумки" друкуватиме їх "твори".(Скінчилось
на курсах українознавства, які досі не видали ані одного учителя для
українських рідних шкіл в Австралії - оіш). З того часу п.В.Ш. почав дуже
"нагнітати" справу КУА, патентуючи жертводавців на КУА "патріотами", а
тих, які вагалися про потребу КУА - вважав непатріотами. Єпископ і священики
УКЦеркви поставились критично до справи КУА, а це кинуло всіх
прихильників КУА в лють. Вони вимагали від священиків позитивної
підтримки і благословення, а бодай "доброго слова" про КУА. Справді, ніхто
не був проти тої ініціятиви ВШ і Я. Рудницького, але ставились до неї уважно
і розважно, даючи свою підтримку чи то для ФУСА в Сіднеї, чи на Лекторат
Української Мови при Монаш університеті в Мельборні...
*) Про те, що совєтська агентура (яка спритно діяла навіть у кулюарах
Білого Дому чи англ. королівської палати), через свою амбасаду в Канберрі,
тримала руку на живчику української спільноти і часто підступно
використовувала непорозуміння в ній, а вже зокрема не могла стерпіти розвитку
УКЦеркви та діяльности її єпископа і духовенства, я не мав сумніву. Скріпив
його в мене ось такий випадок: Одного разу, мабуть, у 1975р., зателефонував
мені п. Тарас Федак, що український моряк хоче відвідати нашу церкву, хоче
сповідатися ітп. Згідно з домовленням, він привів того моряка ввечір і я
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задоволив його духовні бажання. А попав він у наші руки припадково: П.Т.Ф.
був свідком, як той моряк захворів на вулиці, і поміг завезти його до шпиталю
в Кензінґтон, на лікування. Хворим "заопікувалися" працівники сіднейського
советського конзуляту і щодня, зранку до вечора, біля нього сторожили. За
домовленням через п. Т. Ф., я прийшов відвідати хворого після 9 год. веч., і
в таку пізню пору застав біля нього двоє "хоронителів".
Я вдав, що хворого бачу вперше і, як священик прийшов його відвідати, бо
довідався, що він українець; незнайомим представився по -англійськи, як
український католицький священик оіш з Лідкомбу. "Знаємо Вас" - почув я
від них. "Хіба ходите до нашої церкви?" запитав я. "Може й ходимо" - відповів
мужчина (Поляков?).. "Зрештою, Ваші люди нам про Вас говорять... Чому
Ви виступаєте ворожо проти русских?" - запитала жінка. "Бо вони поневолюють
мою Батьківщину" - була моя відповідь. "А ми ж визволили вам Україну від
фашистів"... ітд. Розмова розвинулася в політичну суперечку, при чому я
навів їм порівнання сьогоднішнього стану Австралії, як бувшої англійської
кольонії та України... А при виході зі шпиталю, п. Поляков шепнув мені: "Ви
робіть свою роботу. Ми мусимо робити свою... "(І вони робили "свою роботу"
пильно, часто, на жаль, при помочі наших наївних людей!)...
Нпр., в українських клюбах, підслуховуючи розмови і нарікання
підхмелених парафіян, навіть сторонній людині - агентові КҐБ, - легко було
довідатися про духа спільноти, про те, що людей турбує, а потім паралізувати
чи бодай викривляти наміри її громадських чи церковних діячів, згідно з
диявольською засадою: "поражу пастиря і розбіжаться вівці... "(Зах.18.7).
Підозріння про підривну роботу совєтської агентури викликали протицерковні
виступи теж деяких ніби добрих парафіян (в тому й священичих синів) після
їх візити родини в Україні. А т.зв. "татарські вісті" перестали непокоїти
українську спільноту після смерти деяких людей. Ще один приклад: пізного
вечора телефонний дзвінок до пароха: "Я полковник совєтської місії, хочу
залишитися в Австралії, чи можете мені помоги в цьому?"- "Беріть таксівку і
на мій кошт приїжджайте на мою адресу, а я ту справу полагоджу... " В
міжчасі я зателефонував (тепер уже пок.О.К.) про пораду й поміч, але мій
сподіваний "дезертир" так і не явився...

З а к л ю ч ен н я
Українська Католицька Церква, як Мати - Опікунка пішла з народом на
чужину, пережила з ним всі труднощі скитальщини і досягнення. Вона
причиняється до збереження його Віри й обрядового та національного обличчя.
З уваги на те, що кожна людина, в тому й українська, є природно релігійною
істотою і шукає ідеалу - Бога і тяготіє до Нього, то наша Церква, яка має своє
славне 1000-літнє минуле в історії Українського Народу і є його доброю
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Матір’ю, яка збирає і пригортає на чужині своїх дітей, дає їм почуття людської
- національної гідности і стає духовою плятформою для збереження українських
поселень на чужині на довгі роки. Про це свідчить досвід українських поселень
в Америці, Канаді, Бразилії, Аргентині.
Наша Церква на чужині, - це наче ковчег Ноя серед чужого моря. Хто в
тому ковчезі знаходиться і його держиться, той збережеться. Хто ж вилетить
поза борт того корабля, - пропаде в чужому морі.
Після майже 50 літ існування і праці Української діяспори в Австралії та
діяльности нашої Церкви серед української спільноти в тому часі, сьогодні
можемо сміло твердити, що НЕ БУЛО Б Української Католицької Церкви та
її діяльности, українська спільнота в Австралії НЕ БУЛА Б такою
зорганізованою і сильною, якою вона сьогодні представляється своїм і чужим.
В Бога надія на те, що сьогоднішнє відродження УКЦеркви в Батьківщині
ЗАВТРА допоможе такому ж відродженні нашої Церкви в Австралії. Що, дай
Боже! о .Ів а н Ш евців
* * *

М О Л И Т В А У К Р А ЇН С Ь К О Г О С К И Т А Л Ь Ц Я
(М О Л И Т В А У Т ІК А Ч ІВ )
Господи Боже, Отче і Творче наш; Боже ласки і милосердя. М и віримо
правді Твоїй і знаємо, що Ти посилаєш нам усе по ділах наших; Ти милуєш
праведників і караєш грішників, та не хочеш Ти смерти грішника, але щоб
він навернувся і живий був.
Вислухай, Отче Небесний, гарячу молитву нашу, яку приносимо Тобі,
схиливши благально коліна і, проливаючи щирі сльози. Завинили Тобі ми
багато: вільно й невільно, і словом, і ділом, свідомо й несвідомо, і часто
забували Тебе нашого Бога єдиного.
Тане суди нас, Боже, суворо за безмірні провини наші, бо Ти милосердний
і ласка Твоя не має кінця. Ти дозволив нам, слугам вірним Твоїм, устами
недост ойним и щиро благат и Тебе: зм илосердися над нами,
Вельмимилостивий, і прости нам провини наші. Пошли на нас благодать
Пресвятого Твого Духа, щоб провадили ми все життя наше з серцем чистим,
з Богом у думці і в усіх ділах наших.
Всели в душі наші повсякчасне гаряче бажання: щоб слава твоя була
безмежна, а рідна земля наша навіки щаслива...
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Боже Святий і Великий, зглянься над тяжкими стражданнями нашими,
бо страждання ці понад міру людських немічних сил. Там на Вкраїні далекій,
в журбі повсякчасній, тужать за нами батьки й матері наші, брати й
сестри беззахистні. Там і вірні дружини наші безпомічні і любі діточки
безпритульні... Покрий їх, о Боже, ласкою своєю, оборони від помсти
крівавої, від напасти ворожої.
Край наш рідний зруйновано, а нарід хрещений помордовано.
На Тебе, Милостивий, єдина надія наша: не допусти землі рідної до
загибелі. Захисти нас від усякої біди, напасти та підступу ворожого.
Знищи, Боже Єдиний, усіх ворогів народу нашого і звільни боголюбиву
Матір Нашу Україну від безбожної влади чужинців. Пошли, Боже, сили та
мудрости провідникам нашим, а нам, змученим безмежним горем, подай
скорого й щасливого повернення до рідного краю!
Не допусти нам, Господи, померти на чужині (3 рази).
Боже Отче Вседержителю! Ти Милосердний і милість Твоя без меж.
Пошли всім людям Твоїм давно бажаний мир і спокій, осяй серця наші
почуттям щирої єдности та братерської любови. О, Пречиста Діво Маріє,
Мати многострадальної України нашої! Будь ласкавою Заступницею
скривджених, моли Сина Свого, а Бога нашого, щоб помилував нас. Святим
Покровом Своїм Ти захищала від напастей дідів і прадідів наших. Захисти
нині і нас грішних, бо надією на милість Твою переповнені наші серця.
І кров’ю омита, слізьми оплакана, вогнем очищена, горем тяжким
загартована - Велика Україна наша вклонятиметься Тобі і славитиме Тебе
Бога Всемогучого і Милосерного - Отця і Сина і Святого Духа, - нині і
повсякчас і на віки вічні. Амінь."
(Увага: иовища молитва, написана олівцем,
найдена серед паперів нок.о.П.Дячишииа,
який був Папським представником у Комісії для біженців
у 1945-46рр. у Німеччині).
* * *

Р О ЗД ІЛ II
С ІД Н Е Й
П Е Р Ш І П О С Е Л Е Н Ц І ( і їх в р а ж ін н я п р о А в с т р а л ію )
На початку історії парафії св. Андрія в Сіднеї варто навести спомини і
вражіння про Австралію перших українських поселенців, бо подібне
переживали майже всі ті, хто вперше опинився в цій країні кенгуру, або
Південного Хреста - Австралії. Про історію поселення українців в Австралії
гл. Збірник "УКРАЇНЦІ В АВСТРАЛІЇ", Мельборн,т.І, 1966р. і т. II 1988 р.;
"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ В АВСТРАЛІЇ" (Доповіді з II
конференції, Мельборн, 5-7 квітня, 1985р.); "ІЖКАШІАН ЗЕТТЬЕМЕМТ іп
АІІЗТКАІЛА" есіііесі Ьу Магко РалуІузЬуп. МеІЬоигпе, Бері. оі Зіауіс ЬапЯиавез, МопазЬ Шіуегзііу, 1986; "ІЖКАШІАИ ЗЕТТЕЕМЕИТ Ш АИ5ТКАЬІА" (Роигіїї Сопі'егепсе, Зубпеу, 22-24 Аргії, 1988. ЗсЬооІ оі Мобегп Ьап§иа§ез, Мас^иа^іе Ипіуегзііу, 1989: 5) "Історія українського поселення в
Австралії", вид. Школа Сучасних Мов, Макворі Університет, (україномовні
Доповіді з І і ІУ конференцій, Сідней, 1983 і 1988), Сідней, 1990 і : 6)
"ІЖКАШЕ А Ш ІЖКАШІАИЗ і1ігои§Ьоиі іЬе )Уог1сГ(А Оето§гарЬіс апсі
Зосіоіодісаі Сиісіе Іо іЬе Нотеїапб апб Ііз Біазрога, Ебіїеб Ьу Апп ЬепсукРа\у1ус2ко,Тогоп1:о-Ви1Та1о-ЕопсІоп, 1994 (Ьу соигіезу оі Ргоі. Е.ЗепеІа.ііпіуегзіїу оі' Зусіпеу, 1995 - оіш). Багато відомостей про українців в Австралії
находиться у виданнях П.Кардаша: "ІЖКАШЕ апсі ІЖКАШІАНЗ", МеІЬоигпеЬопсіоп, 1988:"ІЖКАШЕ ііз НІ5ТОКУ апсі ііз АКТ5", МеІЬоигпе, 1991;
"УКРАЇНЦІ В СВІТІ", Київ-Мельборн, 1995; а також в "Енциклопедії
Української Діяспори" ,т.IV ,Київ - Мельборн, 1995; "АЛЬМАНАХ"
Українського часопису "Вільна Думка" та Фундації Українознавчих Студій в
Австралії", Сідней, 1994, і в працях оіш: "Хвилини духового піднесення",
Сідней-Львів, 1996, і: "Відзначення Ювілею Тисячоліття Хрищення РусиУкраїни", Львів, 1997р; о.І.Ш і о.Д.Сенів (спільна) "СОБО РЧИКИ
ДУХОВЕНСТВА УКЦ в АВСТРАЛІЇ (1970-1995)" та інших.
Першим україно-католиком у Сіднеї був уродженець Золочівщинй, доктор
Степан БАРЧИНСЬКИЙ, ветеринар, журналіст, подорожник і любитель
природи. Вперше він приїхав до Австралії 1912 р. і бував тут тричі. З часом
поселився в Сіднеї. Він був найпершим інформатором і порадником про життя
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в Австралії для українських поселенців-скитальців після 2 світ, війни. У статті:
"Спогади зі Сіднею 1949 року", Роман Олесницький (гл. "Вільна Думка",
ІЗ. 7.1969р.) пише:
"У чудовий сонячний жовтневий день 1948 року до Сіднею поволі під’їздив
нужденний німецько-норвезький пароплав. На палубі поверх тисячна юрба
різношерстих європейських емігрантів урочистою мовчанкою зустрічала країну
свого призначення.
А вітала їх ця країна прекрасною картиною побереж сіднейської затоки, на
якій в заходячому весняному сонці, серед темної зелені садів і травників
пишалися чепурні цеглянодахі будинки. Цей незабутній образ природної краси
залишився надовго в пам’яті не одного з нас, що був на кораблі. Не затерли
його ні непривітні, голі евкаліпти, що уперше побачили ми по дорозі до
переселенчого табору в Батгурсті, ані жовті, сонцем спалені поля, серед яких
розташовано переселенчий табір, ані дивні нам тоді звичаї наших господарів.
У великій мірі транспорт "Свалбарба" творили балтійці, українців
налічували ми неповних 150 осіб. Переважно це були самітні хлопці й дівчата,
бездітні подружжя й батьки, що залишили родини в Німеччині. Дітей і молоді
шкільного віку майже не було.
Через кілька днів за нами прибув другий подібний транспорт із приблизно
такою самою кількістю українців. Хоч перед нами не було транспортів із
великою кількістю українців, в адміністрації табору ми застали вже Ю.
Барчинського й В. Савчака, що якимсь чином потрапили сюди раніше.
Я зокрема втішився зустріччю з Ю. Барчинським, через якого хотів
познайомитися з його дядьком д-ром С.Барчинським, одиноким відомим нам
тоді давнім українським іміґрантом в Австралії. Слід було сподіватися, що,
знаючи австралійські обставини й маючи зв’язки з австралійцями, він відіграє
значну ролю в організації й влаштуванні наших поселенців...

П еси м ізм д-ра Барчинського
З д-ром С. Барчинським познайомився я в його хаті на Марубра... вігі
приняв мене дуже ввічливо, немов давнього знайомого. З того часу я був у
нього досить частим гостем. Сам він був ветеринарем за фахом, поважний
віком, високоосвічений, надзвичайно культурний у поведінці, але скоріше
пасивної вдачі. Можливості організованого чужонаціонального життя в
Австралії розцінював він дуже песимістично, вважаючи що Австралія не
потребує і не дозволить на творення окремих національних спільнотт і буде
старатися всіма засобами асимілювати новопоселенців. На його думку, слід
було сподіватися, що не буде дозволено ніяких організованих виявів
національної окремішности в формі національних організацій, шкіл, преси
тощо. Наслідком цього наша еміграція тут була б призначена на повільну
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повну загибель...Зокрема підкреслював він недоцільність масового переселення
української інтелігенції, яка не буде тут мати змоги виявити себе, ані фахово,
ані громадсько і або загине, або мусітиме переселитися до Америки й Канади,
залишаючи решту переселенчої маси без проводу. Він вірив, що лише
католицька церква могла б забезпечити нам можливість національного
гуртування, і вважав, що треба нам за всяку ціну домовитися з церковною
владою про патронат над нами... (Підкреслення мої - оіш)

Перш ий Свят-вечір у С ід н еї
Однак, всупереч чорним прогнозам нашого господаря, ми не хотіли повірити
в безнадійність нашого становища й інстиктовно відчували потребу гуртуватися,
не зважаючи на наслідки. Почали ми на Різдво організацією товариських
сходин з перекускою й вином в "Австралія Гол". Про залю і офіційного гостя
в особі секретаря федерального католицького іміґраційного комітету д-ра Росса
подбав д-р С. Барчинський, а за решту хто як міг. Вечір був надзвичайно
вдалий, гуртуючи більше 120 осіб. Дав він також змогу в широкому гурті
поговорити про нашу дальшу долю.
Тоді вперше зустрів я В. Шумського, молоду ще тоді, але дуже енергійну
людину, він в той час працював на залізничих будовах у Бері, зо 90 миль від
Сіднею. Він полонив був нашу уяву візією українського часопису в Австралії,
що його пропонував він видавати двома мовами: частину - українською, а
частину - англійською. Він теж зобов’язався був виготовити конкретний плян
українського видавництва й подати його на розгляд самовстановленому тоді
комітетові. Д-р С. Барчинський із свого боку пообіцяв розвідати про
можливості організації в рамках існуючих законів і погодити їх із відповідними
урядами й установами...

Проти католицького клю бу
Концепт організації українського життя при католицькій церкві, як
пропонував був тоді д-р С. Барчинський у своєму проекті Католицького Клюбу,
здавався більшості з нас неприйнятним. У принципі така розв’язка поклала б
поза рамки організації українців інших віровизнань і мусіла б довести до
небажаного нам роздвоєння за релігійними критеріями. Тому вирішено було,
паралельно з заходами д-ра Барчинського серед католицьких кіл, звернутися
прямо до міністра іміграції, тоді п. Колвела, з проханням про дозвіл заснувати
українську національну організацію в федеральному оформленні..."
(Відповідь п.Колвела була позитивною. Він не бачив особливих труднощів
зі сторони уряду на створення окремих національних організацій. На підставі,
вже в м. жовтні, 1949 року в Сіднеї постала Українська Громада й набула
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власний Народній Дім (спочатку в Редферні, а від 1950 р., у Лідкомбі), де
зчасом зосередилося всестороннє життя української спільноти з церковним
включно.Правда, в тих часах був загальний тиск на асиміляцію, але зчасом,
при напливі понад 2 мільйони іміґрантів з Европи й Азії, уряд був примушений
піти на шлях БАГАТОКУЛЬТУРНОСТИ австралійської спільноти..."Життя
ж виявило, що небезпека нашої "загибелі" не в обставинах в яких ми опинилися,
але в першу чергу в нас самих" (робить слушний висновок Автор повищої
статті.).

Перший В еликдень в А встралії
( Спогад."Вільна Думка"ч. 16-17.1962р. )
"Не знаю чому, але перші враження від Австралії були в мене незвичайно
погідні, веселі, ніби підбадьорююче-весняні. Може це тому, що приїхали ми
в березні, а погода ньюсавтвелської осени звичайно лагідна, соняшна, подібна
до української весни. А, може, тому, що зразу ми мали дуже мало контакту з
"людською" Австралією, з її примітивністю, ксенофобією, провінційщиною.
Ми бачили лиш (здалеку) чудову сіднейську затоку, бачили Сідней - уночі, з
вікна вагону, а потім попали прямо до Батгерсту, сказати, на лоно
австралійської природи. А природа була для нас ласкава, зустріла нас
безхмарнм небом, ясним сонцем, зеленими узгірями і оригінально -веселим
раннім концертом.австралійських ворон (чи сорок).
При тому ж, батгерські бараки "на курячій ніжці" видалися нам мало не
палацами після нашої мізерії в Баньйолі й після худоб’ячих умовин нашого
транспорту на "Бустер Вікторі". Баранина ще нам тоді не переїлася і було її
доволі, "джелі" і сироп здавалися превеликими ласощами.
Ми ще з Німеччини привикли до таборового життя і з цього погляду в нас
багато не змінилося. Ми вміли граціозно проводити час, нічого не роблячи.
Ми цілими годинами проходжувалися по . таборових вулицях, у наших
шикарних одягах (перероблених з американських штанів), ходили в гості
одні до одних, розказували таборові сплітки, дискутували... Правда, була в
нас таборова англійська "школа", але від неї ще веселіше було, ми почувалися
немов відмолодженими, повернувши ще раз до учнівського стану. Правда,
перед нами маячіла перспектива майбутньої контрактової праці. В таборовому
Уряді праці сидів грізний директор, який до всіх нас ставився з погордою
клясичного британського "пакка саґіба" до тубильців (я й досі не можу забути
його молодої зарозумілої пики). Але ми вже з І.Р.О. привикли, що нами все
"опікувалися" якісь чужинецькі нахабні "достойники", а про роботу в Австралії
ми чули, що вона зовсім не така страшна. Нас інформували наші "старі"
іміґранти, які вже пару місяців раніше приїхали і влаштувалися на роботу,
їм, звичайно, як першим, довелося попасти на найгірші "посади", - копати
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канали, закладати задізничні шини. Але робота, казали, нічого, повільна, не
виснажуюча.
Взагалі, наша ціла психологія тоді була інакша ніж нині, ми були не лиш
молодші на 13 літ, але й безжурніші. Ми ще не поринули з головою в
австралійські будні, у матеріяльні клопоти й амбіції, товариська атмосфера
була чудова, ми в таборі почувалися як на вакаціях, а цілу австралійську
еміграцію трактували - як пригоду.
В такій атмосфері надійшов наш перший Великдень в Австралії, Великдень
без власної хати, на десятьшилінґовій таборовій "пенсії".
Звичайно, за десять шилінгів великого бенкету влаштувати не можна. Але
це лиш допомогло нам перенести Великодній настрій сказати б, у духову
площину. Трохи голодні (бо у Великодню Суботу довелося відректися від
нашої баранячої дієти) ми мандрували вночі з усіх таборових закутків до
Адміністративного Бльоку на Воскресну Утреню. Зійшлися дослівно всі
українці, бо католицьких панотців ще тоді не було в Нью Савт Велсі, та й не
було ще "сампросебедбайків", яким церкви "не потрібно", ані тих "роботяг",
які в неділю мусять відсипляти "овертайми".
Відправа правилась у таборовій каплиці, яку гарно прибрано евкаліптовими
"базьками". Ми всі ще від Німечини не чули української Богослужби, в багатьох
крутилися сльози в очах, як пролунало перше "Христос Воскрес! "Ця відправа
глибоко врізалась мені у пам’ять. Як учора бачу кругом мене обличчя людей
колись згайомих і тих, що я ще тоді особисто не знав, а потім познайомився.
Чимало з них вже покинуло нас - померло чи від’їхало до Америки.
Не обійшлося і без комічного інциденту. Опоссуй, що жив у таборовій
каплиці під дахом, поліз на церковний престол і почав заїдати евкаліптові
квіти. Відігнав його і відмахувався пок. панотець Коломийців, дарма, опоссум
не хотів вступитися. Врешті таборовий церковний староста (високий бородатий
чоловік) зловив його і виніс геть, але ще й на руках у нього опоссум далі
преспокійно їв собі нашу великодню "базю".
На другий день ми знову проходжувалися по вулицях, ще краще прибрані,
ніж у звичайну неділю, віталися, розмовляли. Але на мене з дружиною ще
чекала особлива атракція - нас запросив на великоднє "свячене" наш таборовий
достойник, бльоковий Ічи не IV бльоку?) інж. Д. І яке то було розговіння!
Справжній бенкет, речі, яких ми не їли ще від 1939 року. Ми їли і тішилися,
мовляв Шевченко:
А я в попа обідала,
Сирітка сказала...
О. М ихайлів (Орест Питляр - оіш)
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М ої перш і враж ення про А встралію
( Спогад. "Вільна Думка" ІЗ. 7.1969 р .)
"їдучи з Англії до Австралії, в травні 1959 р., я, як і кожний, хто вперше
їде до цієї країни, їхав з упередженням і страхом. До того часу Австралією я
цікавився мало. Інформаці, що їх вичитував у часописах чи одержував від
приятелів про що країну кенгуру, були скупі, а від англійців-поворотців з
Австралії - вкрай неприхильні.
Перше, що дуже впадає в очі кожного новоприбулого з Европи, а зокрема
тих з перенаселеної Англії, - це великі, незаселені простори, прямо порожнеча;
багато сонця і незвичайна фльора. До Австралії треба привикнути. Поволі
почав привикати і я. В контакті з нашою спільнотою почали зникати упере
дження і сумніви. Скоро наступило приємне розчарування: наша еміграція в
Австралії живе, розвивається і старається зберегти своє національне і релігійне
обличчя подібно, як це діється в європейських країнах, зокрма в Англії. Мою
душгіастирську працю я почав на становищі сотрудника в сіднейській парафії,
в о. д-ра П. Дячишина. Жили ми в австралійськім монастирі в Кензінґтоні,
обслуговували цілий терен НПВелсу (крім Нюкастлю) і АСТ. На
Богослуження ми вживали латинські церкви і каплиці..." о.Іван Шевців.
Про такі ж - перші - враження про Австралію Отців: М. Коп’яківського і
о. Ф. Боського а зчасом і о. д-ра П. Дячишина, гл. нижче, в їхніх Листах.
Нижче публікую СПОМИНИ, або т.зв. ОКАБ НІЗТОКУпредставників
окремих груп парафіян, які дають приблизно точний образ особового складу
загалу перших українських поселенців в Австралії, їхніх перших вражінь у
цій країні, і способу пристосування до життя в ній. Нове покоління, народжене
в Австралії, це майже в цілості професіонали в різних ділянках життя. Нпр.,
на 500 подруж у парафії лиш 3 зареєстровані як робітники, всі інші - з
середньою, вищою та фаховою освітою! о.І.Шевців

О К А Ь Н І 8 Т О К У (С п о м и н и )
Дмитро СЕНЬКОВИЧ. 21 Мс СаЬе Зігееі;, Огеузіапез, И.З.^У.
Ур. 7.1.1922 у с. Мисцова: Кросно, Ряшів, рільник, один із 5-ти дітей (4
хлопці і одна дівчина). Мали ЗО морґів поля, сіножаті й ліса.
До Німеччини виїхав в травні 1942р. Хотів їхати добровільно, але батько
(який був колись в Америці й знав чужину) його відрадив. Йому зближався
20-тий рік і його однорічників забрали до Ваисііпзі: (нім. служба праці - оіш),
але через якусь помилку його не покликали. Люди були зависні й донесли на
поліційну станицю української міліції, яку люди називали "січовиками".
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Комендант пустив його, щоб сам рішив куди йти: до Бавдінсту, чи на працю
в Німеччині. З товаришем-односельчанином рішили їхати до Німеччини.
Спрямували їх до ЗЕШЕТЕМБАКО. Коли приїхали туди, німецька поліція
замкнула їх у в’язниці й повідомила фармера-бавора, щоб приїхав їх забрати.
Працювали на ріллі. Там було ще 10 хлопців односельчан, Були обдерті, але
й німці небагато могли їм помогти, бо самі були обдерті. Там працював до
1945 року.
З Україною не мав зв’язку. Лиш раз на місяць український католицький
священик правив Службу Божу в Ьеіішекг (чеські Ьііотегусе), і сотки молоді
з ’їжджалися туди на відправу й зустріч. Як всі інші, так і він чекав на неділю,
щоб поїхати на Богослуження і за це полюбив священиків і Церкву, бо
усвідомив собі, що релігія нас єднає.
Був "звільнений" навесні 1945 року Польською Армією (спочатку прийшла
Червона Армія, а потім Польська). Поляки - робітники, заохочені своїм
військом , почали грабувати німців і вивозити усе награбоване домів, до Польщі.
Один поляк хотів забрати в господаря коні й віз, а Д. Сенькович не хотів
йому їх дати, мовляв: "якщо хтось має право ті коні забрати то я, бо працював
тут 3 роки...” Поляк - робітник привів жовніра, а той майже не застрілив
Д.С... за німецькі коні. Тож, поляки забрали коні, віз та багато добра (побили
свині) й повезли їх до Польщі.
Хлопці не були рішені що робити, аж одного ранку прийшов русский
солдат зі "східняком", бо ті "Остівці" були зависні галичанам зате, що вони не
носили ганебної відзнаки "ОЗТ". Солдат казав йому збиратися "на родіну".
Господар-бавор дав йому на дорогу хліба і сала. В селі забрали решту хлопців
і привезли їх до Праги (ок. 150 км.). В Празі їх замкнули, а куфри- валізки
вкрали, але з часом віддали. З хлопці вернулися до своїх господарів, а Дмитро
і 7 хлопців рішили вертатись домів. їхали у відкритім-товаровім вагоні, при
чому втратили майже все "добро",бо паперові валізки розмокли і не було як
їх нести... Приїхавши до м. Ясло, зустрінули на стації односельчан, які їхали
на Україну. Був м. червень 1945 р. Від них довідався, що його родину
переселили на Дніпропетровщину, тож зголосився на Переселенчу Комісію і
з тим транспортом, через тиждень часу, з ’ївши решту хліба, заїхали до Східної
України. А гам біда...
Хлопці розійшлись по селах і найшли його родину: тато, мама, 3 брати і 2
сестри плакали з радости й тішились, що всі пережили війну. Вони працювали
в колгоспі й заробляли по 1 кґ. зерна за "трудодень". І це все... Дмитро
працював там 1 місяць часу. Возив робітникам у степу воду в бочці. Один
сліпий чоловік, який стратив зір на війні, порадив йому: маєш зір - ти щасливий.
Йди і шукай щастя, а найдеш. І він рішив вернутись домів, на свою
Батьківщину - Лемківщину, бо вже бачив інший світ. До нього причепився
його односелець, який в поїзді, по дорозі з Дніпропетровська до Львова (коли
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Дмитро спав) його обікрав (забрав нове убрання, усе, що було найцінніше
для молодого хлопця) і зник. Приїхавши до Сянока, довідався, що границя
між Польщею а Україною замкнена, то пішов через ліс до близького від
границі села, а там йому показали границю і мовляв: іди сам. Причепився до
якогось дядька, що возив овес і помагав йому цілий день. Під вечір дядько
підвіз його близько границі й показав, як "перекачатися" через пооране полеграницю на другу сторону. Перейшовши границю, прийшов до якогось села.Там
його переночували і він подався в сторону Кросна. По дорозі переночував у
якійсь будці, побіч якогось вояка, що, мабуть, сам його боявся, вчепився до
поїзда і заїхав до Кросна. Голодний. Два дні нічого не їв. Зайшов у польське
село.Злюча жінка- полька дала йому 2 гарячі бульби, і пішов далі. Зайшов до
Дуклі, а звідтам до свого села.
Мав щастя, що не попав на міну,яких там було багато.Там односельці дали
йому їсти, бо господарка була спалена, тож пішов до Чехословаччини.
Перейшов границю і по другій стороні стрінув двох українських хлопів, що
їхали на возі. Причепився до них, бо не знав де він опинився і що йому
дальше робити. А вони не дуже хотіли його товариства,мовляв: не іди за
нами, бо це буде підозріло виглядати,бо трьох нас забагато...Вони їли хлібсало, але йому не дали. Переходила тудою якась стара жінка, і вона забрала
його до себе на працю, дала їсти і післала косити отаву. Погодився працювати
в неї до кінця року за нове убрання. Але вона дала йому убрання з покійного
чоловіка,яке не пасувало на нього, молодого.Він працював у неї до кінця
1945 року, і відтак пішов у сторону Напкоусе/ Зіоуакіа. Там стрінув свою
теперішню дружину Юстину, яка працювала в господаря. З нею він працював
гам весну й літо 1946 р.
В міжчасі одержав листа від батька з неймовірною вісткою: батько втік з
Дніпропетровська до свого села на Лемківщині і просив Дмитра вернутись
домів. Спробував йти через границю лісом, але його заарештували словаки;
привезли до Свидника й замкнули в пивниці, думаючи, що він шпигун або
Упівець. Коли виявилося, що він невинний, то старшина дав йому перепустку
на перехід границі з наказом : піти домів і вернутись та розказати, де є
українські партизани, скільки іх ітп. Вернувшись домів, застав батька, але
господарка-обійстя згоріли й вони не мали де жити, ані що робити. Мама теж
верталася домів, але померла, - прямо замерзла - в дорозі вже недалеко дому...
Батько не хотів йти з ним на Словаччину, але рішив вернутись до дітей на
Дніпропетровщині.
Дмитро ж вернувся до Свидника, казав словакам, що партизанів не бачив,
а лиш чув, що їх дуже багато; вернувся до господаря, де працювала Юстина.
Від господаря дістав убрання, за яке працював майже півроку. Поліція забрала
їх до табору в Зігазке, де було ок. 500 українців і 9 українських грекокатолицьких священиків. Були там і поляки, варта і дроти. Словацький

Розділ II

81

старшина їм сказав, що SLOVENKO JE LEN PRE SLOVAKOV (Словаччина є
лиш для словаків - оіш), а ви забирайтеся. На їх заклик прийшла комісія, яка
русских, поляків і українців зі Сходу забрала. Поляки не хотіли їх взяти, бо
вони не поляки, а Лемки та ще й Греко-католики! Словаки не знали, що з ними
зробити, то післали їх поїздом до Братислави, а там теж Сталін... Був м. грудень
1946р. Словаки довідались,що на Судетах є пусті села, де потрібно робітників,
то післали їх туди.Там їх затруднили у фірмі, що займалася направою доріг,
дали їсти і розселили в порожних домах, з яких втекли німці. (Там була й Оля
Челядин,пізніше зам.Лапка, моя кума та її сестра). Копали замерзлу дорогу.
Почали жити, як люди та й вдягнулися по-людськи. Були там до 1947 р.
Побрались. Шлюб давав о.Ференц.
У 1948 р. відділи УПА групами пробивалося через границю на Захід.
Чехи на них нападали і підозрівали українців у таборі про співпрацю з
УПА.Тоді українці з таборів почали втікати до Німеччини. Помагав їм у
цьому ділі молодий німець. Коли вони по всяких трудах перейшли до
Німеччини, то їх там заарештували і поставили під суд. Суддя - американець
не хотів дати їм статусу біженців і дав їм до вибору: або 9 місяців тюрми, або
поворот "на родіну". Вони вибрали тюрму.Юстину взяли до жіночої тюрми
біля французької границі а Дмитра до Amberg, біля Чехії. Після 3-ох місяців їх
звільнили і перевезли до українського табору в Regensburg. Там їх гарно
прийняли, дали їм статус БР, перенесли до переходового табору і там їх
примістили.
Записались на виїзд до Канади, але туди їх не прийняли, бо були замалі,
худі. Зголосились на виїзд до Австралії, як фермери і їх прийняли. До Австралії
їхали через Італію, кораблем Castelbianco. Приїхали до Сіднею 29 травня 1949
року. Зі Сіднею, поїздом, їх перевезли до табору в Bathurst. Були там кілька
тижнів.Одержували 11 фунтів на два тижні, на двох, та удержання. З часом
приїхав з ОЬегоп фармер і забрав їх на працю, на фармі. Там працювали 1 рік, в
міжчасі познайомились зі словаками (старі емігранти) і дусили в них оливу з
евкаліптового листя. Заробляли по 20 фунтів тижнево на двоїх. Купили собі
шатро і жили так 5 літ. З часом купили собі свої "бочки" і робили оливу, але
ціна впала, то переїхали до Сіднею Тут народився їм перший син пок. Петрусь.
В Сіднеї, в Newtown, купили старий дім, де жили "льокатори". Дружина
доглядала дому, а п.Дмитро ходив на роботу в фабриці. В Сіднеї живуть від
1954 року.
Мають двоє дорослих дітей. Син Богдан закінчив дентистику і має свою
робітню, оженився з українкою і має два сини. Донька Марійка - учителька
чужих мов в австралійській гімназії. Вона заміжня за українця, має два хлопці,
чоловік працює на посаді управителя Української кредитової Спілки "Карпати"
в Сіднеї.
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Ціла родина Сеньковичів - свідома й активна на церковнім і громадськім
полях. П. Дмитро впродовж довгих років є Скарбником Братства св. Андрія,
пані Юстина Головою Сестрицтва Покрова Матері Божої, пані Марійка
Сенькович-Дума упродовж останніх 20 літ провадить Молодечий Церковний
Хор при церкві св. Андрія в Лідкомбі і вчить в Братській Рідній Школі,де
вчаться і внуки п-ва Д. Ю. Сеньковичів. Коротко: всі члени родини - свідомі
українці, практикуючі християни-парафіяни-католики, вроджені й гонорові
ЛЕМКИ, добрі люди. Дай нам, Боже, багато таких людей в діяспорі та в
Україні, оіш (Сідней, 4.2.1996).
Інж. Микола СТРОКОН, 8 РіІгдегаМ Сгезсепі,
ЗігаШ’іеІсі, И.З.^У. Жонатий. (Дружина -Стефанія,
психолог, д-р філософії при УВУ. Дочка адвоката
Стефана Шухевича, відомого у Львові оборонця
українських патріотів, політичних в’язнів польських
тюрем). Ур. 9 червня, 1910 р., у Львові. Пам’ятає
похорон Івана Ф ранка в 1916 році і поворот
митрополита Андрея Шептицького з московської
неволі. У дні Листопадового Зриву, разом з іншими
ровесниками та українськими батярами, помагав
носити амуніцію з Чернівецького двірця воїнам УГА,
які боронили Львів перед поляками.
У здобутті Львова полякам прислужились львів
ські польські батяри ("шкода, що ми не мали більше
українських батярів" бідкається Добродій Строкон), бо, властиво, коли ген.
Галлер прийшов зі своєю армією, то Львів був майже увесь занятий місцевими
польськими повстанцями, т.зв. "оброньцамі Львова".
Студії закінчив у львівській політехніці й перед війною був її доцентом, а
в часі окупації Львова большевиками, був помічником декана ("пом-дек"оіш). Мобілізований до Червоної Армії. Побув там тиждень; в Золочеві
здезертирував і повернувся домів, до родини.
На еміграцію виїхав добровільно, бо був жонатий з дочкою адвоката
Шухевича і через те легко міг бути підозрілий, як "ворог народу". Виїхав у м.
травні 1944 р., через Команьчу, й перейшов нелегально границю до Словаччини.
Там жив у Братиславі з дружиною і донею Іриною. Син Андрій (тепер відомий
в Сіднеї хірург - оіш) народився в Німеччині, у 1945 р.
У Словаччині був до м. лютого 1945 р., а коли наближались большевики,
переїхав поїздом, з родиною, до м. КоеШп§, Вауагіа. Там жив "на приватці"
аж до приходу американських військ, тиждень перед капітуляцією Німеччини,
в травні 1945 р. З часом, з родиною замешкав у таборі біженців в ВіззепЬоі'еп
і там був головою табору із ок. 350 людьми.
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Релігійне життя в таборі: Була там каплиця, а в ній декан о. Пилипець,
правив Служби Божі в неділі й свята в год. 8 і 10 рано а також "Маївки" і ін.
Сл. Божу співали самоїлкою. Хору не було.
До Австралії, з родиною, їхав через Італію і переходовий табір у Вадпоіі.
їхали кораблем "УогкзЬіге" На кораблі було лиш 7 українських емігрантів.
Сторожа була польська і югославська. В м. травні приплили до порту
РгеетапІІе а через два тижні, іншим кораблем "Неііу", прибули до Мельборну.
Там жили приватно один тиждень і звідтам приїхали до Сіднею. Тут замешкали
в таборі Вгоидігіоп Нозіеі у Випуоосі. В таборі родина Строконів мала
двокімнатне помешкання, але довго там не була, бо новоприбулі англійці
"випхали" його з родиною до передмістя Меггуїапсіз. Там жив на фармі д-ра
Степана Барчинського (передвоєнного українського емігранта, д-ра ветеринарії.
Про нього мова в ін. місці - оіш). Як представник Фільмової Експедиції
Екзильного Уряду УНР, мав привілеї. В Німеччині виготовив фільм про
Зразкового емігранта. Той фільм зберігається, і його можна побачити на Уісіеосазейе.
В Сіднеї працював у АУаЬег Воагб, як рисівник, а через півроку йому
признали його науковий ступень з України і працював там же, але вже як
фаховий інженер і заробляв 11 фунтів тижнево (інші заробляли 5 - 7 ф. оіш).У "вотер борді" працював до 1977 р. при будові ^Уага§ашЬа Б а т . Жінка
ходила до університету і здобула наукові ступені: ВА і МА (ВасЬеІог оі Агіз
і Мазіег оі Агіз), а зчасом і докторат в Українськім Вільнім Університеті, в
Німеччині і працювала принагідно в бюрах. Труднощів з англійською мовою
не мав, бо, бо вивчив її в Німечині. Діти ходили до державної школи (РиЬІіс
ЗсЬооІ) у Меггуїапсіз і ЗІгаПіПеИ.
У 1955 р. купив дім у Стратфілд (в якому живе посьогодні - оіш), при
помочі пок. отця Петра Дячишина. Син Андрій ходив до гімназії в НотеЬизЬ,
а донька Ірина в Сіднеї. Тепер син - спеціяліст хірург, а донька від 1968 р. в
Америці, фармацевтка!
В Сіднеї брав участь у громадському і культурному житті сіднейської
спільноти. Разом із пок. Дмитром Денисенком заложили Українську школу в
Меррилендс. Австралійський римо-католицький священик о.Тосі позволив
уживати приміщення католицької школи, в суботи, коли не було навчання
австралійських дітей.
Українці були розсіяні по цілім Сіднею і жили там, де могли дістати
помешкання. Громадські зустрічі - зібрання відбувалися спершу в УМКА
гостелі, на Пітт Стріт, а потім у Народнім Домі, в Редферні.
Богослуження відбувалось у римо-катол. церкві у Міііегз РоіпІ, аж до
1952 р.поки з часом (1960 р.) були перенесені до власного храму св. Андрія в
Лідкомб. До того часу правились наші Богослуження теж у Лідкомбі, в римокатол. церкві св. Йоакима, при Джон Стріт.
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В Сіднеї був український католицький священик о.Павло Смаль, але тому,
що був жонатий, то не дістав дозволу душпастирювати і виїхав до Мельборну,
а звідтам до Америки. Перше Богослуження відправив о.Н.Коп’яківський на
Міллерс Пойнт, на Великдень, 1950 р.
Люди, звичайно, зустрічалися біля церкви, при нагоді Богослужень, і тоді
оформлялись знайомства і товариські зв’язки. Різдвяні звичаї заховували, як
це було колись в Україні. Перше Різдво було дуже тяжко пережити, бо було
дивно, без снігу, а до того ж велика спека. Було душно. Всі пріли "немилосерно". Була проблема, де дістати кутю. То ж робили її з пенцаку, аж поки
кмітливі жиди не спровадили пшеничну.
Діти ходили до публичної (державної) школи, бо за приватну не було чим
платити.
З часом вірні УКЦ почали шукати площу під будову власної церкви. Інж.
Евген Пеленський, інж. М. Строкон та п. Степан Процюк шукали такої площі
по цілім Сіднеї, поки таки рішили купити площу в Лідкомбі з уваги на вигідний
доїзд до церкви залізницею з різних сторін Сіднею. 15 літ працював у ПЛАСТПрияті. Дуже багато поміг при будові церкви св. Андрія та інших парафіяльних
об’єктів. Прикладний християнин-парафіянин і загально поважаний
громадянин.Щонеділі побачите його в церкві. Дай нам, Боже, якнайбільше
таких людей, в Батьківщині і в діяспорі! оіш (Сідней, 13.12.1995 р .)
Тарас Ф ІҐОЛЬ. 17 Тигпег Ауепие.ВаиІкЬат Ніііз, И.З.^У. Одружений.
Жінка Євгенія (Газенко). Ур. 19.1.1920 р. у с. Козара, пов. Рогатин, де
батьки учителювали.
З України (з Лемківщини) емігрував у січні, 1945 р. до Австрії. Утік перед
большевиками, бо бачив їх у часі першої окупації Галичини і знав, чого від них
може сподіватись. До того ж він утік перед "асинтерунком" до Червоної Армії.
В Австрії працював у фільварку, у рибнім господарстві, недалеко м. Ґрац.
Був "звільнений" большевиками і вивезений до збірного табору в Граці. Там
усі річники, від 1911 р. народження вгору, пройшли медкомісію - асинтерунок
до ЧА. їх поділили на "взводи" і наставили над ними командирів, дали сухий
харч і перегнали на Мадярщину. Марширували ок. 2 тижні. Там загнали їх
до великого табору (ок. 40.000 людей), на полі, без шатер і без води. Був
місяць серпень 1945 року. В таборі зустрів 5 колишніх Дивізійників, що їх
Тіто передав большевикам. З ними змовився про втечу з табору. Втекли вони
одної ночі, в часі великої бурі. Один з них мав кліщі, якими протяли дроти в
огорожі. Втікали ніччю, а вдень відпочивали - окривалися. Вночі попали під
якийсь склад амуніції ЧА. їх зловили і били та допитували. Але перед тим усі
вони змовились свідчити однаково, мовляв "загуляли" і напідпитку попали в
"полон". У -м. Вінер Нойштадт їх замкнули, переслухували і пустили. Вони
рішили втікати на Захід.
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При втечі орієнтувалися на сонце і гори Альпи. Блудили 3 тижні, поки
потрапили на англійську опупаційну зону, а тоді до м. Ґрац. Дивізійники
пішли до табору ДП, а Т.Ф. жив приватно. Записався на медфакультет в
місцевім університеті, студіював медицину. Про релігійне життя в м. Ґрац не
знає нічого. (Не диво, бо "V йото фоуапе 1га іапіі репзіегі" - молодий чоловік,
а думок багато - сказав би італієць - оіш).
З Австрії переїхав до Німечини в 1946 р, через Зальцбург, табір Мартін, а
потім в Альтеттінг. Звідтам переїхав на англійську зону і там віднайшов родину
(сестер і шваґрів: Олександру і Дмитра Ткачук та Віру і Ярослава Проць). В
таборі Ґоденав зорганізував Церковний хор. В переходовім таборі перебрав
хор після д-ра О.Менцінського, який виїхав до Перту, в Зах. Австралії.
До Австралії виїхав у 1949 році через Італію. Там жив у переходовім
таборі, в Баньйолі. Табір обслугував ревно священик з Риму, о. д-р Юліян
Небесний. Він подарував п. Тарасові та іншим емігрантам українцям українську
Євангелію о.Т.Галущинського ЧСВВ, молитовник і ін. їхав кораблем Сковґум.
Українців на кораблі було 500-600 осіб. Священика на кораблі не було ніякого.
До Сіднею приїхав 29.9.1949 року. З корабля усіх завезли поїздом до
табору в Батгурст. В тому таборі зорганізував чоловічий хор. Коли всі
національні групи давали концерт на якому був присутній маршал Блейми,
то він вирізнив українську ґрупу-хор перед іншими націями. Про це була
згадка в часописі "Вільна Думка", ч.24 із 4.12.1949.
Умови життя в таборі були прикрі. їжа несмачна. Кухня спільна - загальна.
Треба було стояти в черзі. В канцелярії табору працювали оба брати Ю. і Л.
Д-ки, але вони небагато помогли своїм людям, яких розділили на контрактові
роботи в різних сторонах НПВалії. З Батгурсту, групу 20 українців, в тому і
ТФ, післали на працю у Воллянґарра, біля границі Квінсленду. Там було
багато русских з Китаю. В українськім гурті були: мґр Голубович, мґр. Лисович,
В.Марушечко та інші. Українці працювали в кухні. Навіть там ТФ зорганізував
хор і спортову групу відбиванки.
До Австралії ТФ приїхав ради родини (згаданої вище). Тут оженився у
1950 році. Син Нестор (тепер лікар - оіш) народився у 1951 р. Заробляв 5
фунтів тижнево. Харчі й мешкання в таборі були безплатні, бо це був військо
вий табір. Труднощі були з мовою. До родини приїжджав один раз у році, на
Різдво. В таборі не було наших українських священиків, лиш православний,
білорус.
Перша зустріч з українським католицьким священиком відбулась у 1952 р.
з отцем М. Коп’яківським, в церкві на Міллерс Пойнт. Різдво святкували по
старому календарі, 7 січня. Свят-вечір у родиннім крузі. Заховували всі
різдвяні звичаї, страви ітп.
Стале поселення: Родина купила спільну хату в Овбурн, бо тут Д. Ткачук
працював на залізниці, а ТФ у фабриці Гумових коліс до тягарових авт. На
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Богослуження ходили до Міллерс. Пойнт. Коли приїхав о.П.Дячишин (а він
знав їхню родину ще з Галичини) і коли він почав правити наші Богослуження
в церкві св. Йоакима, в Лідкомбі, то ТФ сповняв функції дяка. Спочатку
співали самоїлкою, а скоро (бо вже 1952 р.) зорганізував Церквовний хор. В
церкві на Міллерс Пойнт служив-співав пок. Ярослав Микитович зі своїм
родинним хором.
Громадське життя: Почалося дуже скоро. ТФ пригадує, що біля церкви на
Міллерс Пойнт, мгр Козій збирав пожертви на купно Народнього дому. Такий
Дім закуплено спочатку в Редферні, а з часом у Лідкомбі. Забави спочатку
робили в УМСА домівці, на Пітт Стріт, Сідней, а з часом у литовській залі в
Стратфілд, або в Овбурн Тавн Голл.
Перший громадський хор провадив проф. Струк у 1951 р. Той хор брав
участь у святкуванні 50-річчя Австралійської Федерації, в Канберрі, у 1951
р. при участи 20.000 учасників. ТФ співав у тому хорі.
Організація молоді: СУМ організували: Омелян Кошарський та Іван
Атамашок. Сумівський хор провадив В.Майковський. Після виїзду В. Майковського до США, диригентуру над тим хором перебрав ТФ. Він же помагав
організувати Українську школу, спочатку у Редферні, потім в Овбурн, а врешті
в Лідкомбі, в УНДомі, а потім біля УКЦеркви св. Андрія.
Розселення: Більшість українців поселилась у західніх передмістях Сіднею,
бо тут були фабрики, і наші люди поселялись ближче місця праці, бо не мали
авт, а мусіли вживати публичний транспорт: автобуси, поїзд, трамваї.
Церква в Лідкомбі: В Сіднеї жили самітні поселенці. Вони не були дуже за
тим, щоб мати власну церву в Лідкомбі. Але ТФ, а зокрема ті, що мали роди
ни, були за тим, щоб побудувати власну церкву, в Лідкомбі. ТФ був одним з
ініціаторів купна площі й будови церкви В' Лідкомбі. Люди не хотіли жити
довше в таборах. Таке життя "надоїло" кожному, бо це було почуття касарні.
Причина розселення - розсіяння наших людей: це в першу чергу наш
український індивідуалізм і негативний досвід-практика з таборового життя.
Всі мали такого життя досить, і щоб його уникнути, кожний поселявся там,
де йому було вигідніше з уваги на пращо і школу для дітей... Люди уникали
поселятись в якімсь однім передмісті. Це з часом відбилося негативно на них
самих, бо вони остались острівцями серед чужого моря.
Чому старалися мати своїх священиків? - Бо були призвичаєні до своїх
традицій, обряду, мови в Богослужбі та тісних зв’язків Церкви-свяіценика з
народом. Чужі священики і чужа Церква не могли людям того заступити.
Чому будували церкву в Лідкомбі, а не в якійсь кращій, престижевій
дільниці Сіднею? - Бо показалося, що тут найвигідніше місце доїзду і зустрічі
для більшості наших людей у великім Сіднеї. В Лідкомбі правилися
Богослуження з хвилиною, коли приїхав з Англії о.д-р П. Дячишин у 1952 р.
Він почав правити наші Богослуження в церкві св. Йоакима, в год. 10.30
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рано, щонеділі, після литовців. Коло престола облуговував незаступимий пок.
Юстин Павлух. Дякував і співав самоїлкою, а з часом зорганізував хор Т.
Фіґоль, в першу чергу зі своєю родиною.
Крім священиків (о. М. Коп’якіського та о. П. Дячишина) організаторами
церковного життя в Сіднеї, до певної міри були: пок. Ярослав Микитович,
пок. Василь Кармазин, Т. Фіґоль, Дмитро Ткачук і інші.
Щоб зібрати кошти на будову церкви, рішили збирати добровільні пожертви:
2 шілінґи тижнево, або 5 ф.4 шіл. річно від працюючих. Жертводавцям
Церковні збірщики видавали посвідки-цеголки, спеціяльні значки-марки. Ви
сота пожертв не була обмежена. Люди жертвували, скільки могли, але
Церковний податок 2 шіл. тижнево повинні були платити усі. І люди це робили
радо, бо любили свою Церкву, яка заступала їм, до певної міри, Батьківщину.
оіш( Сідней, лютий, 1996).
Ольга КУЗИК. 6 /2 3 К о о з є у є і і : А у є ї ш є , К і у є п у о о с і , N .5 .^ . Ур. 5 січня,
1906р., у Стрию. Вдова від 1964 р.
Перед війною була секретаркою в адвоката. А в часі совєтської окупації
бухгалтеркою. Втекла перед большевиками з чоловіком у 1942 р. до Балигороду
на Лемківщині; звідтам на Словаччину, до Пряшева, а потім до Братислави.
Там були 3 місяці. Чоловік працював перекладником -дольмечером на німецьку
мову, яку знав дуже добре, бо студіював у Відні.
З Братислави переїхали до Австрії. Там, у м. Шердінґ чоловік був
заступником мера. Жили на приватні. Коли прийшли большевики до Відня,
на весну 1945 р., то втекли в американську зону й жили в таборі в Карльсферд,
а потім у таборі Берхстенгаден. В таборі чоловік працював, як "суппляй
офісер'Чдоставець різних товарів для таборян) а вона не працювала. На жаль,
навіть за такі "позиції" велася боротьба між нашими людьми по таборах.
Релігійне життя в таборі: Були два українські католицькі священики: о.
Тарас Дурбак і о. Хирівський. Богослуження правили в залі, біля кухні.
Виїзд до Австралії: чоловік мав 65 літ і таких не приймали. Ото ж вони з
чоловіком усиновили її сестрінка О.Гутника: Він самітній. Виїхав до Австралії
і спровадив їх, як прибраних батьків. їхали кораблем "Дандербай". Це бувший
шпитальний корабель. Везли їх, як худобу. Було там повно польської голоти;
були і москалі, які їхали під "покришкою" українців (бо москалів не приймали
до Австралії - оіш); були там і українці "східняки", які говорили між собою
по русски і дещо ліпшої кляси мадяри. Священика на кораблі не було ніякого.
Це було в листопаді 1949 року.
Австралія: Приїхали кораблем до Фрімаитл (22.11.1949 р.), а звідтам
поїздом до Мельборну. Поїзд "телепався" так тяжко і довго, що по сьогодні
не може цього забути. З Мельборну автобусами (бо був залізничий страйк)
перевезли їх до табору в Бонеґіля. В Бонеґілі були залізні бараки - "бочки".

88

Розділ II

Було дуже гарячо. Щоб якось охолодити бараки - поливали їх водою, від
чого вночі було дуже парно. Чоловік працював при роздачі білизни, а вона в
кухні. Найгірше далися взнаки: горяч і мухи...
В Бонеґілі були 5 тижнів. З Сіднею приїхав сестрінок і забрав їх до Сіднею,
7 січня, 1950 р. На дорогу одержали від уряду 5 фунтів. Сідней зробив на них
гарне враження. Жили в Норт Сідней із Оссолінськими і Драґанами. Платили
5 фунтів тижнево за кімнату. Кухня була спільна. Вже наступного дня пішла
до праці у фабриці кексів (сухарів). З "овертайм-ами" заробляла ок. 10 фунтів
тижнево, але цього було мало, бо чоловік не працював. З часом знайшов працю
в цукроварні; працював там один день і до тої міри був змучений, (бо ніколи не
працював так тяжко, а його післали на залізний дах поправляти бляху!), що
вона заборонила йому йти більше до праці. І це була вся його робота в Австралії!..
Щоб заробити більше грошей, пішла на працю в залізній фабриці.
Працювала дуже совісно і скоро, а це не подобалося австралійським робітникам,
які привикли працювати повільно, бо ж "робота не заяць, не втече". Вони
казали їй сповільнити темп праці, інакше грозили пімстою. Після цього пра
цювала на фабриці,де робила дірки в шкляних шибах, спочаку ручно, а потім
на машині. Працю залишила " з гонором" - виповіла сама, коли якийсь чиновник
віднісся до неї нечемно. Місцевий римо-катол. священик поміг їй знайти працю
близько дому, в "секонд-генд кловтінґ маґазіи" -(магазин уживаної одежі оіш). Працювала в нічну зміну: 6 веч. до 2 ночі. В цьому помагав їй чоловік.
День мала вільний для себе.
Ресторан: 3 часом домовились із бездітним подружжям: Михайлом і Ольгою
Левмцькими (які мали колись свій ресторан у Бориславі) і відкрили ресторан.
Коли Левицькі зрезиґнували зі спілки, то взяли до спілки родину Івана і
Оксану Пиців.З Пицями годилися. Один рік працювали разом, і це були
найкращі дні праці, бо любила куховарити і працювала для себе. Люди були
задоволені, але це була надто тяжка праця. З часом І.Пиць відійшов, бо, як
дентист міг більше і легше заробити, ніж у кухні.Коли Пиці відійшли,
спільником став сестрінок, - прибраний син, О.Гутник. До того часу він
працював водієм на трамваях. Попрацював один рік у ресторані, заробив
трохи грошей і почав студіювати фармацевтику (тепер має свою аптеку і
помагає геті - оіш).
Не маючи сили провадити ресторан, продали його якомусь москалеві за
2.000 фунтів і перенеслись до Орандж (ок. 300 км. від Сіднею - оіш). Там,
при помочі о.Петра Дячишина, купили Гостель від якоїсь жидівки. Зробили
з нею фіктивний контракт, мовляв подарували їй 2.000 фунтів (щоб не показати
перед податковим урядом, що мають такі гроші - інакше чоловік стратив би
пенсію - оіш), а вона віддала їм той будинок-гостель у "ренту" за 15 ф. тижнево.
З часом та жидівка хотіла свій дім назад і справа опинилася в суді. Справу
поміг виграти український адвокат К.БіЛинський.
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В 1965 р. помер чоловік. По його смерти виїхала до Братислави, у Словач
чині, і там жила у сестри. Коли ж до Чехословаччини прийшли москалі, втекла
до товаришки в Америку. Там працювала кельнеркою і діставала добрі "тіпс"
(чайові - оіш), а.потім клінеркою (убиральницею - оіш). Врешті опікувалася
якоюсь старою мадярською жидівкою, за 200 дол. тижнево, поки пасербиця тої
жидівки помогла їй скоріше вмерти, і тоді пані Ольга повернулася до Австралії.
У США набула право сталого побуту і пенсії 150 дол. місячно. Ту пенсію
діставала до Австралії. В міжчасі померла її добродійка-товаришка в США і її
чоловік хотів, їцоб п-і Ольга вернулась до США і стала його дружиною. Коли
ж вона відмовилась, давши йому "коша" - "гарбуза", то він з пімсти подав її до
суду, що вона незаконно одержує пенсію в Америці. Справа вияснилась, але
вона від тої американської пенсії відмовилась... Отаке буває серед людей.
Мала тяжке життя. Тепер їй добре. Має свій апартамент, за який платить
ЗО дол. тижнево. Живе сама і, хоч майже зовсім сліпа, самообслуговується у
92 роки!..
Релігійне життя: Вперше була на Службі Божій в Міллерс Пойнт. Правив
о. М.Коп’яківський. Плакала з радости. Біля церкви збиралися наші люди,
творили гуртки, знайомства, "шайки": Питлярі, Білинські, Левицькі і ін.
Спочатку найбільшою трудністю була англійська мова. Нпр., чоловік
пішовши купувати кости і знав, що це по-англійськи "боне”. Його запитали:
які? - а він показав свій клуб (стегно - оіш), мовляв - шинку... Інший прийшов
до невластивої крамниці (до "гардвейр" -де продаються різні господарські
знаряддя - оіш) і хотів купити тузін яєчок. Знав, що яйці - по - англійському
"еґе", а продавці думали, що він хоче "екс" - і принесли йому сокиру! а він
дав їм зрозуміти, що він хоче не сокиру, але: "ко-ко-ко- ку-ку-рі-ку!..."
Перше Різдво були в Оссолінських. З часом старалися мати на Свят-вечір
усі наші страви. Свят-вечір робили спільно: 2-3 і більше родин разом.
Запрошували самітніх. Гуртувалися, бо хотіли бути зі своїми. Сьогодні бракує
їй товариства, бо майже всі давні приятелі й ровесники повмирали. Шкода,
що немає українського дому для старших і немічних ("нирзінґ говм” - оіш).Цій
Пані належиться признання, подив і пошана за її віру в Бога, за витривалість
у доброму, не зважаючи на зло, яке вона зазнала від людей у своїм довгім,
чеснім житті, оіш, 16.1.1996.
Степан МАРУНЧАК. 74 СашрЬеІІ Зігееі, Вегаїа, Й.ЗЛУ. Ур. 28.4.1923 р
с. Дегова, пов. Рогатин. Жінка Параскевія, ур. Синишин, 18.5.1925 р. Донька
Анна 40літ. Учителька.
До Німеччини німці забрали його насильно, бо в хаті було 4 дітей, а він
був найстарший.В Німеччині працював тяжко в копальні вугілля, 1200 метрів
під землею, в Дісбурґ Бек. Звільнений у 1944 р., бо копальню американці
розбомбили, а робітників німці пігнали копати окопи. Спали на підлозі, на
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сіні, в шопах, де попало. В квітні, 1945 р.,разом з
іншими американці його інтернували як полоненого і
тримали два тижні на пасовиську, під відкритим небом.
Після звільнення, пішов працювати у "бавора"
(фермера - оіш) і працював 4 місяці, а потім пішов до
табору ДП в Шапірен Кемп, крайс Ґельдерн. Жінка,
ще заки вийшла заміж за нього, працювала у фабриці
зброї. Жила в ляґрі. Голодувала. Працювала на зміни.
Коли мала вільне, йшла на село, і там помагала німцям
на городі. За це німкиня покріпляла її харчами. Цивіль
ний шлюб взяли 1948 р., а церковний уже в Австралії,
1952 р. Донька Анна народилася в Німеччині. Хрестив
її отець Марко, студит. Спочатку жили в польськім
таборі, а потім в українськім. В українськім таборі був священик Левицький.
Американці гуртували наших людей у переходовім таборі, щоб передати їх
большевикам і вислати "на родіну". Звідтам утік попід дроти в огорожі, з
валізкою в руках. Зловив його американський вояк, але за пляшку горілки
пустив його на волю, мовляв "ґет лост - тобто пропади мені з очей!" Блукав
манівцями аж до Ной Штадту, біля Крефельду. Німці підвезли його до
польського табору, бо українських таборів спочатку не було. Вони були
зорганізовані значно пізніше. Був у багатьох переходових таборах, а врешті у
Діссельдорфі а потім в Унтерліц, де народилася донька.
В Ганновері був у таборі ім. М.Лисенка. Там була Технічна школа, і він
учився бути мотор-механіком. Скінчивши школу, записався на виїзд до
Венесуелі. Стрий з Канади (брат його батька, Іван Марунчак) прислав йому
візу до Канади, але не виїхав туди, бо був замалий ростом і не важив багато.
Чому вибрав Австралію? Бо в таборі був німець, який учив англійську
мову. Він колись був в Австралії 47 літ і радив хлопцям їхати до Австралії.
Приїхав до Мельборн з родиною, кораблем "Сковґум", в грудні 1950 року.На
кораблі було 35 родин. Решта - латиші, поляки і інші. На кораблі не було
священиків. Були лише кухня, куди всі спішили і де збиралися разом. З
Мельборну перевезли людей автобусами до табору в Бонегілі, біля Олбурі,
бо був страйк залізничників. Перше враження про Австралію: горяч і мухи!..
З Бонегілі перевезли його та інших мужчин (які мусіли відробити два
роки контракту) автобусами до Сіднею. Жінка з дитиною осталася в Бонегілі
(ок. 600 км. від Сіднею - оіш). В Сіднеї працював в передмісті Ляйхгарт, на
залізниці, при електричних проводах високої напруги.
Труднощі: мусів сам варити, прати і тп., бо жінка далеко. Праця була
дуже втомлива.. Так тривало 1 рік. А тоді "на чорно" перевіз жінку до Сіднею
і помістив у таборі, в Чульора Рейлвей кемп і жив там з родиною до 1965
року.
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У 1956 р. купив будівельну площу в Бералі за 820 фунтів і побудував
тимчасове приміщення. Але Овбурн кавнсіл (управа міста - оіш) не позволяв
їм у ньому жити.Однак він їм заявив, що мусить десь примістити жінку з
дитиною і не піде грабувати банку. Припадково найшов чоловіка, який за 2
фунти перевіз жінку з дитиною з Чульори до Бералі. Жінка почала працювати
на залізниці від 1953 року.
Англійська мова приходилась йому дуже тяжко. Не було часу і нагоди ту
мову вивчити. Працював тяжко. З Чульори до праці добирався: автобусом до
Стратфілд а звідтам поїздом до Пітершам, а там знову автобусом до Ляхгардт.
Заробляв 28 фунтів на два тижні, але часто робив "овертайми" (додаткові
години - оіш) і мав навіть 32 фунти на два тижні. З того платив за удержання
родини в таборі лише 15 шілінґів.
Релігійне життя: В 1950 р. почав їздити на Богослуження в Міллерс Пойнт.
Спочатку там правив о. М. Копяківський, а з часом (від 1952 р.) о. п. Дячишин.
Співав хор під проводом Я.Микитовича. Хоч до церкви було далеко, але "охота"
несла його до неї, бо це своя церква (тобто рідне Богослуження - оіш).
Товариське життя: Відновлювалися знайомства з Німеччини і нав’язувалися
нові, звичайно, біля церкви на Міллерс Пойнт, чи потім у Лідкомбі, при
нагоді Богослужень.
В церковнім хорі почав співати в Лідкомбі, спочатку під проводом Т. Фіґоля,
а потім Я. Микитовича та В. Матіяша.
Різдвяні свята святкували "гойно і весело", бо було почуття свободи. Захо
вували свята латинські й українські. Свят-вечеря у родиннім крузі. Часом кілька
родин робили це спільно, щороку напереміну і запрошували 2 - 3 самітніх українців
з Чульбори (3-4 родини і 2-3 самітніх, бо на більше осіб не було місця в "бараку").
Свячення пасок ніколи не прогавили. Зеленосвяточні Панахиди надворі, перед
церквою, почали правити щойно біля своєї церкви св. Андрія, в Лідкомбі.
Українська школа: В таборі, в Чульора, українську школу спочатку прова
дила пані Лідія Гаєвська, а коли вона виїхала до Мельборну,то п. Марунчак
переконав п. Шкорупія (брат Ґео Шкорупія, замордованого большевиками в
1920-тих рр., але сам невіруючий і жорсткий чоловік - оіш) і він учив там з
дружиною. Донька Марунчака теж ходила до тої школи, але з часом перейшла
до української школи в Меррилендс (бо там учили п-во Д. і Н. Денисенки).
Від самого початку посилав посилки додому, помагав родині. Свій дім у
Бералі будував сам, при помочі майстрів різних фахів. Старався уникати
довгу, а зроблений в банку борг старався віддати чимскоріше, мовляв: "своїм
маслом сам собі хліб помажу"...
Був Церковним збірщиком упродовж 15 років. Помагав при будові церкви
св. Андрія, при розбиранні старих домів ітп. на церковній площі.
Чому люди хотіли мати своїх священиків? -Бо свій до свого тягне по своє.
Чужі - нам вороги, а наш священик - СВІЙ!... оіш (Сідней,ЗО. 12.1995р.)

Л И С Т И О Т Ц Я М . К О ІГ Я К ІВ С Ь К О Г О
ТА О . Ф . Б О С Ь К О Г О Ч Н І
("Голос Спасителя", р.22, ч.5, травень 1950.ст.4-6)
"ДО АВСТРАЛІЇ"
Дня 13 лютого, 1950 р.
"Дехто з людей уважає число 13 нещасливим числом. Та, мало хто звертає
на нього увагу, як на звичайне інше число, що має тільки свою чисельну
вартість. Дня 13-го лютого, 1950 р., ми дістали вістку щодо нашого виїзду до
Австралії. Має їхати нас двох священиків: о. Боський і я. В листі нашого
Впр. о. Архимандрита з Риму сказано, щоб ми виїжджали можливо найскоріше.
Здивування
Наше назначення їхати до Австралії здивувало не тільки наших співбратів
у наших монастирях, але й не одного з наших знайомих і парафіян. Чому не
назначили на ту нову місійну працю молодих священиків, а нас двох, старших
віком, а до того ще й мене, що часто жалувався на своє здоров’я? Отець
Боський має 58-мий рік а я 56-тий рік життя. Та в листі, Впр. о.Провінціял
пише між іншим:... "Коби для о.Коп’яківського клімат в Австралії був ще
ліпший, ніж у Канаді... Все в руках Божого Провидіння..."
Для чого не їдуть молоді Отці? На те відповісти ми не можемо, але
розуміємо, що назначення наше треба прийняти зі св. послуху. В монашестві
ми те добре розуміємо. Куди нас не післали б, до якого обов’язку нас не
призначили б, маємо сповнити доручення наших настоятелів. Сповняючи
доручення настоятеля, сповняємо Божу волю.
Так, отже, й назначення наше: їхати в нову країну, працювати серед нових
обставин для нас незнаних, ми прийняли спокійно. Зрештою, їдемо працювати
для наших людей, що по довгому скитанні заїхали, і ще заїжджають, теж і до
Австралії, щоб якось забезпечити свою майбутність. Вони мусіли полишити
Рідну Землю, рідні села й міста, свою добру рідню, щоб рятувати своє життя.
На скитанні, в Европі, не добачували жодного вигляду на майбутність, то ж
роз’їхались і роз’їжджають, кому куди щастить: до Канади, до Злучених
Держав Америки, до Бразилії й Аргентини, а також і до Австралії Отож, з
доручення наших вищих настоятелів, і ми їдемо до Австралії...
Коли ми застановлялися над словами Впр. о. Архимандрита, щоб виїхати
"можливо якнайскоріше", а до того ще над словами в листі до Прп. о. Провінціяла, "Старайтеся, щоб від’їхати можливо найскоріш, бо справа вже порішена",
- ми почали робити перші приготування: розвідати, коли від’їжджає корабель
до Австралії.
Перший корабель мав від’їхати 23-го лютого. Цим кораблем від’їжджати
було для нас неможливо. Бо неможливо було сповнити всі формальносте й
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вимагання щодо виїзду. Мені треба було постаратися про пашпорт в Оттаві,
що мало забрати яких десять днів. Треба було поробити старання в банку,
щоб уряд позволив забрати з собою більше, ніж 25 долярів в американській
валюті. Це також могло забрати понад десять днів. Тож ми зрезиґнували,щоб
їхати кораблем 23-го лютого.
При кінці лютого я дістав пашпорт. а з початком березня прийшло позволення з Оттави, що можна взяти з собою не більше, як 150 долярів в американських
грошах.
Маючи вже перші найважніші документи, почали питати, коли від’їжджає
наступний корабель. День від’їзду мав би бути 27-го квітня, а до Австралії
приїхав би при кінці травня. З Ванкувер до Сідней в Австралії треба їхати
кораблем майже цілий місяць. Це виглядало дя нас задовго, коли ж було
доручено їхати "можливо якнайскоріше". Для того ми вибрали подорож
літаком.
Перша подорож літаком, і така далека дорога! Три дні в повітрі, з трьома
одногодинними перестанками. Гавайські острови - Гонолюлю, коралевий
острівець Кантон й острови Фіджі. Останній перестанок вже в Сіднеї, в
Австралії.
З Ванкувер літак відлітає кожної неділі, раз у тижні. Ми вибрали день 19го березня, щоб ще могти полагодити всякі формальности щодо виїзду.
Найбільше клопоту могло бути з лікарським посвідченням. Треба було
бути щепленим від віспи. Вимагання австралійського уряду під тим оглядом
були дуже гострі. Таке щеплення має бути виразно зазначене лікарем, що
щепить, а також підпис лікаря державного, що засвідчує відповідним офіційним
словом, яка була реакція після щеплення та й мусить ще бути печатка. Це
мало бути записане в особливій жовтій книжочці, якої ні один лікар у Йорктоні
не мав. Треба було писати до Оттави... На наше щастя, нам прислали такі
книжочки з Ванкувер, з департаменту повітряної лінії, де ми замовляли собі
місце на літаку. І клопоту з лікарським посвідченням ми не мали.
Вже майже всі документи до подорожі ми мали в своїх руках. Нам сказали,
що літак буде відлітати не 19-го в полуднє, але а понеділок вранці, о год.
7.оо, 20-го березня. В Едмонтоні мали ще зайти до американського конзуляту,
щоб дістати віза на переїзд через територію, що належить до Злучених Держав.
Тут заскочила нас маленька неприємність, бо нам заявили, що ту візу на
переїзд повинен був дати конзулят в Ріджайні, бо Йорктон належить до
Ріджайна-дистрикту, а не до Едмонтону. Та, вкінці дістали візи.
Подяка і Прощання
Дальші два параграфи - це подяки різним особам, (духовним і світським)
за дар потрібних речей, нпр. чорні й світлі ризи, чаші, стихар. Євангеліє,
обрус на престіл ітп. та Прощання з парафіянами, священиками і підпис:
о.Н. Коп’яківський ЧНІ. Ванкувер, 18 березня, 1950 р.
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(Продовження Листа, "Голос Спасителя", ч. 9, вересень, 1950р. ст.5-7)
Подорож
З Йорктону ми виїхали 9-го березня, самоходом, до Мелвил, а звідти потягом
до Ванкувер. В понеділок вранці, о год. 7-ій ми всіли на літак компанії "В.С.Р.А."
Подорож тривала 41 годину і 25 мінут. В повітрі: 33 години і 35 мінут, а на
перестанки припало 7 годин і 50 мінут.Перестанки були недовгі, передусім,
щоб переглянути мотори і набрати палива.
В Сан Франціско затримались одну годину і 55 мінут; в Джан Роджерс на
Гонолюлю 2 години і 55 мінут; в Тофам на коралевім острівці Кантон одну
годину; в Нанді на островах Фіджі 2 години і до Сіднею приїхали в середу,
ввечір, о год. 6.15 хв.По дорозі ми "згубили" один день. Виїжджаючи з Фіджі,
в полуднє другого дня подорожі, нам оголосили, що це вже СЕРЕДА. Як
колись буду вертатися в Канаду, то зможу "знайти" один день.
В дорозі з Йорктону до далекої Австралії треба було пересунути вказівки
на годиннику на ВІСІМ годин назад. Коли ми приїхали до Сіднею ввечір в
середу, то в Йорктоні тоді спали твердим сном, бо там була друга година по
півночі, з вівтірка на середу.
На летовищі чекали на нас: Преосв. єпископ Джон Тугі, Впреп.о.Провінціял
Едвард Ґалаґер, Преп. о. Боланд Маврикій з монастиря в Пеннант Гіллс,
Всч.о.Ґ.М.Кренан церковний секретар Федерального Католицького Іміґраційного Комітету і Всч. о. Мартин, парох з Пеннант Гіллс, що лежить яких 20
миль від центру Сіднею.
Перші враження в Австралії.
Місцеві українці дуже зацікавилися нашим приїздом. З редакції часопису
"Вільна Думка" звернулися до мене з проханням про інтерв’ю, щоб могли
повідомити своїх читачів про наш приїзд.Мені трудно було назначити час і
день на таке інтерв’ю, тож я написав їм кілька рефлексій з нагоди приїзду до
Австралії. Нехай це буде замість інтерв’ю.
Наш приїзд до Австралії.
"Церковна Єрархія католицької Церкви в Австралії добачила пекучу потребу
духовної опіки для українців католиків, що, приїжджаючи з Европи до
Австралії на протязі двох років, досягнули числа 5 тисяч або й більше. Всі
вони, як взагалі новоприбулі інших націй, розкинені по широкій Австралії;одні
живуть у таборах, інші приватно та й працюють після свого контрактового
зобов’язання. Для духовної обслуги цієї кількатисячної громади українцівкатоликів, було тільки двох священиків, що з ними приїхали з Европи, а це:
о. Дмитро Качмар в Аделяїді і о. Павло Смаль у Мельборні.
В Канаді є Віце-Провінція Отців Редемптористів. (Друга Віце-Провінція,
Львівська, в Україні, тепер зліквідована). Єпископат Австралії звернувся до
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Провінціала австралійських Отців Редемптористів з проханням, чи не можна
б дістати священиків з української канадійської Віце-Провінції. Вибір упав
на о. Боського і на мене. З доручення нашого Архимандрита в Римі, ми
приїхали сюди, до Австралії. Хоч нам обом добігає шітдесятка, та ми прийняли
це назначення з надією, що слідом за нами приїдуть молодші священики,
повні сили, ревности і жертви.
Перед нашим виїздом з Канади ми дістали листа від о. Провінціяла, в
якому він між ін. пише:... "Дуже радо Вас вітаємо в Австралії.Тут тепер є
багато тисяч людей вашого обряду, а нема священиків, що помогли б їм в
їхніх духових потребах... Для єпископів ваш приїзд є відповіддю на їхні
молитви... Тим часом я зроблю все можливе, щоб приготовити іміґраційні
власті, щоб полегшити ваш приїзд до нашого монастиря." Дня 22 березня
1950 р., ми приїхали до Сіднею.
На новій землі
З прибуттям нових поселенців до Австралії утворився Федеральний
Католицький Іміґраційни Комітет,що передусім старається про духовні потреби
новоприбулих з різних націй. Туди ми звернулися, щоб засягнути деякі
інформації про українців. Там подали нам список більших таборів, в яких
живе також велике число наших людей.
Для своїх відвідин о. Боський взяв такі табори: Ґрета, Батгурст, Ковра,
Нелсон Бей, Парке, Брізбен, Канберра. Для мене випало відвідати два табори
на початок, а відтак залишитися в Сіднеї та відвідувати при нагоді табори в
околиці Сіднею.
Перший табір, що його я відвідав, був Юранквінті, в днях 27-29 березня;
другий в Бонеґіллі від ЗО березня по 2 квітня. Тут я побачив і пізнав таборове
життя. В таборян не видно ані пригноблення, ані розчарування. Вони вдоволені,
що Австралія їх прийняла; вони безпечні й мають вигляди на будучність.
Одна, може, найбільше дошкульна справа, це справа помешкання. Дуже трудно
найти кімнату до винайму. В деяких таборах живуть мами з малими дітьми а
батьки нераз дуже далеко працюють і рідко мають змогу приїхати до своїх.
Та все-таки наші люди поволі якось находять нагоду, щоб найти кімнату до
винайму, або й будують свою власну хату. Таких випадків небагато. Зрештою,
нові поселенці починають творити своє життя в цій новій країні; та й не з
багатством приїхали вони сюди.
Питаю одного, що саме приїхав був до табору Бонеґілля: "Як тут почуваєте
ся?" Він відповів: "Не зле. Нас тут приймають, можна б сказати, гостинно. В
таборі все готове: і пожива і ліжко, і є якийсь дах над головою. А діти мають
потіху, коли автобус возить їх по таборі... Не так було в Німеччині..."
Питаю іншого: "Що поробляєте?" А він відповідає: "Працюю в містечку.
Та думаю купити кусень землі, збудувати хатину, та й одружитись. По тяжких
переживаннях треба почати якось по-людськи жити..."
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"Чи вернемося колись до своїх? міг я почути не від одного новоприбулого.
Туга за Рідною Батьківщиною така глибока, така жива, така сердечна. Вигнані
з Рідної Землі, розсіяні по цілому світі, затривожені долею своєї дорогої
рідні, з якою не мають контакту, питають: "Чи побачимо ще своїх?"
З великою радістю можу ствердити цей факт, що наша теперішня еміграція
відчуває потребу життя в злуці з Церквою. Вже давніше, далеко перед нашим
приїздом сюди, деякі особи, світські люди, робили старання в єпископів, щоб
дістати українських католицьких священиків. На скитанні дуже тісно були
зв’язані з Церквою, яка завжди підтримує і заохочує кожного з них у хвилинах
смутку, терпінь і тривоги. А скільки натерпілись на скитанні, - один Бог знає.
Ця тісна злука з Церквою є природня для нас, українців. Маємо прегарний
свій обряд; в тому обряді відправляються Богослуження, які ми розуміємо
досить добре. Через церковний обряд ціле наше життя тісно в ’яжеться з
церковним життям.
В таборі Юранквінті й Бонеґілля на Богослужбі було немале число людей.
Це й дало мені нагоду високо оцінити любов нашого народу до Богослужень
у свому рідному обряді. Богослуження проголошувалися там голосниками,
попереднього дня. Та більшу несподіванку пережив я в самому Сіднею.
Богослуження мало бути на Великдень (09.04.1950 р. - оіш). У Великий
(Страсний) Четвер я був уже в Сіднею, повернувшись з таборів. Журився
немало, як повідомити людей, коли нікого не знав. Та на рятунок прийшли
мені панове: д-р Степан Барчинський, Степан Балко, В.Шумський, Менцінський і ще один добродій з Рідженс Парку. І, на Великдень прегарна відправа.
Співав хор під дириґентурою п. Ярослава Микитовича. Людей понад 200.
Радість велика. "Сей День, що його сотвори Господь, возрадуємся в онь".
Про великодню відправу говорила австралійська католицька преса. Зрештою,
це перша відправа в Сіднею." Це історична подія, бо це перша нагода, що в
Сіднею було відправлено Богослуження в українському обряді" - писала преса.
Великоднє Богослуження було в церкві св. Бриґіди, біля пошти, в дільниці
міста Міллерс Пойнт. З того часу відправляються Богослуження кожної неділі в
год. 11, в тій самій церкві. Та й кожної неділі в церкві буває понад 200 людей.
Австралійці заінтересовані нашим Богослужеиням, нашим обрядом. На
нашій Службі Божій можна побачити декого з них, а католицька преса час
від часу подає статті про Східній Обряд.
Церковна Єрархія ставиться до нас і до нашого обряду дуже прихильно.
Бо важливим є тут те, щоб ми зберегли нашу віру, зберігаючи наш обряд.
Протестанти, методисти, баптисти, чи інші секти, стараються заманити не
одного з новоприбулих до себе, різними обіцянками. Та дістають належну
відповідь! Зрештою, кожний з нас аж надто добре знає, що ціле наше життябуття дуже тісно пов’язане з церковним життям в нашому рідному обряді."
( о. Н. Коп’яківський ЧНІ).
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З А в с т р а л ії - про А вст ра л ію .
Лист О.Ф. Боського 25.5.1950р.
("Голос Спасителя", р.22, ч. 7 - 8, липень-серпень, 1950р. ст.7-8)
Дорогі Співбраття,
Наш літак, що був вирушив з Ванкувер, задержався на півгодини в Кентон
Айленд. Це малесенький, на чотири милі, острівець покритий піском і кора
лями. - Тут така спека, що в блюзці ходити неможливо, особливо на острові
Фіджі подібно, як і на всіх гавайських островах. Чудові це острови. Повно
тут пальм, тропікальних дерев і прегарних квітів. Варто приїхати і подивитися.
Приїхавши до Сіднею, що є третім за величиною містом у Бритійській
імперії, ми застали на летовищі місцевого латинського єпископа, провінціяла
ОО. Редемптористів і секретаря Іміґраційного Комітету.
Митні урядовці не заглядали до наших валізок, бо єпикоп сказав їм, що ми
місіонарі. Кілька хвилин пізніше ми вже їхали з провінціялом до монастиря
в Пеннант Гіллс, де є новіціят для молодих хоритів новиків. Отці, Браття та
новики привітали нас сердешно, так що ми почувалися немов удома.
День по нашім приїзді прийняв нас суфраґан із Сіднею, бо сам ординарій
тепер у Римі. Єпископ-помічник сказав нам, що він, бувши на студіях у Лювені,
уже тоді цікавився українцями.
Опісля ми пішли до о. Брена, секретаря іміграційного Комітету.Він говорив
нам багато про наших людей і про табори, в яких вони перебувають. Австралія
прийняла й далі приймає тисячі людей, тому й не має для всіх помешкань.
На другий день Впр. о. Коп’яківський полетів до одного табору, а я до
другого. Це був менший, ніж американський літак. Трохи гойдався в повітрі,
тому я немало боявся. На щастя, не їхав я довго, бо табір був віддалений від
Сіднею яких 50 миль. Тут мешкають наші люди. Кожна родина має свою
власну кімнату. Звідси чоловіки їздять на роботу до Сіднею на цілий тиждень,
вертаючись аж у суботу.
Ми обидва маємо рекомендаційну посвідку від Іміґраційного Комітету,
тому й директор кожного табору мусить нам дати осібну кімнату на нічліг.
По таборах сповідаємо людей і балакаємо з ними, як теж відправляємо
Службу Божу. По відправах вертаємося до монастиря ОО. Редемптористів у
Сіднеї. Ці Отці чудово дбають про нас, питаючись безнастанно, чи нам що не
бракує. В Страсному тижні ми слухали великодніх сповідей по різних таборах,
але не могли собі дати ради, бо тих таборів забагато. Є тут люди з Тернополя,
Львова, Станиславова і з різних сіл, де я колись проповідав місії. Наші
Великодні відправи немало здивували навіть астралійських єпископів, не
говорячи вже про сірих австралійців, бо вони не розуміли, що наші люди
спішаться їсти паску та писанки. Я подарував єпископам декілька артистичних
писанок, яких вони в житті не бачили. Це дуже їх здивувало, що наш нарід
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має такі гарні Великодні відправи і звичаї. Табори наші - великі. Тягнуться
по 10 миль. Мусимо користуватися таборовим радіо, щоб заповідати відправи,
сповіді, хрещення...
Тепер у нас осінь. Австралійці не розуміють що таке "фалл", бо тут листя
ніколи не падає з дерев, що завжди зеленіють. Тут усе квіти, зелень, рожі,
фіялки, пальми, зелені бамбу і прерізне квіття, якого я ніколи не бачив у
нашій "пур" (бідній - оіш) Канаді.
А скільки тут прерізних пташок, що чудово співають! Вони не бояться людей,
бо от на снідання прилітають до нашого рефектаря, сідають нам на руки та
спокійно їдять із нами цукор і хліб. Правдива Божа "демократія”. Тут у городі
є вужі завдовжки ярда, але на щастя не отруйні, бо інакше треба б тікати з
Австралії. Життя в монастирі відзначається надзвичайною побожністю
Співбратів. Варто б тут бути, щоб побачити, як вони всі гаряче моляться навко
лішки у каплиці. Чути Божий дух між ними. Яка ж братня любов одних до
других! Всі відзначаються набожністю до Божої Матері та до св. Йосипа. Пожива
тут обильна, бо кажуть, що в полудневій півкулі треба як слід відживлятися.
Впр. о. Коп’яківський сумлінно заховує це правило і це вже "видно" на ньому.
Ідучи до таборів, мушу їхати першою клясою, бо тут не видно, щоб священик
їздив разом із робітниками в другій клясі. Тут вірні шанують своїх священиків
і стидалися б, якщо б їх священик уживав звичайної другої кляси по поїздах.
Прегарні тут потяги по головних лініях і їздять дуже скоро. Австралійці,
як теж і наші іміґранти, питають нас про Канаду, бо деякі хотіли б туди
переїхати з Австралії. Трудно це зробити, бо вони мають тут контракт праці.
Австралійські священики та єпископи надзвичайно гостинні для нас. Мусимо
завжди прийти до них на обід, інакше образилися б на смерть. Деякі єпископи
подорожують по Канаді та добре знають її.
Восени наші Отці проповідають тут найбільше місій і реколекцій, бо по
Великодні тут трохи холодніше та легше зібрати людей до церви. Від січня
до березня тут страше літо з незносними спеками. Отці не дармують тут і
взимі, що припадає на липень, серпень, вересень і жовтень. Тоді-то
проповідають місії по фармах, бо тоді фармарі мають більше часу, бувши
вільні від інших робіт.
Ми будемо інформувати австралійців про наш нарід і обряд по різних
часописах, бо вони нами дуже цікавляться. Тут маємо вже тисячі українських
біженців, не вчисляючи поляків, мадярів, литовців, італійців, що невпинно
прибувають до Австралії. Всі вони проживають по таборах, бо наіть австралійці
не мають для себе доволі помешкань.
Я маю займатися 10 таборами, що тягнуться цілими милями, немов ті "кемпи"
вояків з часу війни. О.Коп’яківський щонеділі лишається в Сіднеї на Богослу
ження. Я їжджу по таборах. По таборах мешкає по яких 1000 родин різних
національностей, що поперемішувані одні з другими на просторі 10 миль.
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Приїхавши до табору, іду до мікрофону та заповідаю відправи, сповіді,
тощо. Пробуваю нераз по кілька днів поміж ними в бараку, посеред танців,
крику, сміху, гуркоту машин і тягарових авт.
Табори віддалені сотки миль одні від других. На щастя, тут гарно
розбудовані залізниці та літаки. Праця трудна, але все треба жертвувати
Богові.
О.Фр. Боский ЧНІ.
* * *
і Лист-звідомлення о. Н. Коп’яківського: гл. "Голос Спасителя", я.12.12,
1950р.
"Слава Ісусу Христу й Марії Присно-Діві!
Минуло саме ПІВРОКУ, як ми приїхали до Австралії. Я поволі привикаю
до нових умовин життя. Не зле воно в цій новій країні, аби тільки мати
більше здоров’я! Для здорового, молодого священика, та й не для одного, але
для багатьох, заясніло б широке поле праці для спасіння безсмертніх людських
душ. Направду: "Жниво велике, та робітників мало!" На цілу Австралію є
досі тільки П’ЯТЬ священиків!
В Новій Полудневій Валії є два священики, у Вікторії два священики, в
Полудневій Австралії один священик, а в Західній Австралії немає священика,
в Квінсленд немає священика, в Тасманії нема священика.
Наша українська іміграція, як і іміграція інших народностей, розсіяна по
цілій Австралії на контрактових роботах. Деякі вже покінчили свій контракт
і стараються дістати роботу ближче центрів, як: Сідней, Мельборн, Аделяїда,
Бризбен, Гобарт, Перт (це столиці поодиноких стейтів).Та воно йде поволі
через брак приміщення, бо не один бажав би мешкати в хаті, а не в шатрі...
Замешкання в монастирі
Коли ми приїхали до Сіднею, а радше до Пеннант Гіллс, то замешкали в
монастирі австралійських ОО. Редемптористів, які й постаралися про наш
приїзд до Австралії.
Пеннант Гіллс -це передмістя Сіднею, яких 20 миль від центра. Місто
Сідней, разом з передмістями, має півтора мільйона мешканців. З центру до
передмість комунікація добра. Електричні поїзди їдуть скоро, часто і точно.Ця
докладність передовсім дуже важна для робітників, що нераз мають годину і
більше їхати до праці, та ще й треба пересідати на інший потяг. Хвилина
спізнення може бути причиною, що на получний другий потяг прийдеться
чекати ще пару хвилин і через те вони спізнилися б до праці. Мені так само
треба майже годину їхати, щоб прибути до церкви, де кожної неділі відправляю
Службу Божу. Церква св. Бриґіти недалеко славного сіднейського мосту
"НагЬоиг Вгіс1§е". Виходжу вранці з дому і за яких чотири до п’ять хвилин
вже на стації купую квиток на їзду електричним поїздом.Іду потягом сорок
чотири хвилини. Потім чекаю на міський трамвай яких 10 до 15 хвилин, що й
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завозить мене до перестанку на дві хвилини ходу від церкви. Замість їхати
трамваєм, на якого чекаю яких 15 хвилин, я міг би за той час зайти пішки до
церкви, та "треба шанувати свої слабі ноги". Так, отже, коли виходжу з дому
по пів до восьмої, я є в церкві по дев’ятій. Тут чекаю на своїх людей. Дехто
приступає до в. Сповіди, часом є дитинка до хрещення, або до миропомазання;
дехто приходить спитатись про деякі свої справи... В часі Служби Божої, яку
починаю в год. одинадцятій, співає хор під управою п. Ярослава Микитовича.
По Службі Божій - катехизація дітей. Справді дітей небагато, та треба робити,
що можливе. Десятого вересня я мав прегарну церемонію: "Перше св. Причастя"
дітей. І було СІМ діточок до першого св. Причастя. Велика радість для батьків,
але, певно, дуже велика радість для дітей і для о. пароха! Це пам’ятка для
дітей на ціле їх життя. А особливо це важне тут в Австралії!
По катезизації дітей бувають часом ще хрещення, та передовсім люди
приходять до священика порадитися в деяких своїх справах.
Неділя дає найбільше заняття для священика. В інші дні люди працюють,
а в суботу, коли звичайно не працюють, не можуть бачитися зі мною, бо час
до часу відвідую в суботи сусідні табори; особливо табори, де живуть мами з
дітьми, а до яких в суботу приїжджають деколи батьки, що працюють нераз
дуже далеко від родини.
Хотів би я тут згадати про лист від Апостольського Візитатора в Західній
Европі, Преосвященнішого Єпископа Івана Бучка. Цього листа застав я,
приїхавши до монастиря в Пеннант Гіллс. Лист писаний 23 лютого 1950 р.
"Дуже дякую за цінне письмо з дня 15 ц.м. і за потвердження милої вістки
про те, що враз з Впр. о. Боським вибираєтеся на місійну працю до Австралії.
Богу дякувати. Так отже і в Австралії наші бідні скитальці не будуть позбавлені
духовної опіки.В дуже короткому часі від’їде туди наш священик Впр.о д-р
Іван Прашко - радник Апостольського Візитатора... Було б добре мати зв’язок
з нашою Церквою в Европі, щоб у той спосіб зберегти нашу скитальщину і
наших вірних, що так дуже прив’язані до рідного обряду й рідної традиїї. В
тій цілі буду висилати і для Вас "Урядовий вісник" для інформації.Благаю
Милосерного Бога, щоб поблагословив Вашу працю, кріпив Ваші сили і
обдарував Вас обильним багацтвом Своїх щедрот і з цілого серця передаю
Вам і Дорогому Отцю Боському і моє Архиєрейське Благословення."
Вже коли почав орієнтуватися в тутешніх австралійських умовинах та
започаткував свою душпастирську працю, дістав я два листи з Канади. Один
лист з Вінніпегу від Високопреосвященнішого Архиєпископа Василія Ладики.
Лист писаний дня 21 березня, 1950 р...."3 Ванкуверу, Б.К., ми дістали Ваш
лист та молимося до Предоброго Бога, щоб благословив вашу подорож до
Австралії щасливими успіхами... Святе Миро вишлеться зараз по Великодніх
святах...Ми присилатимемо Вам обом св. Миро кожного року. Тішимося, що
Отці виїхали до цеї нової країни, де будучність для нашого народу. Просимо
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час до часу до нас написати та звідомити, наскільки можливо, про нові місця,
де поселюється наш українский нарід. Поручаюся ласкавим молитвам,
засилаючи щиро-сердечне Архиєрейське благословення."...

Л истування
Я тут подаю уривки-частини деяких листів. З них можна пізнати
переживання та потреби наших новоприбулих.
Один лист від особи, що працює яких 300 миль від Сіднею:.."Дуже Вам
щиро дякую, що маєте для мене МОЛИТОВНИК. Прошу прислати мені "З
нами Бог". Ви питаєте, де я працюю? Я працюю в готелі. Тут є дуже гарно,
тільки в суботу і в неділю дуже смутно, бо нема тут наших людей. Я одна
українка. Але Богу дякувати, що мій контракт вже незадовго кінчається.
Осталось ще два місяці. Тоді я піду туди, де є більше наших людей. Дякую
дуже за все Вам, Отче.Я прошу Бога за наш український нарід. Дай, Боже,
щоб ми всі повернулися на свою Рідну Батьківщину. І рівно ж, нехай Господь
благословить наших українських священиків..."
Другий лист знову з віддалі яких 350 миль: "Я одержала МОЛИТОВНИК
і книжечку, за що Вам дуже щиро дякую. Я направду дуже втішилася, що
тепер маю молитовник... Вашу адресу я вичитала в нашім українськім часописі
"Вільна Думка”. Мені було дуже смутно без молитовника, і я собі подумала:
- напишу і спитаю Вас, Отче. Я Бога просила, і Бог вислухав моє бажання...
Хоч я на далекій чужині і не бачу своєї рідної Батьківщини, але я тужу за
нею, бо мої рідні Брати мучаться під московським ярмом... Мама померла,
коли я була маленькою дитиною, а мого Батька замордували большевики в
1945 році, тільки не знаю де, бо мої Братчики не писали всього, бо їм не
вільно. І я щиро до Бога молюся і прошу Бога за моїх Братчиків. Молюся за
них і за моїх родичів, що уже спочивають навіки, молюся за їх душі... Маю
надію,що дістануся ближче до Сіднею, щоб могти кожної неділі прийти до
нашої церкви. Хоч я ходжу щонеділі до церкви, але мене тягне до своїх
людей, до українського народу... "
Ось уривок з листа від особи, що працює 400 миль від Сіднею: "Звертаюся
до Вас з проханням: я маю з моєю дружиною цивільний шлюб, а тепер ми
хотіли б взяти церковний... Прошу Отця помогти мені в тій справі. В тій
околиці тільки ми обоє українці... Прошу ще одне: чи можна в отця дістати
МОЛИТОВНИК?"...
Знова частина листа зі шпиталю, на передмісті Сіднею: "Всечесний Отче!
Вибачте мені за мою сміливість...Я недавно приїхав до Австралії і попав на
роботу в тартаку, і тільки перебув там три дні, а на четвертий день під час
роботи, так нещасно впав на правий бік, що мені аж не дало дихати і мене
відвезли до шпиталю. І тепер, оттак лежу в ліжку і не маю навіть до кого
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слова промовити... Ви знаєте, Отче, я так чекав НЕДІЛІ, як не знаю чого, а
тут тобі, як обухом по голові. Я дуже хотів бути на Службі Божій, бо все
перебував у таких таборах, до яких наші греко-католицькі священики не
доїжджали. А тепер прошу Бога, щоб я якнайскорше виздоровів та пішов до
церки подякувати Пану Богу, що я вже знов здоровий і знов можу плентати
ногами на новій обіцяній землі...Як би було можливе для Всечесного Отця,
щоб мене на хвилину відвідали в шпиталі..."
Цей оловік, Богу дякувати, виздоровів, і я його бачу майже кожної неліді
в церкві. Це пан Юрій Сандуляк
Треба відповісти на листи дуже важливі, бо заторкують справу нашої церкви
і потреби наших українських священиків тут в Австралії. Нпр.: "Чи не маєте
яких новостей щодо приїзду наших священиків? Зле воно, що вірні нашої Церкви
є якраз тими упослідженими. Думаю, що великим прогріхом було, що забагато
наших священиків, і то безженних, виїхали до Канади та Америки, залишаючи
тисячні маси вірних без духовного проводу..., а в міжчасі дехто відвикає від
церкви, або йде до іншої..." Наведені слова з листа, зі стейту Квінсленд.
З Західньої Австралії подібні листи. Ось виїмок з одного: .."Прошу вибачити
за сміливість турбувати Вас своїм листом, але обставини в Західній Австралії
примушують мене до цього. Читаючи українську пресу, що виходить в
Австралії, довідався я про Ваш приїзд сюди для місійної праці поміж україн
ськими імігрантами... Звертаюся до Вас з просьбою подумати і постаратися
про духовну опіку для українців католиків в Західній Австралії... їх буде
кілька сот, в тім багато дітей, скупчених в околиці Перту, Нортгаму і Кандердінку.. Я думаю, що ця справа напевно так само близька Вам як і мені, і тому
дозволяю собі сподіватись Вашої відповіді...
В іншому листі: "...Зо сторони матеріяльної теж Західня Австралія не
представляється найкраще, але коли б будучий наш душпастир, о. Редемпторист, дістав приміщення в монастирі (в Перті є великий монастир ОО. Ре
демптористів), я думаю, що вірні спромоглися б скоро постарати йому середник
льокомоції а з часом можна б і церковцю поставити. На разі кінчаю і сподіюсь,
що мої просьби будуть Вами вислухані..."
Я навмисне подаю деякі частини з деяких листів, щоб Ви (читачі "ГС.")
могли собі самі виробити образ, які відчуття мають новоприбулі, як тужать
вони за духовною обслугою, та який великий є брак наших священиків тут в
Австралії.
Молімся,щоб Вселаскавий Бог змилосердився над нашим народом і над
нашою іміграцією в Австралії. Ми не знаємо Божих плянів, але віримо, що в
руках Божого Провидіння спочиває також доля нашої іміграції в Австралії.
Пошли, Боже, ревних повних посвяти й самопожертви священиків, що
трудилися б над спасенням безсмертніх душ наших українських поселенців в
Австралії. Прошу, помоліться й за мене.
о.Н.Коп’яківський ЧНІ.
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Л ист з А встралії
("Голос Спасителя", р.24. ч.7-8, липень-серпень,1952, ст.З):
Слава Ісусу Христу!
Брізбейн, Оксфорд Парк, 23.4.1952.
Преп. і Дорогий о. Адміністраторе,
Я приїхав зі Сіднею до Брізбейн, столиці стейту Квінсленд, в середу, 9-го
квітня, ц.р. В четвер поїхав до табору Вейкол, де мав Службу Божу в п’ятницю
і суботу. В неділю Квітну - Богослуження в Брізбейн. В п’ятницю виложення
Плащаниці, а в неділю, 20-го квітня - Великоднє Богослуження. Про Брізбейн
напишу колись пізніше.
Повних два роки, від приїзду до Австралії, мій сталий осідок був у Сіднею;
перебував у монастирі австралійських Отців Редемптористів у Пеннант Гіллс,
18 миль від центру. Перше Богослуження в Сіднею було на самий Великдень,
9-го квітня, 1950 р. Це була історична подія для Сіднею і нашої Церкви в
НПВалії.
Перший Великдень у Сіднею і ПЕРШЕ БОГОСЛУЖЕННЯ в нашім
українськім обряді були направду великою радістю для наших поселенців, і в.
Сіднею, і в його окрузі. На чужині, розсіяні широко, розділені родинно,
відчули всі, що Церква помагає оживити їх духово й піддержати їх серед
направду дуже трудних і несприятливих, початкових умовин життя в цій
новій країні. І, хоч розсіяні, на різних роботах заняті, зійшлися на Богослу
ження в числі доброї сотні людей. А треба взяти під увагу, що допіру в
Великий Четвер я нав’язав контакт з деякими людьми та й церкву, в якій
мало відбутися Богослуження, не так легко знайти в широкому Сіднею, з
населенням півтора мільйона людей. Та люди взаємно себе інформували й
помагали собі знайти церкву св. Бриґіди, на Міллерс Пойнт. І при співі
"Христос Воскрес!" обтирали сльози радости, що вони на далекій чужині не
пропали в розсіянні, але згуртувалися на Воскресному Богослуженні.
Воскресення Христове піднесло всіх на дусі, оживило їх надії на кращі дні
для них в цій країні, та й надії на кращі дні в Рідній Батьківщині.
Від того першого Великодня почались Богослуження кожної неділі, а число
людей зростало... На Службі Божій, що її починав я в год. 11-тій, бувало вже
150 людей, а потім 200, а часом 300 людей. Треба подивляти ту велику жертву,
що її роблять люди, приїжджаючи до церкви з віддалі 10, 20 до 60 миль, а часом
і з дальшої віддалі. Хто живе ближче центра, тих можна бачити в церкві кожної
неділі, - а хто живе дальше, той все таки час до часу приїжджає. Бо ж видати 10
або й більше шілінґів на подорож, це досить поважний видаток, коли зважити,
що дехто має родину, про яку має дбати, заробляючи 7-8 фунтів тижнево.
Я зробив список парафіян у Сіднеї й околиці, і в тому списку нарахував
шістнадцятьсот душ (1600). Та багато ще я не втягнув, не було можности,
але, певно, можу сказати, що число перейде дві тисячі душ.
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В протягу тих двох років мого душпастирювання в Сіднеї й околиці, я мав
127 хрещень; 188 миропомазань; 11 вінчань; 5 потверджень подруж
(коивалідацій - оіш); 3 навернення; 1 похорон; 609 сповідей (203 в році 1950,
354 в р. 1951, 52 в р. 1952, до мого виїзду з Сіднею); 8 перших Причасть в
1950 р. і 15 в 1951...
Богослуження наші цікавлять австралійців. Деякі деколи заходять на наші
Богослуження. Крім того, що бачать зовсім інший обряд, вони люблять слухати
наш церковний спів. Від першого нашого Великодня,хор під проводом п.
Ярослава Микитовича, саможертвенно виконує свою роботу. Хоч живуть
далеко, хористи кожної неділі приїжджають, щоб звеличати наше Богослуженя
своїми голосами. Нехай Господь нагородить їх велику посвяту!
Помічник Кардинала, Архиєпископ Ерік О ’Браєн, два рази відвідав нашу
церковну громаду. В 1950 р. в неділю Зелених Свят, а в 1951 р. у вересні, в
часі Першого св. Причастя дітей.
В Різдвяному часі, в 1950 р., всі новоавстралійці - католики мали можність
передати через католицьке радіо свої різдвяні коляди. Ми з того скористали
також. Хоч ми святкуємо Різдво 13 днів пізніше, та все таки передали наші
коляди: "Бог предвічний", "Ой видить Бог", "Не плач, Рахиле". Також гимн
"Боже великий, єдиний". Хор під проводом п. Я.Микитовича; а сольо в коляді
"Не плач, Рахиле" співав п. Василь Матіяш. Про наші різдвяні звичаї говорив
Д-р Евген Юліян Пеленський.
В році 1951 вдалося мені тільки передати Різдвяні побажання через державну
радієву стацію.
Та, зате новий наш успіх в р. 1952. В неділю 17-го лютого, була передана
через католицьку радієву стацію наша Служба Божа. Її рекордовано в часі
Богослуження, в год. 11-тій рано, а передано в год. 7-ій ввечері.
Богу дякувати наше положення кращає, тільки треба ще більше священиків.
Вправді, цього року приїхало двох з Англії: о. Д-р Петро Дячишин і о. Юрій
Сполітакевич. Та воно замало, коли взяти під увагу, що о. Боський хворий і
вже п’ять місяців не виходить з монастиря. Йому напухли ноги.
В Сіднеї залишається о. Дячишин, а я зістав перенесений до Брізбейн, щоб
у стейті Квіисленд сповняти душпастирські обов’язки для наших людей.
В Західній Австралії лишився тимчасово о. Сполітакевич. Там, від часу
приїзду до Австралії, наші люди не бачили свого священика. Богу дякувати
за те, що наші поселенці там могли віджити духово. Що в Західній Австралії
є наш священик, то до того доложив дуже багато старань п.Я.Микитюк, з
яким я мав часту листовну зв’язь.
...Приготовляємося до зими: треба постаратися про парасоль і дощівник. Там
ви на зиму стараєтеся мати добрий кожух, сукняки та шапку, а тут в Брісбейні парасоль і дощівник. Там у вас в зимі сніг і мороз, а в нас дощ. Ви скінчили
зиму, а ми починаємо. Ваш відданий в ІМЙАЙ - о.Н.Коп’яківський ЧНІ.
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Л ист з А встралії
("Голос Спасителя"р.25, ч.5, травень, 1953 р. ст.3-5):
Брізбейн, Оксфорд Парк,
б лютого, 1953.
Привіт, Дорогий Отче Редакторе,
Добігає вже один рік, як я маю свою місійну станицю в Брізбейн і звідки на
початку мого приїзду сюди написав Вам листа. Уважаю отже, що належалося б
мені відгукнутися знову й дати знати, що ще живу. Зрештою, в минулорічному
листі я забув написати "дещо" про Брізбейн, цебто про свою душпастирську
працю у Брізбейні й його околиці. Вже буде три роки, як я в Австралії. І як
скоро час минає! Два роки в Сіднеї, а ось один рік у Брізбейн, вже під про
менями тропічного, нераз досить палючого сонця, особливо в теперішній порі.
У Вас там зима, а тут - літо. Не раз приходять гарячі дні, коли сонце світить
вже прямо над головою. Січень і лютий бувають найгарячіші. Щоб захоронити
себе перед денною спекою, навіть деякі чоловіки уживають парасолі. Та я вже
досить привик до цеї спеки, а парасолі вживаю тільки в часі дощу.
Два роки перебув у Сіднеї. Мав там Богослуження кожної неділі, а в
суботу відвідував табори. Перше Богослуження для українців католиків було
відправлене в Сіднею на Великдень, 9-го квітня, 1950 року. А по двох роках
був уже в Брізбейн. Тут мав перше Богослуження в Квітну неділю, 17 квітня
1952 року. Боголуження в римо-католицькій церкві св. Луки, Тайлор Стріт,
Буранда, год. 10.30 рано.
З самого початку треба було урегулювати тут Богослуження. Зараз по
Богослуженні відбулись церковні збори Української Католицької Громади.
Постановлено, щоб церква св. Луки була нашим центром і, щоб (як можливо)
кожної неділі мати тут Богослуження. Вибрано Церковну Управу, що мала б
помагати священикові і збирати пожертви на церковний Фонд. Цей церковний
фонд призначений на удержання священика і для придбання в майбутньому
нашої власної церкви. Церковна управа, це те, що були куратори в наших
церквах у рідній Батьківщині. До Церковної Управи увійшли: інженер Роман
Чавс, Мирослав Сендзік - секретар, Онуфрій Лисий - скарбник, Йосиф Шевчик
і Степан Мердич - провірники. Пізніше в її склад ввійшов Мирон Сенів, як
помічник скарбника.
В околиці Брізбейну є два родинні табори: Еноґера, 5 миль від центральної
стації; там є ще 23 наші родини. Перед двома роками число наших родин у
тих таборах було принайменше потрійне. Та одні вийшли з таборів до своїх
власних домів, інші переїхали на полуднє: до Сідней, Мельборн, Аделяйда.
Всім надокучило таборове життя, та й батьки хотіли б мати більший нагляд
над своїми дітьми. Те саме можна сказати про родини інших "ново"Австралійців. Всі вони відбули свій контракт праці і мають якусь фінансову
спроможність, то ж виходять з табору "на своє". Купують кавалок землі та
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будують власну хату. Але, щоб збудувати хату, треба мати багато "фунтів". А
не маючи їх, то звичайно будують малий барак чи гараж, або й під шатром
живуть, але вже на власній землі.
Українці в Брізбейн, вже від самого початку їх приїзду сюди, старалися
маги свого сталого священика. Найбільше старань до того доложив професор
Володимир Винницький. Про ті старання напишу при нагоді, пізнійше, коли
буду мати більше часу до розпорядимости.
Коли два наші священики: о.д-р Петро Дячишин і о. Юрій Сполітакевич
були в дорозі з Англії до Австралії, тоді Архиєпископ Брізбейну, Яків Дюгіґ,
і його помічник, Архиєпископ Патрикій О ’Доннелл, постаралися, щоб мене
перенесено до Брізбейн. Знали, що громада українців католиків в Брізбейн
невелика, то ж, маючи на увазі матеріяльну піддержку, бажали мати монаха.
Я радо приняв пропозицію і радів у душі, що поле апостольської праці для
наших українських священиків поширяється. Вправді, о. Боський відвідував
час до часу наших людей в Брізбейн. В міжчасі він мав оперцію на ноги і став
нездатний до подорожування. Радів я, що двох нових священиків побільшить
наше мале число. Перебуваючи в Сіднеї, я старався, щоб приїхав ще один
священик до Сіднею, бо одному неможливо достаточно обслужити і Сідней, і
дооколичні табори. Та одночасно мав я на увазі, щоб і Західня Австралія
дістала священика, де потреба була дуже пекуча, а також Квінсленд. Знаю,
що про те старалися також о.Боський і о. д-р Івн Прашко, що бажав мати
одного священика до помочі в Мельборн. І по півторарічних стараннях приїхали
при кінці березня 1952 року два священики з Европи. О.Юрій Сполітакевич
лишився в Західній Австралії і відправив у Перті першу Службу Божу для
наших поселенців, у неділю 16 березня, а о. д-р Петро Дячишин започаткував
свої Богослуження в Сіднеї, в неділю, 30-го березня, 1952 р., а я виїхав з
Сіднею до Брізбейн. ...Приїхавши до Брізбейн, став я "парохом" великого
стейту Квінсленду.Територія того стейту дорівнює 1 /5 Сполучених Держав
Америки. Але населення того стейту далеко не досягає числом мешканців
Сіднею. Подібно з нашим українським поселенням. В Сіднеї - тисячі, а в
Квінсленді сотні наших людей. На мою думку, в Квінсленд може бути українців
католиків ок.900 душ. Але, хто може їх всіх віднайти?
Беручи під увагу Брізбейн з околицею і згаданими двома таборами, маю на
моїм списку 156 родин, до того самітних - 39 душ; разом: ок. 500 душ. На
недільнім Богослуженні буває 40 до 50 осіб. Часом більше, та не завжди одні
й ті самі. На катехизації буває 5 - 1 0 дітей (від трьох років вгору). Дуже
порозкидувані, а до того комунікація і транспортація в неділі є тут бідна:
потяги, втобуси, трамваї курсують дуже рідко. Для того людям з подальших
сторін дуже трудно дістатися на Богослуження. То ж собі думаю: аби вони
скоро доробилися та, щоб не один міг купити собі "машину", тоді й він і сусід
з ним зможуть приїхати до церкви. Боже, їм поможи!
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Та є ще друга причина, чому деякі люди не приходять до церкви. Вони,
вийшовши з табору, будують свою хату. Суботи і неділі посвячують на те, бо
це, звичайно, вільні дні від праці "зарібкової". В тих днях вони стараються
збудувати собі якийсь дах над головою. Так собі знову думаю: коли збудують
собі хату, годі вже зможуть частіше приходити на Богослуження.
А третя причина, що в розсіянні починають губитися, особливо, коли це
мішані подружжя.
Коли б Ви хотіли знати, як представляється білянс моєї апостольської пра
ці, то ось він за рік 1952: проповідей 55; сповідей 131; Перших діточих Причастій 2; хрещень 18; миропомазань 37; подруж 2; Оливопомазання 2 особи.
На місяць серпень я виїхав на північ. Поїзд, що їде не більше, як ЗО миль
на годину, везе вас, як у дитячій колисці. З Тавнсвил поїзд їде далі на північ
до Кирнс, 211 миль. В тих двох містах були родинні табори, і я хотів відвідати
наших людей, бо довідався, що ті табори будуть розв’язані, що й сталося.
Відправив у таборі Стюарт Богослуження в неділі 10 і 17 серпня. Українців
католиків у таборі і родин - 25 душ; в Тавнсвіл - 11 душ.Крім українців, на
Служби Божі приходять поляки, югослави, німкині, австралійці і треба бодай
Євангелію прочитати таку, щоб всі зрозуміли, по-німецьки, по-польськи, поанглійськи. Одна австралійка, вчителька, що живе біля табору, була на першій
Службі Божій та й мала відтак сумніви чи важне було для неї вислухання тої
Служби Божої. Наступної неділі був на Службі Божій сам парох Стюарту,
згадана вчителька та інші люди, які були дуже заінтересовані в нашім обряді
й св. Причастям під обома видами. Особливо парох, монсіньор Тома Келлі,
був заінтересований нашим обрядом.
В таборі, в Керне, було 7 українських родин - 29 душ; а в самому місті - 8
родин - 24 душ. В таборі мав Сл.Божу в неділю 24 серпня. В міжчасі відвідав
ще 5 наших людей, що працювали на плянтаціях цукрової трощі коло Інґрам,
67 миль від Тавнсвил. Є великі плянтації цукрової трощі в областях Рокгамеру,
Маккей, Айр, Таллі, Іннісфайл, Керне, де напевно можна стрінути наших
людей. Одні там поселились "на добре", а інші приїжджають на сезон рубання
трощі.
Так, отже, в цих перших відвідинах Північного Квінсленду небагато
місцевостей я відвідав, але зате багато скористав, багато довідався про життя
наших поселенців у цій тропічній полосі. І думав собі: коли б так у мене
більше сили і здоров’я і, коли б я був бодай 20 років молодшим, то варто б
пуститися в "мандрівку", щоб шукай наших людей, що працюють на залізничих
дорогах, у бущах, у копальнях або на цукровій трощі. Була б ця мандрівка
повна різних пригод, з павуками, комарами, вужами, але така мандрівка
поплатна, бо це мандрівка в шуканні безсмертних людських душ.
Люди наші добрі. В глибині душі кожного захована іскра живої віри. Серед
різних переживань і труднощів її не стратили, але скріпили і нею дорожать.
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Особливо коли це родини з діточками. Самітні скоріше губляться, мішаються
і не раз забувають, хто вони, яких батьків діти. Особливо коли вони далеко в
розсіянні між чужими.
Одна жінка в Тавнсвил сказала мені: "Від мами я навчилася тільки "Отче
наш", але цього замало. Прошу, пришліть мені молитовник, щоб я сама могла
з нього навчитися дещо більше та й щоб могла своїх діточок навчити молитися.
І деякі нез’єдинені (я їх також відвідував) просили прислати або молитов
ник, або біблію, або катехизм. Одна жінка говорила: "Ви знаєте, як тепер у
нас в Україні. Церкви позамикані, або понищені. Від мами я не навчилася
молитви. Я сирота, в чужих людей виросла"...
По моїм повороті до Брізбейн, я старався бодай частинно сповнити бажання
тих добрих людей і прошу Бога, щоб благословив їх усіх, їх працю і їх труди.
Кожного року відбувається тут у Брізбейн на празник Божого Тіла процесійний похід в якому беруть участь також і національні групи. Такий похід дуже
величавий. Можна би сказати: цілий католицький Брізбейн бере участь у ньому.
В поході різні католицькі товариства зо своїми прапорами, католицькі школи і
національні групи. Кілька тисяч у поході на виставову площу, а кільканадцять
тисяч вже на виставовій площі чекає на благосовення Найсвятішими Тайнами.
Минулого року (1952) нарахували коло 80.000 учасників. Наша українська
група брала також участь у поході, частина в народніх строях.
В жовтні, на свято Покрови Божої Матері, я запросив архиєпископа. Цей
день був нашим Національним Днем. Порозсилав трохи листів до людей, і на
Богослуженні було півтори сотні душ (докладніше: 151). Небагато наших
людей в Брізбейн, то ж треба рахувати кожну душу!
Уважаю, що треба кінчити цю писанину. Прошу про святі млитви. Привіт
щирий для всіх. Остаю відданий в ІМЙАМ.
о.Н.Копяківський ЧНІ.

Л ист з А встралії
("Голос Спасителя", р.26, ч, 10. жовтень, 1954, стор.6-8):
Преподоний і Дорогий отче Редакторе,
Брізбейн, 6 серпня, 1954 р.
..."Як минулого року, так і цього року я "рішив" відвідати наших людей в
Північному Квінсленді, особливо в містах Тавнсвил і Керне (понад тисяча
миль на північ від Брізбейну). Кажу: "рішився", бо здоров’я не дуже мені
дописувало цього року. Мабуть Ви знаєте, що я мав два припадки мин. року: в
Тавнсвил трошки потовк старі кости в ногах, а в Кирнс подібне з руками. По
повороті до Брізбейн лікарі подали спосіб лікування, але одночасно виявили,
що маю "артрайтіс" і "саятіку". Та, по шести місяцях лікування, Богу дяка,
мені трохи полегшало, і я відважився таки поїхати ще на північ. Та поїхав я
вже не сам, але разом з палицею. А що палиця робить звичайно добру прислугу
у вских пригодах, так вона для мене була і є тепер великою поміччю.
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Написав я листа до декого, щоб повідомили інших про мій приїзд. І наші
люди зраділи, що матимуть своє Богослуження. У відповідь на мої листи
читаю в однім таке:.."Повідомлення про Ваш приїзд, Отче, це просто Свято
для нас. Як самі знаєте, що через кілька довгих років ми мали тут тільки одне
наше Богослуження; це дуже мало. Тому дуже тішимося, що будемо знову
мати нагоду бути на нашім Богослуженні." Такого листа з Кирнс написав п.
Рудницький. Справді мин.року я був в Кирнс, та тільки мав Богослуження
одної неділі. Цього року присвятив для Кирнс три неділі, подібно і для
Тавнсвил. Мав отже можливість відвідати майже всі родини.
Та, передовсім люди мали можність відбути святу Сповідь. Не одні чекали
роками, щоб могли висповідатись перед своїм священиком, у своїй рідній
мові, бо в "австралійській" мові їм це було надто трудно зробити.
В Кирнс я поблагословив одно подружжя (він українець, вона німкиня);
також охрестив одну дитинку і двоє миропомазав.
З Брізбейн я виїхав 3-го червня прямо до Кирнс - два дні й дві ночі потягом.
Тут замешкав у палаті Єпископа Кирнсу, Т. Кагил-а, який колись зимовою
порою був у Канаді, і дуже добре знає церковне канонічне право та інструкції
Св.Агі.Столиці про Східній Обряд. СлужбуБожу я відправляв у соборі св.
Моніки, але набудуче наші Богослуження вигідніше буде відправляти в церкві
св. Йосифа, бо туди майже всім нашим людям ближче доїжджати.
Я маю з собою книжку про переслідування української Церкви в Україні,
- славну "Білу Книгу". Її прочитав Єпископ. А адміністратор собору, о.
Мул лине говорив, що дасть відповідні конференції церковним товариствам
на підставі цеї книжки. Направду "Біла книга" заговорила, як авторитетний
документ - свідоцтво перед англомовним світом про мучеництво Христової
Церкви в Україні.
В Брізбейні, коло церкви завжди можна дітати якесь друковане слово. В
Кирнс і в Тавнвил "посуха" на нього. При нагоді відвідин родин, там питали
мене неодні: " Чи не маєте молитовника, або якоїсь української книжки?" Я
мав з собою катехизм (в українській і англійській мовах) а також Букварі і
молитовники. І цікаві були нераз історії з Букварями. Ото заходжу до одної
родини. Домашні діти бавляться з сусідськими. "Діти, - маю Буквар - книжку
з якої можна навчитися читати і писати по українськи" - кажу до дітей. Один
хлопчина приступає найближче і каже: "Я куплю книжку. Я маю гроші".
"Звідки ж ти маєш гроші?" - питаю. "Я часом і одного фунта наскладаю собі
за місяць. Люди п’ють пиво і викидають пляшки, а я їх збираю, продаю і маю
гроші. І тепер можу мати Буквар." І зараз таки розложилися всі на долівці і
почали читати: о-о-о, а-а-а... Заходжу до іншої родини. Жінка німкиня. Діти
ще до школи не ходять. Беруть Буквар, а батько каже: "Діти тепер говорять
з мамою по-німецьки. Коли підуть до школи, то будуть говорити по-англійськи,
а потім, з Букваря, будуть вчитися по-українськи". А мама додає: "Добре
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знати багато мов"... Та, тут нагадується мені один випадок таки з Брізбейну:
Маю в руках Букварі, "прошу один Буквар для мене", каже один молодий
чоловік, якого я недавно повінчав з австралійкою. "На що ж Вам Букваря? питаю. Та ж ви вмієте читати і писати. "Це для моєї жінки" - каже він, - "вона
цікава навчитися української мови"... Але такі й подібні випадки не можна
узагальнювати. Навпаки, можна сказати, що такі випадки трапляються рідко.
Конкретно: Коли я маю тепер на моїм списку 203 родини на цілий Квінсленд,
то третя частина з них поволі для нас пропадає. І коли говорю про українські
родини, то маю на увазі, що батько є українець католик, хоч жінка іншої
народносте. Та це так теоретично, бо фактично такі родини поволі пропадають
для нас, передовсім через діти. Звичайно, в таких родинах спільною родинною
мовою стає англійська.
Через подружжя з австралійками, наші люди відходять від української
спільноти та навіть від своєї Церкви. Найгірше з тими, що вінчаються поза
Церквою. А до того, коли живуть далеко в розсіянні.
І не тільки в родинах мішаних подруж немає української мови, але також
в родинах чисто українських, діти, або слабо говорять по-українськи, або й
зовсім вже не знають рідної мови, хіба що трохи розуміють, коли батьки до
них говорять. Та між собою діти говорять по-англійськи.
Коли згадую, що маю на моєму списку 203 українські родини, то багато з
них я ще не знаю особисто й трудно їх відвідати. Цей список я зробив: або
відвідуючи людей, або засягаючи інформації від інших про тих людей, що
живуть десятки або й сотні миль далеко від Брізбейн, бо і трудно мати їх
докладу адресу.
Для легшого перегляду цей мій список представляється тепер так: Кирнс родин 19: дітей 35, самітніх 7; Тавнсвил -родин 8, дітей 19,самітніх 1; Брізбейн
-у розсіянні - родин 176, дітей 285, самітніх 61. Разом: отже 814 душ
Та, з цих 203 родин, - одна третина, докладніше: 59 родин - шішані
подружжя: німкинь 25, австралійок 19, польок 13, голяндок 2.
Щоб зберегти ще хоч на якийсь час свідомість свого українського
походження і заховати свій рідний обряд, добрі люди люблять ще гуртуватися
коло церкви. І не одні з них думають про те, щоб мати свою власну церкву в
Брізбейн, свій власний будинок, де можна б довільно сповняти релігійні
чинності згідно з нашим рідним обрядом. Заміри сміливі, хоч громада людей
невелика. На недільні Богослуження маю 50, 60, або трошки більше осіб. Та
на Великдень цього року було яких 250 осіб (враховуючи дітей). Один, що
приїхав на Богослуження здалека, сказав мені: "Дуже хотілося почути наше
"Христос Воскрес", бо чув цю Воскресну пісню ще перед п’яти роками, в
Німеччині.
Тимчасом кінчаю. З проханням про св.молитви, остаю щиро відданий в
ІМЙПЙ.
о.Н.Копяківський ЧНІ.
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Л ист з А встралії
("Голос Спасителя", листопад-грудень, 1954, ст. 4-5):
Високопреподобний отче Протоігумене, Оксфорд Парк, вересень, 1954.
Дуже сердечно дякую за окружного листа з дня 4 грудня. Думаю, що там
у Римі може дехто питати Вас про нашу австралійську місію. Я написав до
Прп.о.Боського, щоб він від себе подав дещо. Я зі своєї сторони пишу дещо
про неї, а також, щоб дати відповідь на заторкнене Вами питання.
Про велику потребу мати в Австралії більше священиків нашого обряду
знає дуже добре Конгрегація для Східніх Церков. Та, для Вашої орієнтації
подаю деякі інформації:
Стейт "Ню Савт Вейлс": ЧОТИРИ ТИСЯЧІ наших людей (подаю в
приближенні це число, як також числа понижче в інших стейтах). В Сіднею
працює о. д-р Петро Дячишин. Є тут ТРИ тисячі наших людей, про що писав
до мене сам о.Дячишин. Там потрібно ще бодай одного священика. Коли я
працював у Сіднею (1950 до квітня 1952), я представляв ту справу в
компетентних кругах австралійської єрархії і у звідомленнях писав також до
Східної Конгрегації а також до Високогіреосвященного Архієпископа Бучка.
В Нюкастлі працює Прп. о. Боський. Це дієцезія Майтланд. Що-другу
неділю він має Богослуження в Нюкастл (на Бровдмедов) а деколи їде до
Майтленд і до табору в Ґрета. Богу дякувати, що йому трохи поліпшилося з
його здоров’ям, хоч все-таки він не стає на коліна.
Стейт "Вікторія": ТРИ ТИСЯЧІ наших людей. В Мельборні працює о.д-р
Іван Прашко. Там буде ДВІ ТИСЯЧІ наших людей. Сам о.Прашко старався
і старається, щоб був ще один священик у Мельборні.
Стейт "Полуднева Австралія": ДВІ ТИСЯЧІ наших людей. В Аделяїді
працює о. Дмитро Качмар. Там буде ПІВТОРИ тисячі наших людей.
Стейт "Західна Австралія": ПІВТОРИ ТИСЯЧІ наших людей. В Перт
працює о. Юрій Сполітакевич.
Стейт "Квінсленд": ОДНА ТИСЯЧА наших людей. У Брізбейн працюю
від квітня 1952 р. Відвідав Північний Квінсленд (Тавнсвил, Кирнс,Інґгам,
Іннісфайл в 1952 і 1953 роках). На моєму списку маю досі 758 душ.
При нагоді, коли говорю про себе, скажу, що моє здоров’я не дуже то
світле. В листопаді мусів таки піддатися лікарським оглядинам. Артрайтіс і
саятіка часом докучають мені на добре, а тиснення в п’ятах не позволяє довго
стояти або ходити. Вправді "арч саппортс" - підкладки під стопи - помагають
на стільки, що можу ходити просто, а не храмати.
Тут, в Австралії, конечно потрібно ще мати бодай ТРЬОХ наших священиків.
Федеральний Католицький Іміграційний Комітет (зложений з п’ятьох архієпис
копів і єпископів) робив і робить старання, щоб приїхали наші священики.
Згодився приняти ще ДВОХ наших священиків, про що мені говорив секретар
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комітету на моїм від’їзді зі Сіднею до Брізбейн. Та досі ті старання не
уві нчал ися успі хом.
І Східня Конгрегація шукає різних способів, щоб зарадити духовним
потребам поселенців і, щоб збільшилося число священиків нашого обряду тут
в Австралії.
В м. лютім (23.2.1953) писав я до о. Боського: "В часі канонічної візитації
тут у Брізбейн, в грудні, була порушена справа австралійських Редемптористів
нашого обряду і видно увінчалася успіхом. Коли нема наших священикв, або,
як пише до мене о.Прашко : "нема охочих, щоб приїхали сюди", то австралійські
Редемптористи нашого обряду можуть багато зробити для наших людей". А
писав я те у відповідь на його листа (з 15.2.1953 р.), в якому він пише:
"Отець Провінціял, за згодою "вія Меруляна" (головна квартира Отців
Редемтористів у Римі - оіш) рішив, щоб двох отців Редемптористів австралійців
навчилися українського обряду; щоб формувати молодих Редемптористів для
нашого апостоляту. Це рішення Провінціяла збільшило надзвичайно пошану
співбратів до нашого україисього обряду".
Мабуть у червні я навіть був піддав думку о. Провінціялові, чи не було б
добре післати одного до Канади, до нашої Віце-Провінції, щоб він мав можність
ліпше пізнати наш обряд і навчитися нашої мови.
Свята Конгрегація звернулася до нашої Генеральної Курії в Римі, чи наша
йорктонська Віце-Провінція не могла 6 вислати ще декого сюди до Австралії?
Тепер наше положення тут змінилося на краще, дуже й дуже багато. Леди
проломані. Можна сказати, наш обряд дістав "право громадянства".
В часі Національного Австралійського Євхаристійного Конгресу в квітні,
1953 р., була відправлена торжествеина Служба Божа в катедрі в Сіднеї, в
нашім обряді, при участи священиків мелхітського й російського обрядів.
Президіював вірменського обряду Патріярх Аґаджініян. Він сказав проповідь,
заторкуючи східні обряди і згадуючи про переслідувану Церкву поза залізною
заслоною.
А тепер наші австралійські Редемптористи навчаються нашого обряду. Це
здається трохи парадоксальне: українці "австралізуються" а австралійці
"українізуються".
Я далі обстоюю мою давню думку: Було б добре, щоб дехто з нашої ВіцеПровінції приїхав сюди.
А тому, що тут треба більше священиків, то чи не міг би приїхати також
дехто з Василіян? Не знаю, чи хто згадував коли Високопреосвященному
Архієпископові Бучкові про ОО. Василіян. То ж прошу ласкаво при нагоді
пригадати це. Прошу о мементо у св.молитвах, о.Н.Коп’яківський ЧНІ.
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Л ист з А встралії
("Голос Спасителя". р.28, ч.2, лютий 1956. ст. 3 - 5 ) :
Високопреподобний Отче Протоігумене,
7 грудня, 1955р.
Сьогодні якраз десятий місяць мойого побуту в Австралії. Як то час скоро
минає!... Отець Боський передав мені свої парафії першого травня.... Я зараз
узявся за працю і став відвідувати людей. Досі я відвідав 158 родин (712
дуиі), між ними я враховую самотніх хлопців. Всі дуже радо приймають
свого свяіценика. Повноі'о числа своїх людей ще не маю, але, думаю що всіх
буде 200 родин (1000 душ). Кажуть, що до церкви щораз більше людей вчащає,
і я сам завважив, що, відвідавши деяких людей, вони наступної неділі були в
церкві, на Сл.Божій. Річ ясна, всі не можуть кожної неділі бути на відправі,
бо всі працюють у фабриках на "шихти" (зміни) та ще є багато байдужих,
занедбаних. Тому то о. Боський наказував мені часто відвідувати людей...
Взагалі, можна сказати, що наші люди ще добре тримаються своєї віри. Тільки
три родини перейшли до баптистів. Православні й поляки більше схильні до
тої хвороби. На італійців австралійські священики дуже жалуються, що вони
до церкви не ходять.
Майже всі наші люди вже мають свої власні доми. Деякі навіть мають свої
авта.В таборі тепер залишилось яких десять родин. Кілька з них мусіли сюди
вернутись після повені, що була тут ще в м.лютому цього року. Багато наших
людей любуються в маленькій господарці. Коли хто хоч трохи віддалений від
середини міста, купив собі кусок городу і там плекає кури, гуси, качки., і
насаджує всіляку ярину. До великої господарки ніхто не хоче братись, бо це
й не виплачується.В Австралії можна скоріше доробитись із праці у фабриці,
ніж на великій господарці. Багато мають свої корови. Всі мужчини, а навіть
декотрі жінки, працюють у фабриках.
Люди в Австралії всі білі; походять з Англії та Ірландії. Дивляться трохи
кривим оком на новоприбулих і навіть часом забороняють їм говорити рідною
мовою.Спочатку навіть єпископи і священики не могли повірити, що в світі
існує Греко-католицька, або Українсько-католицька Церква. Ще сьогодні
Сестри-монахйні б’ють наших дітей по руках, коли,не дай Боже, вони
хрестяться трьома пальцями, починаючи з правого рамени. Багато наших
дітей були вдруге миропомазані. Преп.о.Боський направив уже дуже багато
таких помилок, але недовір’я до нашого обряду ще не викорінилося. Нпр., я
мав такі випадки, що Сестри забороняли дітям ходити до церкви на нашу
Сл.Божу, приступати в нашім обряді до св.Сповіди і Причастя. О.Боський
може вам ще більше про це розказати. Латинські католики стоять досить
високо їх (25%). Але, подібно, як і в Канаді, тут є багато сектярів і недовірків.
Біблійники морочать голови і нашим людям і не дають їм спокою. Багато
наших людей ставляться досить суворо до тої релігійної прокази. Дай Боже,
щоб ніхто більше з українців не заразився біблійницькою хворобою!
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Тому три тижні, до нашого монастиря приїхав Прп.о.Коп’яківський на
відпочинок. Бідний наш старенький отець! На мою думку - він цілковито
"зламаний"... Він не зможе тут більше працювати. Уже минає п’ятий місяць,
як його парафіяни не мають відправи в Брізбейн.Тому-то я виїжджаю 15-го
грудня до Брізбейн на три тижні. Там відправлю Сл.Божу 18-го,25-го грудня
і 1-го січня. На Різдвяні свята мушу бути в Нюкастлі. Так рішив наш
єпископ.Тимчасом Єпископський Комітет має рішити, хто з наших українських
капелянів має бути в Брізбейн на місці о.Коп’яківського назавжди. На Різдвяні
свята о.Коп’яківський буде старатися відправити в Брізбейн бодай тиху
Сл.Божу. Отака-то наша доля й недоля на чужині. Да будет воля Твоя!..
Я люблю свою працю і не хотів би ні з ким замінятись. Люблю щиро
сердечно своїх людей і я відчуваю, що та любов взаємна. Вони бідні; багато
натерпілись і мають нераз багаго-чого оповідати. А, розповівши все, їм здається,
що тяжкий камінь їм впав з грудей. А всі вони такі прості, щирі!Я кажу щиру
правду; я хотів би з такими людьми працювати ціле своє життя. О, я знаю.
Між ними є всілякі, бо ж вони не святі; але, порівнюючи їх з іншими націями,
або релігії, я не заміняв би їх за жадних інших людей, бо вони мої!..
Остаюсь з великою пошаною й вдячністю, о. Степан Масло ЧНІ
І ще один Лист з Австралії
(о. С. Масло ЧНІ. "Голос Спасителя", січень 1958р.)
Христос Раждається!
18 грудня, 1957.
Високопреподобний Отче Настоятелю,
Нарешті прийшов холодний день. Не знаємо яка буде цьогорічна австралій
ська спека в літі, але весна була дуже суха і горяча... 25 червня ц.р., - (тоді в
нас зима)- я виїхав з Брізбейн на північ, щоб відвідати й інших наших людей,
що розкинені по цілім стейті Квінсленду. Перше головне місто, де наші люди
колись найбільше були скупчені, це Тавсвил, 800 миль від Брізбейн. Сьогодні
там залишилось тільки сім родин. Я відпраив їм три Служби Божі. Люди наші
показались дуже щасливі і вдячні за відвідини та приходили на відправу.Дітей
посилають усі до католицьких шкіл. Природа кругом Тавнсвілу більше дика;
їдучи поїздом можете досхочу надивитися на плянтації цукрової тростини. Вона
дуже схожа на високу, але тонку кукурудзу. В червні-липні вона дозріває і
починають її рубати. Кругом довгих плянтацій розходяться шини (рейки) для
малих поїздів, які навантажують тростину і везуть прямо до фабрики.
Спочатку дуже багато наших людей працювали на тростині, але сьогодні
майже всі її залишили, бо хоч платня там дуже добра, та все-таки праця
тяжка.
Відвідуючи тавнвільського єпископа, я довідався, що в містечку Мавнт
Айза є дуже багато робітників емігрантів. Щоб упевнитись, єпископ навіть
зателефонував до тамошнього пароха. Цей йому відповів, що є біля 600 еміґ-
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рантів. Не думаючи довго, єпископ сказав мені, що я повинен туди поїхати.
Такий приказ мені залишилося тільки послухати. Тому що Мавнт Айза дуже
далеко від Тавнсвіл (600 миль на захід), я замовив собі місце в малім літаку
так, що 15-го липня, о год. 12.30 попол. виїхав із Тавнсвіл, а в 6.30 ввечір
вже був у Мавнт Айза. На перший погляд це містечко дуже бідненько виглядає,
бо перед вами серед пустині розкинені бідненькі хатки, а між ними одна
фабрика. І влавне ця копальня - це багатство - скарб Мавнт Айзи, а, може, й
цілої Австралії. Там працюють тисячі робітників, добуваючи золото, мідь,
олово... Німців, греків, мадярів, поляків там повнісінько, а українців тільки
дві родини і п’ять самотніх хлопців. То ж уявіть собі, яке було моє розчаруван
ня, коли я довідався про таке маленьке число наших людей. В дійсності, я
зовсім не жалую,що приїхав сюди заради тих кількох душ, бо ж вони теж
наші люди, але моє розчарування було в тому, що єпископ мене запевнив, що
тут мало бути 600 емігрантів.Помилка була в тому, що йому здавалось, що
Рим мене післав до всіх емігрантів...
Я там відправив дві Служби Божі. 29 липня я вернувся до Тавнсвіл, а 30-го
від’їхав далі на північ до Кирнс, яких 200 миль від Тавнсвіл. Це знову інша
дієцезія.. Тому, що тут наших Отців Редемптористів нема, я мешкав у єпис
копській палаті. В Тавнсвіл є наш монастир, і я перебував там, наче вдома, а в
Мавнт Айза я мешкав у священика-пароха. У Кернсі є 25 наших родин. Багато
збайдужіли з розкошів і особливо через мішані подружжя. В -церкві я ніколи
не мав більше, як ЗО осіб. Кілька родин є надзвичайно добрі християни, тужать
за своїм обрядом, своїми звичаями. Відправив там три Сл. Божі. Відвідав
майже всіх. Я сказав, що відвідав майже всіх, тому що останнього тижня в
Кернсі я захворів на грипу. Я ніяк не хотів іти до шпиталю, але мене єпископ
примусив і там я пролежав 4 дні, під опікою Сестер -монахинь. На неділю таки
вдалося мені випросити в лікаря дозволу відправити людям Сл.Божу. Лікар
строго наказав відправити Сл.Божу, але відвідувати людей я не смів.
В понеділок о год. 7.30 вранці я відлетів літаком до Брібейну. Найгарніша
природа в Австралії, а я говорю лиш про місця, що їх сам бачив, це околиці
Кернсу. Найвищі гори вкриті розкішними деревами, квітами. Одної неділі
завіз мене один наш парафіянин до маленької залізничої станції. Сама собою
та станція нічого особливого не представляє. Вся її краса - це сотки всіляких
рослин, незвичайного кольору. Ростуть вони у маленьких вазоночках, на
драбинах біля станції. Маса туристів туди заходить.
Інше місце, що дуже притягає туристів, це Ґ р і н А й л е н д , цебто Зелений
Острів; його називають так, бо він завжди зелений і ніколи свого кольору не
зміняє. 16 миль від м. Кернсу, серед моря пишається той острів своїми коралями
і кольоровою рибою.Щоб туди добратися, треба наймати малий пароплав, а
місце замовляти часом кілька днів наперід. Вода там надзвичайно чистенька,
і здається, що там можете побачити навіть найглибше дно моря.
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Біля острова є вставлений у воді обсерваторіюм - це спеціяльне місце
звідкіля можете бачити найгарніші коралі й рибу. Є теж спеціяльний човен зі
шкляним дном. Туристи туди всідають, а один чоловік їм пояснює...
Повернувшись до Брізбейн, продовжую працювати на місці, збираємо гроші
на будову церкви, чекаємо на приїзд Митрополита Максима. Остаюсь з
побажаннями Веселих різдвяних свят і Щасливого Ново Року 1958. о. Степан
Масло ЧНІ.

О Т Ц І Р Е Д Е М П Т О Р И С Т И С Х ІД Н Ь О Г О О Б Р Я Д У
В А В С Т Р А Л ІЇ
("Ювілейний Альманах" о.о.Редемптористів 1906 1956 Канада, ст.209-16).
"Наша українська іміграція, як і іміграція інших національностей, почала
напливати до Австралії в 1948 році. Це тривало через три роки, поки Австралія
перестала приймати "політичних іміґрантів", а зачала спроваджувати передовсім
поселенців англійських, голяндських а пізніше також німецьких. На протязі
трьох років, 1948-50, приїхали до Австралії коло 18.000 українців, між ними
коло десять тисяч католиків. Це число подано більше загально, бо могло бути
навіть більше. Та.не одні з них були зараховані до поляків, або за "русских",
або румунів.
Всі приїхали сюди на контрактові роботи, - конракт на два роки. Самітні,
нічим не зв’язані, могли досить легко поїхати на працю там, де їх призначено.
Але щодо родин, то вже спочатку поставали великі труднощі. Жінок з дітьми
уміщували в таборах, а чоловіки мусіли відробляти свій контракт сотні або й
тисячі миль далеко від родини. Це було направду досить ненормальне. Чоловіки
могли відвідувати свої родини рідко, або навіть дуже рідко. Через те міг
ослабнути дух родинного життя. Для того всі рахували дні, коли їх контракт
скінчиться, і вони зможуть шукати собі праці ближче родини. Рік за роком
ставав щораз ліпшим, бо з часом почали купувати землю й будувати свої
власні хати. Хто ще в таборі остає, то роздумує, якби то найскорше можна
замешкати у власній хаті.
З самого початку свого приїзду до Австралії, всі відчували велику потребу
мати своїх священиків. Та, якось так вийшло, що українських католицьких
священиків не приймали спочатку до Австралії. Нашим людям говорили, що
вони, як католики, можуть мати духовну опіку в римо-католицьких церквах.
Були такі, які погодились з такою долею, а були і деякі, що зовсім відійшли
від нашої Церкви і перейшли до сектантів: методистів, баптистів, євангеликів,
свідків Єгови, бо дістали від них матеріальну допомогу.
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Та загал людей є прив’язаний до свого обряду; всі сподівалися й вичікували,
що відносини зміняться і до Австралії приїдуть священики українського обряду.
Справді, в 1949 році приїхали з емігрантами два священики. До Аделяїди,
стейт Полудневої Австралії, приїхав 23 вересня 1949 року, о.Дмитро Качмар;
дістав юрисдикцію від Архиєпископа і 26 вересня 1949 р. відправив в Аделяїді
перше Богослуження й започаткував свою душпастирську працю в Полудневій
Австралії. До Сіднею, стейт Нової Південної Валії, приїхав о. Павло Смаль,
а що був жонатий, то не був прийнятий до архидієцезії. Від’їхав до Мельборн,
стейт Вікторії, і там дістав юрисдикцію від старенького Архиєпископа
Маннікса, тимчасово. В міжчасі він старався про виїзд до Злучених Держав
Америки, куди й виїхав, в липні, 1951 року, прийнятий Архиєпископом
К.Богачевським. На його місці зайняв душпастирські обов’язки вже при кінці
1950 року о. др Іван Прашко, що приїхав з Риму до Мельборну.
Поволі наставлення австралійської церковної ієрархії до нашого обряду
змінилося на ліпше. Деякі поважніші громадяни представляли перед вищими
церковними кругами загрозливе положення українців-католиків, якщо не
будуть мати священиків свого обряду, або інформували Архиєпископа Івана
Бучка про дошкульну потребу мати тут в Австралії своїх священиків.
Австралійські єпископи отворили рамена, щоб прийняти наших священиків,
але постала нова велика трудність: - не було охочих їхати до Австралії!..
Апостольська Столиця, знаючи тяжке положення нашої іміграції в Австралії,
звернулася з проханням до Згромадження отців Редемптористів, до
Архимандрита о. Л.Войса, чи Згромадження не могло б вислати бодай двох
священиків з Канади, де українські редемптористи мають свою Віце-Провінцію.
Назначення впало на о. Франка Боського і о. Миколу Коп’яківського.
Коли вже роблено приготування до подорожі, "прилетів" лист від
Протоігумена Австралійських отців Редемптористів такого змісту: "Дуже радо
вітаємо Вас в Австралії. Тут є тепер багато людей вашого обряду, а нема
священиків, що помогли б їм в їх духовних потребах... Для єпископів ваш
приїзд є відповіддю на молитви..Тимчасом я роблю все можливе, щоб
приготовити іміґраційні власті, щоб полегшити Ваш приїзд до нашого
монастиря".
Дня 22 березня, 1950 року приїхали обидва отці Редемптористи до Сіднею.
З прибуттям нових пселенців до Австралії утворився Федеральний
Католицький Іміграційний Комітет, що старається передовсім про духовні
потреби новоприбулих різних національностей. Діставши деякі інформації у
секретаря згаданого Комітету, о. Боський взяв під опіку табори в Ґрета,
Батгурст, Ковра, Нелсон Бей, а також Брізбейн і Канберру, а о. Коп’яківський
взяв під свою опіку місто Сідней і табори в його околиці. (Всі ті табори були
віддалені від Сіднею на 100, 200 і більше миль.Щоб до них дістатися, треба
було вертатися до Сіднею і звідси знову їхати в їх напрямі.Правда, в Австралії
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транспортна комунікація дуже добре зорганізована, особливо на головних
шляхах. Для обох отців це була трудна робота, бо прийшлося вишукувати
українців з поміж тисячів іміґрантів. Праця отців була тим трудніша, що
новоприбулі різних національностей жили по малих хатинках (бараках), і
табори були поділені на т.зв. блоки і то на великих просторах. Це були колишні
військові табори з часів війни. На щастя, таборова адміністрація співпрацювала
зі священиками і помагала їм відшукувати своїх вірних).

В С ід н еї започатковано Б огосл уж ен н я на В еликдень,
9 квітня, 1950 року.
"Це історична подія, бо це перша нагода, що в Сіднеї було відправлене
Богослуження в українськім обряді"- писала австралійська католицька преса.
Треба би бодай на цьому місці згадати, що за часів першого голови української
громади в Сіднеї, д-ра Євгена Юліяна Пеленського, порушувано справу мати
українського католицького священика в Сіднеї, а головним речником у тій
справі перед церковними австралійським кругами, був д-р Степан Барчинський,
старий емігрант, і якого уважали неначе своїм амбасадором нові українські
поселенці...
В часі душпастирювання в Сіднеї о. Коп’яківський старався, щоб приїхав
ще один священик до помочі, щоб можна було ліпше обслужити Сідней і
дооколичні табори. В протягу року він втягнув у свій список около 2.000
душ. Говорив, де було треба, а крім цього написав ще два ширші звідомлення
до сіднейського Ординаріяту (25.7.1950 і 16.6.1951). Від архиєпископа
О’Браяна, помічника кардинала Ґілроя, наспіла прихильна відповідь:..."Дякую
за надіслання звідомлення про положення українців-католиків. Воно алярмує.
Не можемо дозволити, щоб пропали ці добрі люди. Ваше звідомлення я
переслав до Монсіньора Кренана і просив його, щоб він передискутував його
на найближчому засіданні Єпископського Комітету, що займається іміграцією.."
Рівночасно о. Коп’яківський мав на увазі потребу нашого священика в
Зах. Австралії і в Брізбейн. На його звідомлення з дня 24.10.1950 р., дістав
відповідь від Архиєпископа Івана Бучка (гл. Календар "Голосу Спасителя" за
1953 р.: "Як Західня Австралія дістала українського католицького свяще
ника") та від Конгрегації Східньої Церкви, від кардинала Е.Тіссерана:..."Дякую
за подане положення щодо українців католиків у Сіднеї, його околицях і в
Зах.Австралії. З Вашого звідомлення бачу, що Вашою великою журбою є те,
щоб приїхали ще інші священики до Австралії, які заопікувалися б великим
числом вірних, що туди виемігрували".
По півторарічних стараннях приїхали з Англії наші два священики до
Австралії, дня 14 березня 1952 року. В Зах. Австралії залишився о. Юрій
Сполітакевич і започаткував там Богослуження в Перті, в неділю 16 березня.
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О.д-р Петро Дячишин приїхав до Сіднею і започаткував Богослуження ЗО
березня. О.Коп’яківський виїхав з Сіднею до Брізбейн і мав там Богослуження
вже 13 квітня, 1952 р.
За згодою Архимандрита Згромадження Отців Редемптористів у Римі, два
австралійські Редемптористи: о.Іван Бовден та о. Іван Моррісон вивчали
українську мову і обряд. О.І.Моррісон, після нещасливого випадку, перестав
ті студії, а о.І.Бовден довгі роки, аж до своєї смерти * (дуже ревно служив
українській спільноті, за що заслужив собі прізвище "Бовденко". - оіш).
Повернувшись з відвідин Північного Квінсленду, о.Коп’яківський подав
до Ап.Візитатора І.Бучка звідомлення про свою працю і про потребу
священиків, на що одержав відповідь Архипастира скитальців:..” З мого боку
роблю різні зусилля, щоби спомогти нашу Церкву в Австралії і прислати
бодай кількох нових священиків, але, на жаль, вигляди на успіх дуже малі.
За короткий час приїде до Австралії один молодий священик." (лист з дня
12.Х.1951).
Дня 22 лютого, 1955 року приїхав до Мельборну о. Микола Іванчо. Приїхав
з Риму й остався в Мельборні до помочі о.д-рові І.Прашкові в стейтах: Вікторії
і Тасманії. 7 березня 1955 р., приїхав з Канади, до Нюкастлю, Редемпторист
о. Степан Масло ЧНІ. Він заняв місце хворого о.Боського, який мав вернутися
до Канади.
(В листі із 2.10.1954 р.,Апостольський Делегат в Австралії, Преосв. Ромольо
Карбоні, писав до о.Боського перед його виїздом до Канади:.."Свящ.Конґреація
для Сх. Церкви просить мене (листом з 21.9.1954) переказати Вам своє
признання за ревність і постійність, з якими Ви, посеред різних труднощів,
віддавали себе для духовної обслуги вірних українців, що виеміґрували до
Австралії. Св.Конгрегація має надію, що Ви, в короткому часі відзискаєте
своє здоров’я, щоб знову могти служити святій справі для якої Ви посвятили
своє життя"... А Монсіньор Г.Кренан, директор Федерального Католицького
Іміграційного Комітету, писав о.Боському, 26.4.1955 р.:"Жалую, що Ви були
в останніх часах сильно перешкоджені хворобою у вашій апостольській праці.
Я надіюся і молюся, що з Вашим поворотом до Канади стан вашого здоров’я
покращає... В імени Комітету і в моїм власнім, пересилаю Вам найщирішу
подяку за ревну працю, яку Ви виконували з нами кілька років..."
Ось, як виглядає в числах ЗВІТ душпастирської діяльности лише Отців
Н.Коп’яківського і Боського в Австралії за 1950 - 1955 роки: О.Н.Ко
п’яківський: Хрещень: 177; Миропомазань: 265; Вінчань: 29; Похоронів: 4;
Сповідей і св.Причасть: 941; Катехизацій дітей: 100; Перших св.Причасть:
72; Навернень: 6; Відвідин хворих: 23. О.Ф .Боський: Хрещень і
Миропомазань: 199; Вінчань:9; Похоронів: 2; Сповідей і св.Причасть: 525;
Проповідей: 204; Відправ: 198; Наук для дітей: 190; Відвідав хворих: 20;
Єлеопомазання: 1; Перших св. Причасть: 20.

Р О ЗД ІЛ III
С В Я Щ Е Н И К И - Д У Ш П А С Т И Р І В С ІД Н Е Й С Ь К ІЙ
П А Р А Ф І Ї св . А Н Д Р І Я (в 1950 - 1995 р о к а х )
Вступ:
Про причину еміграції сотень тисяч українців, католиків і православних,
різних суспільних станів було сказано деінде. Українські емігранти, з часом
скитальці, втікали перед переслідуваннями московським окупантом радше з
політичних мотивів. Вони не хотіли остатись у неволі і служити ворогові.
Можна поставити реторичне питання: Чому втікали священики, а не
залишилися зі своєю духовною паствою на рідній землі?
На це питання можна дати таку ж реторичну відповідь, Кому і яка була б
з того користь, коли взяти до уваги пізнішу (1946 р.) ліквідацію УГКЦеркви
московським режимом? Найпершою причиною еміграції - Не втечі (!) 200
священиків, - був страх перед переслідуваннями, а то й смертю з рук
московських окупантів Галичини, бо багато священиків, чи то самі, чи то
члени їхніх родин, були заанґажовані в українській політиці, як свідомі
національні провідники, а такі, як відомо, першими ставали жертвою шикан
і переслідування кожночасним окупантом України. До того ж, більшість з
них залишили парафії з доволу церковної влади. Друга рація - причина,
напевно Божа - Провидіння Боже. Бо, щоб забезпечити духовну опіку сотням
тисяч українських емігрантів - християн різних категорій, про яких була мова
вище, - Бог посилає з тою метою українських священиків!... Вони то
розгортають широку духовну - душпастирську діяльність над еміґрантамискитальцями, поділяючи їх долю і недолю, в перших роках після II Світ.війни,
в Німеччині та в інших країнах Зах. Европи, зокрема ж у таборах
иерееселенців, а з часом їдуть з ними за океан і несуть їм духовну опіку ітп.
А тому, що Австралія не приймала іншої категорії іміґрантів, як лиш
молодих, здорових чоловіків і жінок на тяжкі контрактові роботи, то в опінії
австралійських політичних і церковних чинників духовні потреби віруючих
мали задоволяти місцеві римо-католицькі, англіканські та сектантські
провідники. Все ж таки, два українські священики: о. Павло Смаль з дружиною
та о. Дмитро Качмар (вдовець з сином) ухитрилися приїхати до Австралії, як
"робоча сила" і з місця взялися за духовну обслугу своїх співвітчизників.
Спочатку місцеві римо-католики поставились до їх праці з упередженням, а
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навіть робили їм труднощі, але з часом побачили, що українські католики не
гірші за місцевих римо-католиків, а лише почитають Бога "по своєму". Вони
з тим погодились, а з часом і помагали нам "стати на ноги" - розбудовувати
наше релігійне життя в організаційній формі: парафії, екзархат, єпархія.
На жаль, в Австралії не було української еміграції, як це було в Канаді,
США і в країнах Півд.Америки. Наші люди були розсіяні по цілім
австралійськім континенті, а два священики було абсолютно замало! То ж,
наші віруючі люди самі, зокрема ж провідні споміж них, з місця відчули
потребу своїх священиків і почали робити заходи, щоб таких до Австралії
спровадити. Вони вдавались до місцевої римо-катол. єрархії, до Свщ.
Конгрегації Сх.Церков у Римі, а зокрема до до Архипастиря Скитальців ВПреосв. Кир Івана Бучка. І завдяки тим усім старанням,у 1950 р., з Канади
приїхали згадані два отці редемптористи: о.Н.Коп’яківський та о. Франц
Боський. Вони - то почали сіяти духовне зерно в душах знедолених скитанням
українських емігрантів і поклали підвалини, на яких їхні наслідники аж по
сьогодні будували Царство Боже, якому на ім’я: Українська Католицька
Церква в Австралії. Щоб помогти нам краще розуміти їхню працю і посвяту,
нижче друкуємо короткі життєписи кожного з них.

О . Микола К О П ’Я К ІВ С Ь К И Й , ЧНІ
Прибув до Сіднею з Канади, 22 березня, 1950 року.
Перше Богослуження в Сіднеї відправив на
Великдень, 9 квітня, 1950 року. Це священик піонер,
перший капелян і організатор релігійного життя наших
вірних не лише в Сіднеї, але і на терені цілої НПВалії
і Квінсленду. Як сеньйор, о.М.К. був респектований
всіми нашими священиками. Під його проводом, у
Сіднеї відбулися два З ’їзди українських священиків.
Перший в часі Евхаристійного Конгресу в Сіднеї
(папським легатом був кардинал Аґаджініян) 17 квітня
1953 р, а другий в днях: 10-12 квітня,1957р. Ці З ’їзди
і його особисті контакти з архиєп. І.Бучком ,
кардиналом Ґілроєм, Федеральним Катол. Іміґр.
Комітетом і Сх.Конгрегацією, у висліді приготовили грунт до правного
оформ лення УКЦеркви в Австралії і створення Ап.Екзархату.
О.М.Коп’яківський народився в Галичині, в Борщеві, 25.2.1894 р. Гімназію
кінчив у Тернополі. В часі Першої світ, війни був старшиною австрійської
армії, а 1 листопада 1918 р.станув у ряди Української Галицької Армії і з нею
перейшов цілу воєнну кампанію з чотирокутником смерти включно. По війні,
спершу студіював в Українськім Тайнім Університеті у Львові, дальше в
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Дух. Семінарії в Станиславові, а по вступленні 1923 р. до Чину Отців
Редемптористів, теологічні студії кінчив у Боплато, в Бельгії. Як священик
працював у Збоїськах коло Львова, а опісля на різних відвічальних
душпастирських постах в Канаді.
В Сіднеї о.М.К. був до часу приїзду сюди о. д-ра Петра Дячишина. Після
приїзду о.П.Д., 13.4.1952 р. переїхав до Брізбен у Квінсленді. Про його повну
посвяти душпастирську працю в Квінсленд, довідуємось з його цікавих листів,
що їх передруковуємо на іншому місці з "Голосу Спасителя". В Брізбен підорвав
собі здоров’я, дістав хронічні болі голови. Хоч потім вернувся до Нюкастль,
болі не уступали. 22.2.1959 р., був назначений Радником Ап.Екзарха. За
порадою лікарів вернувся до Канади. 15.3.1959 р., після величавого прощання.
В усіх, хто його знав, залишив про себе дуже милу згадку.
1 серпня, 1968 р., в Торонто, о.М.К. надзвичайно заслужений на церковному
полі і визначний патріот, закінчив туземне життя, а почав вічне. ВЙП!

О . Ф . Б О С Ь К И Й ,Ч Н І (О .Ф р а н ц ван д е Б О С К Е )
Фламандець. Редемпторист.Ур.в Антверпені 1892р. Священик від 1917 р.
Приняв український обряд.Працював у Галичині поки большевики не видалили
його до Канади. Звідтам, разом з о.М.Коп’яківським, приїхав до Австралії
22.3.1950р. Душпастирював у Нюкастлі (обслуговував табори в НПВ), і в
Брізбен у1950-55рр.. Був старший і хворовитий. Виїхав до Канади 1955 р.
Помер у ріднім Антверпені 1967 р. Це був один з тих нечисленних чужинців,
що полюбив наш нарід і обряд і служив нам, вважаючи себе одним з нас.
ВЙП!

О . д-р П етро Д Я Ч И Ш И Н
*12.3.1910 + 4.8.1962 р. Ур. в с. Оброшин, біля
Львова. Гімназію (Академічну) кінчив у Львові і почав
богословські студії в Богословській Академії. По році
студій у Львові, митрополит А.Шептицький вислав
його на дальші студії до Риму. Там, у 1938 р. закінчив
теологію зі ступенем доктора. Дальші студії продов
жував у Лятеранськім університеті, на правничому
факультеті, і закінчив їх в 1942 р., зі ступенем доктора
канонічного права.
18.4.1938 р. став священиком, у Римі. В 1942 р.
хотів переїхати до Львова.*) Не одержавши на це
дозволу німецької окупаційної влади, виїхав в Україну
в уніформі італійського військового капеляна. Там він
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допомагав нашим людям чим і як міг. Після
війни, працював в Українськім Допомоговім
Комітеті, що його очолював архиєпископ Іван
Бучко в Римі. При кінці 1945 р. виїхав до
Німеччини, як відпоручник Папської Допомогової Комісії для біженців. Автом, з папською
хоруговкою, об’їздив табори, підносив на дусі
нашу спільноту та полагоджував емігрантам
безліч справ. Вернувшись до Риму, став
конзулем Парагваю і допомагав нашим
емігрантам у виїзді до Півд. Америки, зокрема
до Парагваю і Аргентини.
В 1947 р., з доручення архиєп. І. Бучка,
Отець П. Дячишин і
дістався до табору полонених дивізійників у
о. І. Шевців, 1960 р.
Ріміні і в уніформі полоненого дивізійника
переїхав до Англії. По звільненні полонених душпастирював в таборах, в 21
округах "зЬігез" Лондону (91 таборів!), і, як Радник Ап.Візитатора і Канцелер
його Ґен.Вікарія у В.Британії. В березні 1952 р. приїхав до Австралії. 14.3.1952
прибув до Сіднею, де став душпастирем українців католиків у НПВалії, крім
Нюкастлю.
В Сіднеї о.П.Д. розвинув широку організаційну душпастирську діяльність.
Маючи авто, що на той час було рідкістю, полагоджував вірним різні справи,
зокрема при купівлі домів.Річно автом робив біля 25.000 миль, приготовляв
будову і побудував церкву св. Андрія, в Лідкомбі.Був членом НТШ. 20 жовтня
1958 р. Кир Іван Ап.Екзарх, іменував його своїм радником і Генеральним
Вікарієм. 18 квітня 1962 р., відзначав 25-ліття священства. 11 травня 1962 р.
папа Іван XXIII іменував його приватним шамбеляном.
4 серпня 1962 р. о. д-р Петро Дячишин, виконуючи свої душпастирські
обов’язки, на відвідинах вірних біля Ґандаґай (ок. 400 км. від Сіднею)
несподівано згинув в автомобілевій катастрофі, при зударі з поїздом, що його
не завважив через сліпуче сонце. 10 і 11 серпня 1962 р. відбувся його величавий
похорон, який очолив владика Кир Іван Прашко в асисті 8 наших священиків
(отці: М. Мельник, І. Бовден, Д. Качмар, Й. Ґорчинський, С. Масло ЧНІ, С.
Мигаль, І. Шевців, М. Іванчо) і 2 православні: о.А.Теодорович та о.І.Манько.
Було 15 австралійських священиків і понад 2000 вірних. Співав хор під
проводом Я.Микитовича. Народ плакав за своїм парохом, "що жив з людьми
і для людей", як підкреслив один з промовців на похороні. Похований у
притворі церкви св. Андрія. В.Й.П.1
*) У парафіяльному архіві зберігається, як цінність лист Слуги Божого
Митрополита Андрея, писаний до пок. о.Петра Дячишина. Ось відпис того
Листа: "Л ьвів, 21 квіт н я, 1942.
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Дорогий Отче! Лист Ваш з 24.III. я дістав, дуже Вам дякую. Я тут у
губернатора від давна стараюся, щоб Вам позволили повернути до нас, але
мушу признатися, що не маю великої надії.
Писав я прохання о таку перепустку для Преосв. Йоана (Єп. Івана Бучка
- оіш), але боюся, що й це буде бодай наразі безуспішне.
З побут у в Римі користайте як тільки можете і збирайте
відомости, кот рі Вам тут придадуться. М оліт ься і за мене.
Сердечно здоровлю , хай Бог благословить! + Андрей."

О. М ихайло М Е Л Ь Н И К
У р.13.12.1913 р. в Вінніпегу, Канада, в родині українських піонерів.
Середню школу закінчив у Торонто, а богословські студії в Лондоні Онтеріо.Рукоположений на священика архиєп,Василем Ладикою, 16.6.1941
р. В роках: 1941 -1946 був душпастирем у
Саскачевані, а в 1946 - 1956 у Вінніпегу.Потім
був секретарем архиєп. В.Ладики.
На заклик канадського митрополита
Максима Германюка ЧНІ зголосився на працю
до Австралії. 15 квітня 1959 р. виїхав з
Канади. По дорозі вступив до Нової Зеляндії,
де відвідав всіх вірних, а 6-го травня прибув
до Австралії. Спочатку працював у Мельбор
ні, як адміністратор катедральної парафії. 1
вересня 1959 р. був іменований Радником
Ап.Екзарха. По смерти о.д-ра П. Дячишина
(4.8.1962 р.) став парохом Сіднею.
Сіднейсьу парафію переняв 17 вересня
1962р., одержуючи тоді і номінацію на Ґен.
Вікарія Ап.Екзарха. Упродовж 5 літ душпастирювання в Сіднеї сплатив велику
суму довгу за будову церкви; закупив для парафії два доми: 57 Чирч Стріт і
29 Мери Стріт, поставив іконостас у церкві; з Канади спровадив мистцямаляра Мирона Левицького, що розмалював церкву св. Андрія і приготовляв
будову нового парафіяльного дому. Заопікувався Сестрами ЧСВВ, які приїхали
з Аргентини.
З нагоди 25-ліття священства 1966 р., папа Павло УІ назначив його своїм
домашнім прелатом, а Ап.Екзарх Мужем Довір’я УКЕкзархату в Австралії
(побіч о.І.Бовдена). О.Мельник дуже любив дітей і молодь і до їх диспозиції
віддавав усе, що мав у парафіяльнім домі.
12 липня 1967 р. несподівано бо лише по кількох днях, здавалось легкої
недуги (запалення легенів), о.Мельник помер у шпиталі, в Овбурні. Похорони
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відбулися 14 і 15 липня. Очолив їх владика Іван Прашко в асисті священиків
і диякона. На похороні були присутні православні й австралійські священики
й понад 1000 парафіян. Після промов і трикратнім обході довкруги церви,
домовину перевезено на летовище, бо згідно з бажанням родини Покійного
о.Михайла, його тіло спочило в Канаді. В.Й.П!

О . Й о си ф ҐО Р Ч И Н С Ь К И Й
У родженець Зеленої Буковини. Народився
16.7.1897 р. в Чернівцях. Там закінчив гімназію.
Богословські студії відбував у Д ух.С емінарії в
Станиславові, а закінчив у Бляжі, в Румунії. Там же,
23.10.1923 року став священиком. Душпастирював на
Буковині, серед українців, у Чернівцях, Вижниці,
Вишківцях, Погорищі, Кіцмані, а потім став парохом
у славних Сторожинцях. По приході большевиків на
Буковину, в 1940 р. був душпастирем на Мармарощині, а потім аж до кінця свого побуту в Румунії, між
своїми людьми в с. Гусарта, в околиці Банагу. О.Йосиф
був вірним сином свойого народу і Церкви й віддано для них працював.
Помимо заборони зі сторони комуністичної влади, помимо небезпеки, що
загрожувала його, життю від комуністів, він тайно, до кінця свого побуту,
виконував там свої обов’язки.Відправляв Богослуження, уділював св. Тайни...
О.Й.Ґорчинський був вдівцем. Його дружина Іванна померла на Буковині
в 1935 році. Він залишився з двома синами: Любомиром і Володимиром.
Володимир поселився в Австралії по війні, а потім спровадив сюди батька і
брата.
До Сіднею о.Йосиф
приїхав 26.6.1959 року.
Був незвичайно лагідної і
скромної вдачі .Любили
його і ш анували всі:
старші, молодь і діти.
Особливо любили його
кабраматці, для котрих
він упродовж років
відправляв Богослуження
УНДомі, в Кабраматі.
Д есять
років
був
„
■
г,
■^
п
уп сго
помічним
душпастирем
у
Перше Св. Причастя в церкві Св. Йоакима, іу іу р.
■
Сіднеї і допомагав отцям-
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парохам у їх праці. За його відданість і посвяту для Церкви, 1.11.1967 р.
Блаженніший Патріярх Йосиф іменував о.Йосифа митрополичим радником.
В жовтні 1968 р. отець Йосиф пережив останні гарні дні в своїм житті зустріч і спільне Богослуження з Блаженнішим Патріярхом Йосифом. Вкоротці
потім, тяжка недуга повалила його з ніг, а 23.1.1969 р. він відійшов у вічність.
Похорони відправив Ап.Екзарх Іван Прашко. Були присутні православні
та австралійські священики з кардиналом Ґілроєм на чолі й багато парафіян.
Спочив о.Йосиф на українському кладовищі в Руквуд, як перший священик
поміж своїми вірними. В.Й.П!

О . Іван Б О В Д Е Н Ч Н І - "Бовденко"
У р.6.7.1916 р. в австралійській катол. родині,
ірляндського походження, в м.Доналд, Вікторія. Після
закінчення середньої школи в Мельборні, вступив до
монастиря отців Редемпторитів, закінчив студії в
Балараті й 12.3. 1945 р. став священиком. Спочатку
був місіоиарем а в рр. 1948-53 учителем у середній школі
й виховником новиків монашого чину Редемптористів.
Переломовим часом у житті молодого монаха-священика був рік 1953. Це був критичний час для нашої
Церкви в Австралії, що почала рости на австралійський
землі, а священиків було дуже мало. Упродовж трьох
років вивчає українську мову, літургію, обряд, історію
і культуру, щоб краще пізнати і розуміти своїх вірних
і їх проблеми.
В липні 1957 р. о.І.Б. відправив першу св.Літургію в українськім обряді, а
вже 1958 р., під час візитації митрополита Максима Германюка з Канади,
відіграв поважну ролю в проекті створення Ап.Екзархату нашої Церкви в
Австралії. В цьому ж році став Канцелером Ап.Екзарха і його правою рукою.
Зі своїх 70 років життя о.Іван Бовден пожертвував ЗО років на службу
нашій Церкві й Народові. Був ревним проповідником Христової правди й правди
українського народу. Був українським патріотом - часто більшим від тих, які
не можуть чи не хотять зрозуміти суттєвого - Єдности Церкви з народом.
Багато чого навчив о.І.Б. три наші покоління. Не раз давав доказ, що він
краще від нас розуміє наші проблеми. Проблеми людей вирваних з коренем з
рідної землі, проблеми особистого і родинного життя, проблеми помісности
нашої Церкви і Патріярхату, проблеми поневоленого народу, християнського
і національного виховання дітей і молоді . Його проповіді були часто соняшним
промінням і рівночасно громом: "Хто ти є, людино, чого бажаєш? Який шлях
собі вибираєш?" Тихий, скромний з почутям тонкого гумору, завжди
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усміхнений, задоволений сіяв докруги себе радість і мир. Таким його знали,
шанували і любили вірні нашої Церкви всюди де він душпастирював:
Нюкастель. Сідней, Брізбен, Тасманія, Нова Зеляндія, Мельборн і ціла
Вікторія і висловлювались про нього: "наш отець Іван, або о. Бовденко"...
Здається, немає ні одної нашої родини там де він душпасирював, якої він не
відвідав, потішив і допоміг, а зокрема хворих у шпиталях і вдома. Це друга
харизма о. І.Бовденка. Він був постійно в русі, ніколи не відпочивав і не
нарікав. Вільні хвилини використовував на молитву.
Його земське життя згасло 17.6.1986 р., несподівано - протягом 6 годин.
Після наглої операції упокоївя в Бозі і відійшов у вічність на заслужений
відпочинок і по нагороду за жертвенну працю в українському Божому
винограднику.
Величавий похорон відбувся тиждень по смерти, 24 червня, 1986 р. зі
собору св.апп.Петра і Павла в Мельборні, на кладовищі Фокнер. Прощальну
проповідь на похороні виголосив о.митрат Іван Шевців. Передруковуємо її
фрагмент: "Про французького місіонера мин. століття - о. Дам’яна Де Вистера, який був місіонарем між прокажєнними на острові Молокай, знає увесь
культурний світ і вважає його Героєм свого часу, а в Катол. Церкві робиться
заходи, щоб проголосити його святим і прикладом посвяти для ближніх і за
те, що через контакт із прокажєнними він заразився тою недугою і сам став
прокаженним. А зробив він це свідомо й добровільно, щоб, проповідуючи
прокаженним Царство Боже, не був для них чужинцем, але міг заохочувати
їх годитися з волею Божою і терпеливо зносити їхню проказу і приниження.
Покійний отець архимандрит Іван Бовден -Бовденко - це наш, український
о. Дам’ян. Більше того! Отець Дам’ян був місіонарем у чужій країні. Наскільки
важче це було о. Іванові стати чужинцем у своїй рідній країні, коли він рішив
приєднатись до українських емігрантів, щоб за прикладом св. ап.Павла, який
сказав: з греками - я грек, з жидами - жид, щоб позискати їх для Христа.
Саме так зробив Покійний о.Іван. Він то у своїй рідній країні, вирікається
себе і своїх вигод, а цілим серцем і душею пристає до українських скитальців,
ізгоїв з рідної землі, з московським і жидівським ярликом воєнних злочинців.
Він пристає до людей чужих йому і його довкіллю своєю мовою, обрядом,
звичаями, своєю духовістю і національниии аспіраціми. Він скоро ідентифікує
себе з ними і стає відомий, як Отець Бовденко, а доля українських скитальців
- ізгоїв у чужій землі - стає його власного. Він часто казав: "Ми українці., наш
український народ".
Він вивчає старослов’янське письмо й українську мову, щоб правити
Богослуження й розуміти українську душу. Хіба це не геройство?! Хіба це не
визов і приклад українській молоді усіх поколінь, на чужині й в Батьківщині,
яка соромиться рідної мови; хіба це не виклик, не сором для тих українських
батьків, які занедбали навчити своїх же дітей української мови?!
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Покійний Отець Іван Бовденко упродовж 12 років був "усім для всіх" і
служив УКЦєркві аж до останнього віддиху свого життя на землі. То ж, не
диво, що сьогодні так громадно й так щиросердечно прощає його не лиш
мельборнська парафія, але й уся австралійська Україна, і плаче за ним, як
колись плакала Україна за своїм легендарним Морозенком..." В.Й.П!

О . М икола ІВ А Н Ч О
Ур. 8.12.1927 р.у Варяці, Карпатська Україна, у священичій родині.
Гімназію закінчив у Празі (Чехословаччина), а звідти утік до Риму. Там
закінчив богословські студії зі ступенем ліценціята, 1948-53 рр. 25.3.1954 р.
гіриняв тайну Священства з рук Архипастиря Скитальців АЕп-а Івана Бучка.
До Австралії приїхав у
квітні 1955 р. і душпастирю
вав у Перті, КанберріКвінбієн, в Сіднеї і Нюкастлі а найдовше в Мельборні.
Помер несподівано, в
Нюкастлі, виконуючи там
душпастирські обов’язки
(доїжджав зі Сіднею), у
вівторок 5.1.1982 р.
Пок. о. М икола був
лагідної вдачі, скромний,
услужний, життєрадісний,
товариський
свящ еникО О. М. І вато, І. Шевців, Б. Шемечко
душпастир. Любив дітей і
молодь, а вони любили його і, як добрий проповідник, здобув собі між
мирянами любов та пошану. Всюди, де душпастирював, залишав по собі добру
згадку і пошану в тих, хто його знав і розумів.
Вірні сіднейської парафії св.Андрія віддали пок. Отцеві останню прислугу
та попроїдали його на вічний спочинок, в суботу 9.1.1982 р. заупокійною
св.Літургією і Парастасом, що їх відслужили: парох - о.митрат І.Шевців і
о.Богдан Шемечко (сотрудник).
Тлінні останки гіок. о. Миколи похоронено в Мельборні (де живе його
брат Василь, який з часом став священиком), на кладовищі Фокнер, в
понеділок, 11.1.1982. Похорони очолив Ап.Екзарх, Кир Іван (Прашко) і всі
священики нашого Екзархату.Своїм відходом із цього світу у вічне життя,
пок. о. Микола осиротив вірних в Нюкастлі, вкрив смутком цілу нашу
УКЦеркву в Австралії та численну родину в Україні. В.Й.П!
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О . С ан-Я ґо К Р Е С П О
Ур. 1925 р. в Еспанії. Під час богословських студій у Римі прийняв
український обряд. В 1959 р. став священиком і приїхав до Австралії. Спочатку
душпастирював у Мельборні, а від 1965 року в Нюкастлі. Жив у Сіднеї, як
сотрудник, а до Нюкастлю доїжджав на суботи і неділі (ок. 200 км). Мав
мистецькі здібності. Заініціював і завершив будову церкви Покрова Матері
Божої в Нокастлі. В 1968 р. перенісся жити в параф. домі в Нюкастлі, а з
часом (1971 р) був перенесений до Мельборну, де був адміністратором
катедральної парафії в 1971 -1979рр. Був товариської вдачі. Говорив дуже
добре по-українськи і за це втішався популярністю. З часом, виїхав до Півд.
Америки, а звідтам повернувся до Еспанії. оіш

О . В асиль Р О Ж Е К
Ур. 30.10.1928 в Боснії. Як питомець Колегії св. Йосафата в Римі, студіював
богословію в університеті Урбаніянум. Рукоположений на священика в Римі,
Кир Іваном Прашком, 28.11.1965р. До Австралії приїхав 1966р. Спочатку
був сотрудником у Мельборні, потім у Сіднеї, а 1967р. став адміністратором
парафії в Перті (1967-1973). Становище пароха в Брізбен, сповняв у рр.
1973-1978. В рр. 1978-1981, був сотрудником у Сіднеї, а в 1981-1983 рр. адміністратором душп. Осередку: Канберра-Квінбієн. В тому часі австралій
ський уряд призначив нам будівельну ділянку на якій збудовано церквупам’ятник 1000-літтю Хрещення України. Будовою провадив о. Іван Шевців,
парох Сіднею. Року 1983 о. Василь був перенесений до Мельборну на становище
сотрудника. Там захворів і живе при родині.

Спільне Свячене, травень 1977 р. Мгр. Я. Масляк - управитель БРШ,
голова СУОА п. Ю. Денисенко з дружиною, отець парох, владика Іван,
о. В. Рожек, п. С. Цимбалюк - голова ОУГ НПВ
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О . Константин ТИ М О Ч К О
Ур. 17.6.1907 р. у Дрогобичі. Свяще
ником став 1.8.1939 р. Бувший монахвасиліянин( 1938-56). Душпастирював у
Німечині (1941-46) і США (1948-75).
Приїхав до А встралії у 1975р. Був
сотрудником у Сіднеї 1975-77рр.Після
цього був парохом Брізбену.П ом ер
8.3.1997. Похоронений там же. В.Й.П.!

О . Дмитро С Е Н ІВ

Спільна просфора, січень 1977,
перший з права о. К. 'Гимочко

Ур. 17.8.1940р. у с. Раковац, Прнявор,
Боснія. Народню школу закінчив в Бачці. Гімназію (Малу Дух.Семінарію),
почав у Люрі (Франція), а закінчив у Римі. Як питомець Колегії св. Йосафата,
закінчив богословські студії в Римі в університеті
Урбаніянум, 1966р. Того ж року приїхав до Австралії.Тут
став першим українським католицьким священиком,
висвяченим в соборі свв. Верх. Апп. Петра й Павла в
М ельборні, П реосв. Кир Іваном (2 6 .3 .1 9 6 7 р .).
Душпастирював: сотрудником у Мельборні, а в рр.19671972, в Сіднеї. Будучи сотрудником у Сіднеї, два рази в
місяць обслуговує Канберра-Квінбієн, два рази в місяць
Воллонґонґ, де починає збірку на будову церкви. Кілька
разів у році їде до Орандж. По дорозі відвідує вірних у
Літґов, Наррамайн, Парке, Форбс, Тюмут, Ґандагай,
Кума. Був двічі парохом Канберра-Квінбієн в 1972-78 і
1983-1989 рр. У 1972 році, разом з парафіянами Канберри,
купує парафіяльний дім у передмісті О ’Коннор та робить
настирливі старання про площу під церкву, яка була передана нашій Церкві
на "вічний винайм" при кінці 1978 року за душпастирювання о. Василя Рожика.
Парохом Перту, З.А. у 1978-1983 рр. і в Аделаїді, П.А. 1989-1995. Капеляном
молоді епархії 1972-1984 рр. Як капелян молоді, брав участь у літних таборах,
у різних стейтах. Був адміністратором катедральної парафії 1995-1996 рр.
1994 року Блаженніший Патріярх Мирослав Іван Любачівеький іменував його
митрофорним архипротопресвітером. Від 1996 року душпастирює в Сіднеї.

О . З ен он Х О Р К А В И Й
Ур. 5.2.1936 у с. Раковець, Підгайці. Юнаком виїхав з родиною до
Німеччини, приїхав до Австралії (Мельборн) 1949р. В 1960 р. виїхав до
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Риму, де закінчив Малу Духовну Семінарію 1962 р., а
потім богословські студії в 1962-68 рр. Після повороту
до Австралії в 1967 р. одержав св.Тайну священства з
рук Преосв.Кир Івана, Ап.Екзарха. Спочатку був
помічником у Мельборні (1968-71) і в Сіднеї (1971-77).
Обслуговував округу Сіднею, особливо В о л л о н ґ о н ґ , де
й почав будову церкви св. Володимира.В 1977р. став
адміністратором а потім парохом Джілонґу (Вікторія).
Іконописець. Розмалював каплицю Сестер ЧСВВ в
Сіднеї, а в Джілонґу церкву Покрови Матері Божої,
побудувавши там і дзвіницю (одиноку в Австралії).
Як кустос епархіяльного музею в Мельборні, часто
робить виставки експонатів того музею: стародруки, ікони, вишивки, різьба,
писанки, кераміка тощо. Відзначений титулом митрофорного протоєрея Кир
Іваном 1992р. Від травня 1995 р., з волі нового епарха УКЦ в Австралії Кир
Петра Стасюка ЧНІ, став його Генеральним Вікарієм і парохом Сіднею.

О . Володимир К Р А Є В С Ь К И Й , Ч Н І
Ур.7.7.1902р.у с.Березка,пов. Лісько. Закінчив гімназію в Перемишлі. 1924
р. вступив до Чину Отців Редемптористів. Богословські студії закінчив у
Бон лато, Бельгія і 1929 р. став священиком. Учителював у Малій Семінарії
Отців ЧНІ у 1929-35 рр. У 1936 р. виїхав до Канади.Працював як місіонер. У
1937-46 був місіонером у США, потім парохом у Ньюарку (1947-57) і в Торонто
(1958-61). Був провінційним настоятелем ЧНІ в Канаді 1961-64 і парохом у
Вашінґтоні 1967-68. До Австралії приїхав, як місіонер 1968 р., і залишився
душпастирювати. Був парохом Нюкастлю 1971-78^рр. і жив там у параф.
домі до своєї смерти. Похоронений в Нюкастлі. В.Й.П!

О . Мартин Вейн А Р Н О Л Ь Д
Ур.1940 р. Австралієць. Б.диякон СЬигсЬ ої' Еп§1апсі. Упродовж 1980-83рр.
жив у Мельборні з нашими священиками. Там пізнав і прийняв український
обряд; зробив визнання кагол. віри і став священиком. Спочатку був сотрудником
у Мельборні, 1983р. В рр.: 1983-84, був сотрудником в Аделяїді. В рр. 19851986 - сотрудником у Сіднеї. 1987р. виїхав до родини в Брізбен, на продовження
студій. Там спочатку помагав о.К.Тимочкові. З часом залишив і ту працю...

О . Т еодор КЛІПІ
Ур. 20.2.1922 в с. Улюч над Сяном, Лемківщина. Приїхав до Австралії
1950р. Спочатку жив в Аделяїді, де працював з молоддю, учив у школах ітп.
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Богословські студії закінчив у Коледжі св. Павла (для
"старших покликань") у Сіднеї (1971-76) і в Мельборні
(1977-80). Рукоположений на священика Кир Іваном
Прашком у Мельборні, 28.1.1979 р. Спочатку був там
сотрудником, а по смерти о. Миколи Іванча (1982р),
був адміністратором парафії Нюкастль до м. листопада
1986 р. З того часу - посьогодні працює, як сотрудник у
сіднейській парафії св. Андрія. 1997 р. кир Петро Стасюк
іменував його протоєреєм.

О . Б огдан Ш ЕМ ЕЧ К О
Ур. в Аделяїді,Півд.Австралія. Після матури в катол. школі, почав богослов
ські студії в Аделяїді, закінчив їх у Римі. Повернувши до Австралії, був
рукоположений на священика Кир Іваном. Спочатку був сотрудником у Сіднеї.
Мав замилування до пракичних занять: друкування, фотографії, писання писа
нок ітп. Жив у параф.домі в Сіднеї. Обслуговув Воллонґонґ (75 км від Сіднею).
У Волонґонзі багато причинився до закінчення будови церкви св. Володимира.
Був перенесений до Мельборну. По кількох місяцях залишив душпастирювання, одержав звільнення від священства, одружився і живе - працює в Сіднеї.

О . Іван Ш Е В Ц ІВ
Ур. 1.11.1926 р. в с. Гарбузів, Зборів. Народню школу закінчив у с. Лукавець
(пов.Броди) а Гімназію у Львові, 1944 р. Був вояком 1 УД УНАрмії і в полоні,
в Італії. Богословські студії закінчив у Римі, в рр. 1945-51. Єрейські свячення
приняв 3.5.1951р. В березні 1952 р., виїхав на душпастирську працю в Англії.
Для контакту з вірними і для їх релігійного освідомлення, спочатку писав
"душпастирські листи" а з часом, (1953 -1958 рр.), видавав журнал-місячник
"Наша Церква" (як прес-орґан Світського апостольства УКЦ в Зах. Європі).
В 1956-58 рр. був парохом м. Брадфорду, в окрузі Йоркшір. На запрошення
нового Ап.Екзарха Австралії (знайомого з Риму) Кир Івана Прашка, виїхав
до Австралії.
До Сіднею прибув 18.5.1959р. і став сотрудником о.д-ра Петра Дячишина,
якого знав ще з Риму. Спочатку жив у монастирі Місіонерів Пресв.Серця в
Кензінгтон, а від жовтня, 1959 р. у параф. домі, в Лідкомбі. Займався навчан
ням релігії в українських школах (12 на терені Сіднею і по одній: в Канберрі,
Квінбієн і Воллонґонзі; написав підручник навчання релігії (виданий у Львові,
1991р.); вечорами відвідував вірних, провадив картотеку й книгу "зіаіиз
апітагит"; заснував і провадив ТУСК "Обнова". В 1960 р. започаткувавредаґував журнал "Церква і Життя" (тепер тижневик), офіціоз Екзарха-Епарха
УКЦ, в Австралії.
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В січні 1962 р., став сотрудником в Аделяїді,
Півд.Австралія, а в лютім 1963 р. парохом в Пергі
(Зах. Австралія).
Після смерти сіднейського пароха, о. М.Мель
ника, з волі Ап.Екзарха, від 17.10.1967р., став
парохом сіднейської парафії св. Андрія і працював
на тім становищі до 1.5.1995 р.
Крім душпастирської праці, писав брошури і
статті до української і австрал. преси. Для
ознайомлення чужинців про Українську Церкву,
написав брошуру "Ш та те а С1ггізі:іап НаНоп"
(20.000 прим, якої було роздано в часі МЕКонґресу
1973 р.), "Міііеппіит ої’ СЬгізІлапіГу іп ІІкгаіпе" з
нагоди Ювілею Хрищення України і ін. За свою
працю був відзначений Блаж. Патріярхом Йосифом
гідністю почесного крилошанина 1968 р., та
митрофорного протоєрея і архимандрита 1979 р., а в Редактора-видавця
"Вільної Думки” в Сіднеї, "удостоївся" титулу "наш маленький хомейні"...
Довголітній куратор ОУКОА; звичайний член НТШ. Книголюб. При параф.
домі вибудував і вивінував бібліотеку. Фундатор-меценат ЕУ; Храму св. Андрія
(в Сіднеї) і св. Володимира та іконостасу в Канберрі; монастирів Сестер
ЧСВВ в Сіднеї і в Мельборні; Національного Фонду і українського лекторату
в Монаш університеті, в Мельборні і ін.
Працьовитий, ревний душпастир. Точний, обов’язковий, відданий справам
рідної Церкви і Народу. Не терпів дволичности. Людей цінив і трактував не
із-за їхніх титулів чи майна, але за їх працю і відношення до Церкви. Часами,
може, й надто вимогливий до себе та інших. Через те попадав у непорозуміння
з голословними "діячами"; з претенсійними, але не відповідальними "батьками
народу"; і такими ж виховниками та "провідниками молоді", але байдужими
для справ своєї Церкви та проводу священика в ній. Часто виступав (словом
і пером) в обороні церковних справ перед "колючками" місцевого часопису
"Вільна Думка" і полемізував з напасниками на сторінках парафіяльних
"Душпастирських Вістей". Не старався усім догодити, але завсіди був готовий
до услуг, щоб іншим служити і їх задоволити. Коротко: любив свій нарід і
для нього посвятив ціле своє життя.
З приходом до "влади" нового епарха, єп.Петра Стасюка ЧНІ, зрезиґнував
зі становища пароха, в травні 1995р.; живе в Домі пенсіонера і займається
видавничою діяльністю. Любить писати і своїм коштом друкував не лише
свої твори, а також фундував різні видання в Україні, зокрема для релігійного
освідомлення молоді (ЗО назв). Із своїх ощадностей створив півмільйонову
Фундацію свого імени в Українськім Католицькім Університеті в Римі...

Ц Е Р К О В Н І Д ІЯ Ч І
с ід н е й с ь к о ї п а р а ф ії св . А н д р ія (м и р я н и )
Евгенія БАРЧИНСЬКА
(д ів.
Ф Р А Й Т ).
Ур.
25.4.1926р. Дрогобич. Приї
хала до Австралії 1950р. Вдова
(чол. Орест + 21.2.1998р.);
син: Андрій держ авний
урядник Суспільної Опіки.
Учителька в Школах Україно
знавства;
У правителька
Братської Рідної Школи 197595 рр. Голова УШРади НПВ,
Культурно-освітня і шкільна
діячка. Урядова перекладачка
в департаменті Суспільної
Служби.
Ольга БЕДНАЖ, дів. Гулик
Ур.31.3.1943 р. в Холмі, Підляшшя. Виїхала з батьками до Німеччини
1943 р. а до Австралії 1949р. Тут вийшла заміж за Василя Б. 1961р.
Ярослав БЕРЕГОВИЙ
Ур 17.9.1924, у с.Голубічок Великий,
Тернопіль. Приїхав з Франції 1966 р. Дружина:
Галина (дів. ТИЛЬКА). Сини: Іван і Андрій
(архітект) виховані в українськім дусі.
Довголітній Господар Братства, услужний
"гендимен" (майстер на всі руки) біля церкви і
монастиря Сестер ЧСВВ. Ж ертвенний,
солідний, чесний. Кольпортер української
католицької преси біля церкви ітп.
Катерина БОДНАРЧУК, дів. Польник
Ур. 7.11.1919 р. у с. Русінчичі, Перемишль. Виїхала до Німеччини 1940 р.
Там вийшла заміж за Данила Батога, 1945 р. Приїхала до Австралії 1949 р.
Чоловік (Данило) помер 1959 р. Вийшла заміж за Мик. Боднарчука 1964 р.
Повдовіла вдруге і тепер активно працює в Сестрицтві П.МБожої.
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Микола ВИНАРЧИК
Ур.ЗО.11.1893р. у с. Рогізно, Яворів. +17.6.1985р.
Сідней. Приїхав до Австралії в 1949 р. Дружина
(+Каролина), син: Ярослав, б.Дивізійних і в’язень ҐУЛАҐів; молодша донька загинула в УПА; ремісник, нафтовик
(нафтовертач). Працював по фаху перед війною, в Польщі;
подібно і в Австралії. Підстаршина австрійської армії; брав
участь у розбудові Української Державности в 1918-20
рр., за що був переслідуваний поляками.
Церковний діяч. Дуже відданий своїй Церкві, Голова
Б-ва св. Андрія і ОУКОА, після смерти пок. Я.Микитовича (1968 рр).
Кольлортер української католицької преси; працьовитий, солідний, точний,
принциповий, прикладний християнин. Похоронений на кладовищі Руквуд.
В.Й.П!
Теодора (Дора) ВІИВ, дів. Цап
Ур.23.3.1920 р. у с. Загір, Сянік. Виїхала добровільно
на працю в Німеччині, 1942 р. Там вийшла заміж за Івана
В. 1946 р. Приїхала да Австралії 1949 р. Повдовіла
(5.2.1969 р). Кравчиня. Від самих податків активна
парафіянка і члеика Управи Сестрицтва ПМБожої;
довголітня Господиня С-ва.
Валентина ВОЛОЩУК, дів. Холодна
Ур. 16.12.1923 р. на Харківщині. Вивезена насильно до Німеччини 1942 р.
Там вийшла заміж за Миколу В. 1945 р. Приїхала до Австралії 1948 р. і
включилася в парафіяльне життя і працю Сестрицтва ПМБ.
Анна ГАЙДУК, дів. Вовк
У р.1.9.1923 р. у с.. Махнів, Рава Руська. Виїхала до Німеччини 1942 р.
Там вийшла заміж за Григорія Г. Приїхала до Австралії 1949 р, і тут
включилася в житя парафії св. Андрія і як членка С-ва ПМБ.
Теодора ГАРАСИМІВ, дів. Коваль
Ур. 15.7.1927 р. у с.. Дзвіняч Долішній, Сяніччина, забрана на примусову
пращо в Німеччині 1943р., вийшла заміж за Михайла Г. 1947 р..; до Австралії
приїхала 15.1.1949 р. Від самих податків поселення - активна парафіянка і
членка Сестрицтва Покрови Матері Божої. Враз із чоловіком Михайлом віддає
багато праці для добра своєї Церкви.
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Люба ДЕНИСЕИКО. (Дів. ҐАХ)
Ур. 9.12.1936р., с.Володіж, Надсяння.
Приї хала до А встралії 26.6.1963р.
Чоловік: Леонід (мистець, граф ік);
доньки: Галя і Аня виховані в українськім
дусі.
Постійна С екретарка Сестрицтва
Покрови Матері Божої в Сіднеї понад 20
літ. Жертвенно працює в Сестрицтві ПМБ
при різих імпрезах. Віддана своїй Церкві й народові. Прикладна мати і
парафіянка.
Марійка ДУМА
(дівоче: СЕНЬКОВИЧ). Ур.7.9.1959 р., у Сіднеї.
Заміжня. Чоловік: Ярослав (тепер - управитель
кредитівки "Карпати" в Сіднеї). Сини: Стефан і
Андрійко.
Закінчила Сіднейський Університет зі ступнем
бакалавра (1978-81); учителька математики,
французької і німецької мов у середніх школах.
Діячка і виховниця СУМ; музиколоґ; закінчила
студії музики (скрипка) в Сіднейській Консерваторії;
Д иригентка Ц ерковного М олодечого Хору
"Струмочок" в парафії св. Андрія, впродовж 20 літ;
Хору "Калина" при СУМ і ін. Учителька в Братській
Рідній Школі ім. св.Андрія. Прикладна парафіянка
і мама в родині . Свідома і надійна українська діячка
лемківського роду.
Анастазія ЗОЛОТАР, дів. Валько
Ур. 12.5.1926 р. у с. Вовче, Турка. Виїхала до Німеччини
1942 р. Там вийшла заміж за Петра Золотар-(чука). 1946 р.
До Австралії приїхала 1949р. і з чоловіком (добрий дякпсаломщик) включилася в життя парафії і С-ва ПМБ.
Василь КАРМАЗИН
Походив з містечка Сасів, біля Золочева. Народився
12.4.1914 р. Народню школу закінчив у Сасові. До Гімназії
в Золочеві ходив (7 км) пішки. По матурі студіював теологію
в Богословській Академії у Львові. На оплати студій заробляв лекціями в
часі вел. ферій, переважно у священичих родинах. Під час большевицької
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окупації Галичини учителював. На еміграції був в
Австрії, а потім з дружиною Нуною і шваґром
Я.Микитовичем, через Італію, приїхав до Австралії і
поселився в Сіднеї, в травні 1949 року.
Пок. Василь багато уваги присвячував вихованню
молоді, зокрема навчанню в українських школах. Був
членом і секретарем Стейтової Шкільної Ради, головою
Контрольної Комісії Центральної Шкільної Ради,
керівником Рідної Школи в Кабраматі. Був членом
УГромад у Сіднеї і Кабраматті, членом співочого Т-ва
"Боян" (мав гарний баритон). Поза тим, як і його
дружина і шваґер Я.Микитович, своє життя злучив з
життям УКат. парафії в Сіднеї. Багато помагав парохові
о.П.Дячишину, навчав релігії в школах,приготовляв
дітей до 1-го св.Причастя. Був членом Управи Братства сц.Андрія, головою
ККомісії ОУКОА, членом Комітету Будови Церкви і його скарбником, членом
Технічно-Мистецької Комісії церкви св. Андрія, членом Церковного хору.
Брав участь у кожній ділянці життя парафії і, хоч не одну проблему насправді
вирішував, то ніколи не висувався на чільне місце. Був незвичайно скромний
і завжди держався в тіні. У вільних хвилинах любив малювати.
14 жовтня, 1966 р. несподівано відійшов у вічність. Всевишній покликав
його до себе, щоб дати йому вічну нагороду за його віддану працю для Бога,
Церкви й Українського Народу. В.Й.П!
Анна (Нуна) КАРМАЗИН
Ур. 16.4.1911р., у Львові
(у п атріотичній родині
М икитовичів). Померла
несподівано, 25.12.1984 в
Канберрі, приїхавши на
посвячення фундаментів
церкви-пам’ятника 1000ліття Хрещення України. До
А встралії приїхала в м.
травні 1949 р. Чоловік:
Василь, (+ 14.10.1966).
Гімназію закінчила в Сестер
ЧСВВ, у Львові. Співачка в Нуна Кармазин (перша з ліва), проф. М. Німців,
Хорі Львівської Опери та в
0. /. Шевців, Кир Іван, Віра Сапрун, Я. Хіцяк
інш их.
П рацю вала
в
(голова Братства Св. Андрія). Різдвяна
"Просвіті" і брала активну
просфора 1975 р.

138

Розділ III

участь в театральних гуртках. Після приїзду до Австралії стала одною з
основоположниць українського організованого життя в Сіднеї.
Церковно-громадська діячка; дуже діяльна в парафії св. Андрія.Від 1959р.,
аж до приїзду Сестер ЧСВВ з Аргентини, сповняла ролю домогосподарки в
параф. домі. "Залізна" секретарка Братства св. Андрія і ОУКОА; членка
Церковного Хору і Хору "Боян"; одна з Основниць Союзу Українок і Голова
С.У. НПВ впродовж 15 літ; секретарка ОУГ і СУОА. Писала до газет
репортажі про життя і діяльність різних організацій в Сіднеї. За довголітню,
активну й віддану працю для спільноти була нагороджена найвищим
відзначенням СУОА,Почесним Членством Союзу Українок НПВ, золотою
відзнакою ЦРШколи і Грамотою сіднейської Опери. Похоронена в родиннім
гробівці, на кладовищі Руквуд, 31.12.1984 року. В.Ї.П!
Іван КОБРИН
У р.1.2.1922р., у с. Збора, Калуш. +4.4.1998р. До
Австралії приїхав з Англії 1961р. Дружина: Анна; син:
Петро і донька: Христина (зам. Вовк), свідомі українці й
так виховують своїх дітей.
Працював на залізниці в телефоннім зв’язку. Дивізійник. Голова Станиці Дивізійників у Сіднеї; довголітній
скарбник станиці ітп. Голова Братства св.Андрія в 19911994 рр. Церковний Збірщик. Жертвенний на добрі ціли.
Фундатор Дому Молоді, УКЦеркви в Сіднеї і в Канберрі;
Основник і голова Гуртка пенсіонерів при Братстві св.
Андрія; Член Церк. Хору св. Андрія і Хору "Сурма".
Солідний, точний, чесний. Прикладний парафіянин. Добрий батько й
український патріот. Похоронений на кладовищі Руквуд. В.Й.П!
Теодора КОВАЛЬ, дів. Гарбутяк .
Ур.4.5.1925 у с. Журавин, пов. Сянік. Виїхала до Німеччини 2.12.1942 р. В
м.Лейбах, Нім. вийшла Заміж за Василя К. 9.1.1947р. Приїхала до Австралії
25.9.1950. Членка Сестрицтва Покрови М.Божої, Гуртка Апостольства Молитви.
Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ
Ур. 10.10.1927р., в с.Братківці, Стрий. До Австралії
приїхав: у 1949 р. Освіта: народня школа. Працював
машиністом при будові водоймища "Вараґамба Дам", а потім
в електрівні.
Церковний паламар упродовж останніх 20 років.
Працьовиий, "гендимен" (майстер на всі руки), услужний в
парафії, зокрема в монастирі Сестер ЧСВВ. Щедрий
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жертводавець на добрі ціли. Меценат Храму-Пам’ятника 1000-ліття Хрещення
України в Канберрі, в сумі 20.000д. і ін.
Степан КУЛИК.
Ур.24.10.1927 р. у с. Вербилівці, Рогатин. До Німеччини виїхав з батьком
1944 року. Гімназію закінчив у Німеччині. Приїхав до Австралії 1949 р.
Працював у Воллонгонзі, кресляр, церковний збірщик. Одружився в Сіднеї
25.6. 1954р. Дружина:
Валентина КУЛИК
(Голубінська) ур. 24.7.1936 р. на
засланні батьків (Олександра і Марії Забара) в Мурманську, Півн. Росія. До Австра
лії приїхала з батьками 1949р. Косметичка.
Співачка - солістка в Церковнім Хорі та
інших на терені Сіднею. Діти: (Христина,
Наталя, Марко) - професіонали, виховані
в українськім національнім і релігійнім
дусі, одружені з українцями. Всі беруть
активну участь в житті української
спільноти.

Солістки церковного хору В. Кулик
і А. Парасин

Іван ЛЕСНЯК
Ур.20.1.1921, Перемишль. Виїхав до Німеччини на працю в 1941 р. Там
одружився з Олександрою С. 1946 р. До Австралії приїхав 1950 р. Радо
помагає біля церкви.
Олександра ЛЕСНЯК, дів. Селина
Ур. 21.9.1927 р., в Херсонщині. Вивезена до Німеччини
на тяжкі роботи в 1942 р. Там вийшла заміж за Івана
Л. 1946р. До Австралії приїхала з чоловіком 1950 р.
Упродовж років, щотижня, робить порядки в храмі
св.Андрія з любови до Бога і своєї церкви.
шк. інсп. Павло ЛОПАТА
У р.14.6.1890р., у с. Кам’янка Волоська, Рава Руська;
+7.6.1980, Сідней. Дружина (+Евгенія з роду Білинська). Педагог, інспектор народніх шкіл в Галичині, в рр.
1922 - 1944. Основних Хору "Боян" у Бориславі. Опікун
сиротинця Сестер Служебниць у Бориславі. Брав участь у
розбудові Української Державности в 1918-1920 рр.
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В Німеччині й Австралії зайнятий організацією українського шкільництва
зразковий парафіянин, церковно-освітній і громадський діяч.Учитель
викладач, інспектор Шкіл Українознавства: 1967 - 72 рр.; Голова Стейтової
Шк. Ради; завів у програму навчання молитву і іспити. Голова ОУКОА
Член Хору "Боян" і Церк.Хору св.Андрія; Егггузіяст української пісні.Співав
у Церк. Хорі до останніх днів свого життя. Солідний, принциповий. "Стара
школа" виховання. Похоронений у родиннім гробівці, на кладовищі Руквуд.
В.Й.П!
Іван МАРТИНЮК
Ур. 18.1.1918р. на Тернопільщині. Закінчив народню
школу.Як червоноармієць зазнав московської муштри і
нужди, пережив німецький полон. Звільнений з полону,
працював у Німеччині. 1945 р. одружився. 1949 р. приїхав
до Австралії (Сідней) і працював у фабриці. Тут включився
в церковно-громадське життя і посьогодні з дружиною
працює біля церкви св. Андрія, як
;?* Церковний Збірщ ик,член управи
Щ Братства св. Андрія і ін.
Марія МАРТИНЮК
(дів. Сойка), ур. 23.3.1925, Рудно. Львів. Закінчила
народню школу. До Німечини виїхала у 1942 р. Там, у
1945 р. вийшла заміж за Івана М. До Австралії приїхала з
чоловіком 1949 р.Тут включилася в церковно-громадське
життя, як членка Союзу Українок і Сестрицтва Покрови
Матері Божої в Сіднеї.
мґр. Ярослав МАС ЛЯК.
Ур. 14.2. 1909 р. в м. Бережани.
+ 17.7.1996р.Приїхав до Австралії
1949р. Д руж ина Ірина. Юрист
(м аґістер п р ава); літератор,
драматург, гуморист; музиколоґ.
Освітній, шкільний і церковний діяч.
Основник "Летючої Естради".
Пластун. За націоналістичну
діяльність був в ’язнем польських
тюрем: Бриґідок, "Берези Картузької" і ін. На еміграції працював в
українськім ш кільництві. Член

7 клас Братської рідної школи
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НТШ, Член Об’єднання письменників "Слово". Писав багато до місцевої преси:
"Вільна Думка" в Сіднеї, і "Церква і Життя" в Мельборні, під криптонімом
Я.М., а твори під псевдонімом: "Грицько Волокита". Один з його останніх
творів: "Дар любови". Голова УШРади в НПВ, Голова ОУКОА і Управитель
Братської Школи св. Андрія.
Спокійний, розважний, солідний, чесний, прикладний християнин.
Похоронений на кладовищі Руквуд. В.Й.П!
Марія МАТВІСИК, дів. Бала.
Ур.9.9.1920 р. у с. Лісновичі, Городок. Виїхала до Німеччини 1942 р. Там
вийшла заміж 1947 р. Приїхала до Австралії 1949 р. і разом з чоловіком
Іваном. Активна членка С-ва Покрови Матері Божої, Гуртка Апост. Молитви
і ін.Помагає багато в параф. кухні.
Іван МАТВІСИК,
ур.27.8.1919 р.Церковний збірщик і муж довіря. Виїхав до Німеччини в
1942 р. Приїхав до Австралії 1949 р. Дружина Марія. Мають 4-ро дітей. Від
самих початків родина М. включилася в життя парафії св. Андрія, Добрі і
прикладні парафіяни.
Василь МАТІЯШ
Ур.26.8.1911 р., в с.Павелче,Станіславів. +16.6.1982,
Сідней. Приїхав до Австралії 1949 р. Дружина (+ Ерна
фон Джованеллі) піяністка.Освіта вища: богословська і
музична. Музиколоґ, співак - соліст і диригент. Громад
ський і пластовий та церковний діяч.Диригент Хору "Боян".
Основник Хору "Юний Боян". Диригент Церковного Хору
при церкві св. Андрія; Голова ОУКОА 1980-82 рр. Видав
грам.пластинки: Хору "Боян" і власні: "Співаночки мої" і
ін. Похоронений на кладовищі Руквуд. В.Й.П!
Ярослав МИКИТОВИЧ
Церковний і громадський діяч. Особливо заслужився на
церковному полі. До Сіднею прибув у травні 1949р. з дружи
ною Станіславою і сином Богодаром. Був членом Управи
Української Громади, членом Управи Об’єднання Україн
ських Громад (ОУГ НПВ), членом співочого Т-ва "Боян" і
часово його диригентом; диригентом церковного хору. Від
початку заснування Братства св. Андрія був його головою;
був ініціятором і головою Об’єднання Українських Католиць
ких Організацій в Австралії (ОУКОА) в 1964-67 рр.
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Родом зі Львова (нар.22.11.1914), походив з патріотичної родини, Батько
- хорунжий УГА, мати - активна членка "Союзу Українок" і "Просвіти".
Належав до Пласту. Майже від дитинства співав у хорах. Як диригент
Церковного Хору й на постах Голови Б-ва св. Андрія і ОУКОА, виявив
багато ініціятиви не лише на церковному полі, але старався пропагувати наш
релігійний спів серед чужинців: передаваний через радіо і телевізію, на різних
академіях і святах. Як голова Б-ва св. Андрія, уряджував багато імпрез
(просфора, свячене, храмові празники тощо), на придбання фондів на будову
церкви, влаштування монастиря для Сестер Василіянок ітп.За його почином,
біля символічної могили перед церквою св. Андрія,започатковано Зеленосвяточні Панахиди. Почав видавати "Бюлетень ОУКОА"; зібрав ок. 5.000
фунтів на Український Католицький Університет у Римі...
Повний сил, на 52 році життя, несподівано відійшов у вічність 13.4.1967 р.
Величавий похорон очолював владика Іван,Ап.Екзарх. Сотні присутніх і безліч
вінків були виявом вдячности нашої спільноти за велику, вложену для неї
працю покійного Ярослава. В.Й.П!
Станіслава (популярно: Сяся) Микитович
Дружина пок. Ярослава. Учителька. Померла 23.9.1987 р., в Тамворті,
Н.П.В. Активна діячка в Союзі Українок, співачка-солістка в Церковнім Хорі
і в Хорі "Боян". Люблена усіми за своє відверте і щире спілкування злюдьми.
Похоронена біля чоловіка на кладовищі Руквуд.В.Ї.П!
Варвара МИХАЛЕВИЧ, дів. Вільк
Ур.22.11.1925 р. у с. Підгородці, Львів. Виїхала до Німеччини 1940 р. Там
вийшла заміж за Романа М. 1947 р. Приїхала до Австралії з чоловіком Романом
11.11.1949 р. Активна парафіянка (Церковна збірщиця - довірена парафії в
півд. зах. районі Сіднею), активна членка Сестрицтва ПМБ.
інж. Степан МИЦАК
Ур. 1927 р. Помер 25.12.1971 р.Інженер-хемік. Студії кінчив в Австралії і
працював у нафто-переробнім концерні. Помер несподівано, залишивши
дружину Ольгу (з роду Бурак) і 3-оє дітей (Святослав, Леонід і Соня).
Церковний і громадський діяч. Голова Братства св. Андрія. Голова ОУКОА,
Центр. Рідної Школи, Т-ва Укр. Інженерів і ін. Активний, працьовитий, скром
ний, чесний, прикладний парафіянин. Похоронений на кладовищі Руквуд.
В.Й.П!
Проф. ґінм. Михайло НІМЦІВ
Ур. 31.8.1901 р., в Ясло, Лемківщина. +8.2.1975 р. Сідней. До Австралії
приїхав 1949р. Дружина Дарія (з роду Боднар). Син Юрій - фармацевт.
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Педагог, ґімн.учитель. Ди
ректор УРідної Школи в
Тернополі 1932-39 рр.
У часник В извольних
Зм агань. П ідхорунж ий
Української Галицької Ар
мії. Пережив "чотирокутник
смерти" і польський полон.
Церковно-освітній діяч.
Голова Б-ва св. Андрія в
Сіднеї і голова ОУКОА
День матері 1974 р.
1972-75 рр. Директор Брат
ської РІПколи ім. св. Андрія; Голова УШРади НПВ 1972-75рр; Ректор Філії
Українського Католицького Університету в Сіднеї; представляв українців при
зустірічі Папи Павла УІ в Австралії, 1970 р. Член НТШ.
Чесний, поважний, розважний, скромний, принциповий. Представник
"старої школи" виховання. Прикладний парафіянин. Похоронений на
кладовищі Руквуд. В.Й.П!
Віра НЮНЬКА. (Сапрун)
Ур. 8.10.1924 р., у Чернігові. Приїхала до Австралії:
28.5.1949 р. 1975 р. помер чоловік Микола Сапрун. Вийшла
заміж вдруге. Чоловік: Іван; син Петро (Сапрун).
Церковно-релігійна діячка. Голова Сестрицтва Покрови
Матері Божої 1973 -1978рр. Жертвенна на релігійні й
національні потреби.

інж.Ярослав Андрій ОРИШКЕВИЧ-ГАЛИЦЬКИЙ
Ур.4.6.1912 р. у Львові.Походить зі священичої
родини. До Австралії приїхав 24.11,1949р. Нежонатий.
Інженер. Закінчив політехніку в Данціґу.В Австралії
працював по своїм фаху, 8 літ у "Вотер Борді", а потім
у Департаменті Публичних Робіт.
Член УГромади, Т-ва Українських Інженерів,
ФУСА, Член-Основник кредитівки "Карпати",Член
Технічної і Мистецької Комісії Будови Храму св.
Андрія в Сіднеї і Пам’ятника 1000-ліття Хрещення
України в Канберрі. Проектував освітлення та
орнаментику вікон, іконостасу й підлоги в Храмі св.
Андрія і ін.
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Щедрий жертводавець-меценат на церковні й національні ціли.(1959 р.
подарував 1000 фунтів на будову храму св. Андрія, за яку-то суму годі можна
було купити авто). Фундатор Храму св.Андрія, монастиря Сестер ЧСВВ,
Пам’ятника в Канберрі і ін. Один із небагаьох інтелігентів, який щонеділі є в
церкві й часто приймає св.Євхаристію.
Петро ОСТРОВСЬКИЙ
Ур.21.5.1922р., у с. Романівна,Тернопіль. До Австралії
приїхв:1949 р. Вдовець (+ Євгенія Клюков) Церковногромадський діяч. Член Управи УГромади й спів-основник
української школи в Сен Мерис. Член Братства св. Андрія
від 1958 р. Голова Б-ва св. Андрія в 1994-1998 рр.
Церковний Збірщик упродовж 40 літ. Один з організа
торів українського громадського життя в околиці свого
поселення в Зах.С іднеї Скромний, працьовитий,
услужимй, жертвенний на церковні й національні потреби.
Юстин ПАВЛУХ
Ур. 11.6.1886 р., у с.. Кізлів, Львів. + 28.6.1979 р.
Сідней.Приїхав до Австралії 1949 р. Дружина (+Марія),
син Роман - б.Дивізійних і жертва ҐУЛАҐ-у.
З 1951 р., паламар-захристиянин-дяк при парафії св.
Андрія; жартома казав, що паламар теж "духовна особа".
Чесний, точний, солідний, принциповий. Один з
прикладних членів парафії св.Андрія; представник
"старої (австрійської) школи".
Служив в австрійській армії, а потім, як булавний, в
УГА. Пережив тиф, "чотирокутник смерти" і польський
полон. Нагороджений Воєнним Хрестом Екз.Уряду УРІР
1976 р. Перед війною (до 1939 р.) працював урядником в Рідній Школі ім. Б.
Грінченка, у Львові. Похоронений на кладовищі Руквуд. В.Й.П!
Антоніна ПАДЕВСЬКА, дів. Процюк
Ур.7.1.1935 у Станіславі. Виїхала до Німеччини з батьками 1942 р. Приїхала
до Австралії в грудні 1950 р.Тут вийшла заміж за Ярослава П .18.8.1955.
Членка Сестрицтва Покрови Матері Божої в Сіднеї.
Михайло ПАРАСИН
Син Михайла і Анни (Тимофійчук). Ур.1.6.1946 в Німеччині. Адвокат.
До Австралії (Брізбейн, Квінсленд) приїхав з батьками 1949 р. Одружився
15.11.1969р. в Сіднеї. Дружина: Анна (Процюк, д. Григорія і Марії Зав’ялова),
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ур.23.9.1946. Учителька в БРШколі, катехитка, співачкасолістка в ЦХорі. Діти: Гриць, Андрій, Христина і Петро
виховані в українськім національнім і релігійнім дусі,
співають у Церковних хорах. Ціла родина бере активну
участь в українськім громадськім і релігійнім житті.
Прикладна молода родина, добрі парафіяни.
Анна ПАЩАК, дів.: Беца
у р .2.4.1923 р. в с. Кальниця, Сянік. Виїхала
добровільно до Німеччини 1942 р., там вийшла заміж за
Володимира Н. 1949 р. і того ж року приїхала до Австралії.
Активна парафіянка і членка Сестрицтва ПМБожої.
Інж. Євген ПЕЛЕНСЬКИЙ
Був визначною і цікавою одиницею на терені
Сіднею та незвичайно заслуженим для нашої
Церкви. Був головою Технічної та Мистецької
Комісії будови Храму св. Андрія в Лідкомбі, та
особистим порадником у будівельних справах
сіднейських парохів: П.Дячишина, М. Мельника
і І.Шевціва. Сотні годин віддав на виготовлення
проектів, шкіців, плянів моделю церкви і при
нагляді над її будовою, при внутрішнім її
уладженні й прикрашенні та при будові інших
парафіяльних об’єктів. Проектував гробівець на
могилі пок. о.П.Дячишина і плян українського кладовища в Руквуд,
Родом з Галичини (нар. 1907 р), студіював на львівській політехніці, на
відділі цивільної інженерії в рр. 1925 - 32. Надзвичайно здібний, з дипломом
інженера сухолутніх доріг, під польською окупацією не міг дістати відповідної
для себе праці. Працював в Українській Кооперативі Інженерних Робіт "КІР".
До Австралії приїхав у 1949 р. По приїзді виявив багато ініціятиви при
організуванні життя української спільноти на цьому континенті. Як інженер
працював у департаменті будови доріг в НПВ. Науковець. Його праці й проекти
будови доріг мали високу оцінку фахівців та були помішувані у фахових
журналах в Австралії, США і Канаді.
Інж. Пеленський мав велику сатисфакцію, коли австралійський уряд
повідомив його, що уряд Греції просить його дозволу на використання його
проектів при будові доріг у Греції. Повний сил та енергії, повний нових плянів
і задумів на громадському й церковному полях, нагло, 17.1.1970 р.відійшов у
вічність, як жертва нещасливого випадку (вбитий електичним струмом - оіш).
В.Й.П!
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Юстина СЕНЬКОВИЧ. дів. Федак
Ур. 2 2 .1.11925р., у с.П оляни, Коросно,
Л емківщ ина. Ч о л о вік: Дмитро (довголітній
Скарбник Б-ва св. Андрія і Церковний Збірщик. Про
його життєий шлях гл. вище - оіш). Син: Богдан стоматолог; донька: Марійка (Дума), учителька
чужоземних мов у середніх школах.
Працьовита робітниця, домогосподарка, добра
мати, держиться лемківських традицій. Голова
Сестрицтва Покрови Матері Божої в Сіднеї від
29.10.1978 р. Віддана своїй Церкві. В українському
й релігійному дусі виховала дітей а тепер виховує
внуків (4). Жертвенна на церковні й виховні ціли.
Під її проводом, Сестрицтво ПМБ з продажі
вареників ітп. у парафіяльній залі заробило десятки
тисяч доларів і всі жертвує на добрі ціли: Дім
Пенсіонера (ок. 75.000 дол.); на видання книжок:
"Репресована Церква" і "Соборчики УКЦ": 10.000 дол., фундатор цієї "Історії
парафії". "Тверда лемкиня", скромна, жертвенна для Церкви і спільноти.
Анастазія СЕНЬЧАК
Ур.1918 р. в с. Воловець, Лісько,
Лемківщина, у багатодітній родині (4 брати
і 3 сестри). В часі другої світової війни,
вивезена на примусові роботи в Німеччині.
По війні вийшла заміж за Ілька Сеньчака.
До Австралії подружжя приїхало в 1949р.
і поселилось у Сіднеї. Тут вони тяжко
працювали і доробились невеликих достат
ків. Знаючи біду, старалися своїм добром
поділитись з біднішими від себе і щедро
жертвували на різні добрі ціли. В 1985р.
повдовіла. Від самого початку подружжя
Сеньчаків включилося в життя місцевої парафії св. Андрія і було його ативними
членами.П-і Анастазія стала Членкою Сестрицтва Покрови Матері Божої і
впродовж 20 літ була його Скарбничкою.
Михайло СМИКУЛІС
Ур. 18.3.1926 р. в с. Криховичі, Калуш. Забраний на невільничі роботи в
Німечині, 1942 р. Там одружився у 1947 р. а до Австралії приїхав 1949 р.
Працював у алюміньйовій фабриці будівельних матеріялів і поміг таньше
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закупити їх на церковні будови. Упродовж 25 літ був
Заступиком Голови Братства св. Андрія,
кольпортером доброї преси ітп.

Розалія СМИКУЛІС, дів. Драґан
ур. у с. Лівчичі,біля Львова. Вивезена
на працю в Німеччині у 1942 р. Там
вийшла заміж за Михайла См. 1947р. і
приїхала з ним до Австралії 1949р.
Працювала в швейній фабриці. Членка Сестрицтва Покрови
Матері Божої.
Анна СОМАР, дів. Луцюк
Ур.26.6.1920, Кам’янець Подільський. Вивезена насильно до Німеччини
1942 р. Там вийшла заміж за Дмитра С. 1945р. До Австралії приїхала
31.1.1949р. Чоловік Дмитро був Церковним збірщиком - Мужем Довір’я в
парафії упродовж багатьох років. Активна членка Сестрицтва Покрови Матері
Божої. Заступниця Голови С-ва. Вдова.
Євгенія СТАВИЦЬКА, дів. Малецька
Ур. 24.6.1933 р у с. Климівка, Лемківщина. Вийшла заміж за Івана С.
1955р. До Австралії приїхала 1961 р. Членка Сестрицтва ПМБ. Активна
парафіянка.
Інж. Микола СТРОКОН
Ур. 9.6.1910, у Львові. До Австраії приїхав у травні1950 року.
Дружина (д-р філ. Стефанія, з роду Шухевичів), син: д-р Андрій (відомий
в Сіднеї хірург), донька: Ірина - фармацевтка (в США). Закінчив львівську
політехніку; інженер водобудівництва. У Львові (1938-4Ірр) був місто-деканом
львівської політехніки. В Австралії
працював за своїм фахом у "Вотер Борд",
при будові Варраґамба дам і ін. об’єктів
водо-постачання.
Член Технічної К ом ісії Будови
Церкви св. Андрія та інших об’єктів;
1956-75 рр. - Голова Пласт-прияту;
Говова Т-ва Українських Інженерів 195759рр. Церковно-громадський діяч. Із
пок.Д.Денисенком організував Школу
Українознавства в Меррилендс. Органі
затор Приятелів Фундації Енциклопедії
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Українозванства. Фундатор ЕУ. Дописував до української преси, зокрема до
"Вільної Думки" в Сіднеї під криптонімом ЕМЕС і ін. Чесний, принциповий,
солідний, працьовитий, товариський прикладний громадянин, зразковий
парафіянин.Один із небагатьох інтелігентів, що не соромився проявляти свою
Віру, приступати до св. Тайн, брати участь у житті Церкви.
Д-р Володимир СТАШКІВ
Ур.25.11.1909р., у м.Теребовля. +5.7.1993 р. Приїхав до Австралії 1948р.
Лікар. Одружений 3.9.1939 р. Дружина: Юлія Макар (+ 1.9.1988 р). В Австра
л ії, спочатку працю вав як
пом.лікаря, поки одержав дозвіл
на приватну практику. Служив
у польськім війську, але як
українець не був допущений до
старшинського ступеня.
Часто з дружиною брав
участь у Богослуженнях і прий
мав св. Тайни. Не соромився
мати в хаті ікони а в руках - мо
литовник. Щедрий жертвода
вець: Фундатор Храму св. Ан
дрія в Сіднеї і св. Володимира
Іменини отця-пароха І . Шевціва 1980 р.:
в Канберрі. Меценат Фундації
ред. Ю.Венгльовський, маестро Т, Фіголь, д- Українських Студій в Австралії.
р. В. Сташків, п-і Ю. Статків, п-і Е.
Частину майна залишив Церкві
Барчинська БРШ , п. Маріян Ткачук УКТК. й на інші добрі ціли В Й.П!
Юлія СТАШКІВ, дів. Макар
Ур. 20.10.1912 р. в с. Олешичі, біля Перемишля. +1.9.1988 р. (два дні
перед Золотим Ювілеєм подружжя 3.9.1938 р). Приїхала до Австралії 1948р.
Чоловік - лікар - д-р Володимир (+ 5.7.1993р). Гімназію (Сестер ЧСВВ)
закінчила в Перемишлі. Студіювала у Львові. Маґістер права. Походила зі
священичої родини.
Приїхавши до Австралії, працювала як робітниця і помагала чоловікові
ще раз студіювати і доказувати, що він - лікар, поки одержав право на приватну
практику. З чоловіком часто була в церкві й приймала св.Тайни. Членка
Союзу Українок і ін. В.Ї.П1
проф. ґімн. Мирон ФЕДУСЕВИЧ
Ур. 24.3.1891р. + 2.12.1962 р. Приїхав до Австралії 1952 р. Педаґоґ. Учитель
Акад. Гімназії у Львові 1918-39 рр.
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Виховник, освітній діяч, засновник молод. орг. "Сокіл". Пластовий
діяч,відзначений Орденом св. Юрія в золоті. Редактор і дописувач виховних
видань для молоді. В Німеччині вчив у середніх школах. Член НТШ.
Виголошував доповіді на виховні теми ітп.
Член Мистецької Комісії К-ту Будови Храму св.Андрія в Сіднеї.
Похоронений на кладовищі Руквуд. В.Й.П!
Тарас ФІҐОЛЬ
Ур.19.1.1920 р. в с.Козара, Рогатин. Приїхав до Австралії в м. травні
1949р. Дружина: Евгенія ; син: Нестор - лікар. В Австрії студіював медицину.
Музиколот. Диригент Церковного Хору ім.св.Андрія в 1950 роках, а від смерти
пок.Василя Матіяша, від 1982 р., досі. Диригент СУМ-івського Хору
"СУРМА", і Хору "Боян"; Хору Союзу Українок в Кабраматті від 1952р.
Точний, солідний; церковно-громадський діяч.
Микола ФІЛЬВАРКІВ
Ур. 20.2.1918 р. у с.Сусовичі, Жидачів. В Німеччині опинився в 1942 році,
як полонений з Червоної Армії. Працював у фармера.До Австралії приїхав
25.4.1949р.Помагав багато в різних роботах при парафіяльних будовах.Не
зважаючи на старість, щотижня чистить церкву.
Антоніна ФІЛЬВАРКІВ, дів. Почіно
У р.15.8.1924 р. на Волині. Забрана насильно до Німеччини в 1942р. Там
вийшла заміж за Миколу Ф. 1946р. Приїхала до Австралії 25.4.1949. Активна
в Союзі Українок і в парафії св. Андрія. Помагає чоловікові в усьому,бо
любить усе що українське.
Микола ФУРИК
Ур. 19.12.1922 р., в с. Росохач,
Карпати. + 3.10.1995 р. Після
смерти матері 1937 р., виїхав з
батьком до Франції. В часі війни
працював вуглекопом в Бельгії. Був
переслідуваний німцями.
Приїхав до Австралії у 1949 р.
Д руж ина Марія (д ів. Т У З).
Робітник, монтажник руштувань в
електрівні.
Довголітній Церковний Збірщик, Господар Братства св. Андрія в рр. 19671980. Жертвенний парафіянин, відданий своїй Церкві, особливо ж Сестрам
ЧСВВ. В часі будови монастиря, в 1975 р., з дружиною Марією жив у
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парафіяльнім домі, а свій дім відпустив Сестрам на "тимчасовий монастир".
Товариський. Добродій і Фундатор церкви св. Андрія монастиря Сестер ЧСВВ
і ін.Похоронений на кладовищі Руквуд. В.Й.П!
Петро ШКИКАВИЙ
Ур.29.5.1921 в с. Орів, Борислав.
Закінчив народню школу. До Німеччини
виїхав 1941 р. Там одружився 1948 р. і
того ж року (16.11), з дружиною Анною
приїхав до Австралії і поселились у
Сіднеї. Працював при будові водоймища
"\УАККАСАМВА ВАМ".Тут включився
в громадсько-церковне життя, працюючи
зокрема в Братстві св. Андрія, як
Церковний Збірщик, член управи Б-ва.
Анна (Ніна) ШКИКАВИЙ, дів. Сокол
Ур. 10.1.1925 у Володимирі Волинськім. До Німеччини була забрана 1942
р. Там вийшла заміж за Петра ПІ.і 16.11.1948 приїхала з ним до Австралії.Тут
працювала у текстильній фабриці. Разом з чоловіком бере автивну участь у
громадсько-церковному житті, як членка Союзу Українок і Сестрицтва Покрови
Матері Божої.
* * *
Повищі прізвища - це лиш маленька частина сотень добрих, активних і
жертвенних парафіян. Упродовж півстоліття існування парафії багато людей
а, то й цілих родин, брали активну участь у її житті й розвитку. Усіх не
иеречислиш. Нпр., у 1950-70 роках це були родини: Зенон і Христина
Менцінські (3. сповняв ролю дяка, провадив самоїлковий спів), обоє співали
в Церковнім хорі, вчили в Братській Рідній Школі ітп. Роман Менцінський
спочатку активний в Братстві св. Андрія, в Комітеті Будови Церкви і параф.
об’єктів; змайстрував переносний "Божий гріб" і Пам’ятник поляглим; малі
"павуки" в церкві і в монастирі Сестер ЧСВВ. Він же "гендимен" з мистецьким
замилуванням - декоратор сцени ітп. З часом (у вересні1982 р.) як один із
семи катол. директорів кредитівки "Карпати", підписав сумнозвісне звернення,
прямо пасквіль: "Члени кооп. Карпати повинні знати!" і причинився до того,
що та кредитівка перестала бути парафіяльною, стала "громадською'Чсьогодні
читай: нічиєю!).
Дуже активними свого часу в параф. житті була родина трьох братів
Сиваків: Михайло, Осип і Юрій та син пок. Михайла, - Юрій мол. На жаль,
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підпис цього останнього стоїть під згаданим зверненям-пасквілем у справі
кредитівки "Карпати". Він же був і її управителем, поки доля не пімстилася і
на ньому.
Не можна не згадати доброго і чесного працівника в парафії, Голови
Братства св. Андрія і Голови ОУКОА, п. Ярослава Хіцяка. Він з батьком
Дмитр'бм і братами: Олександром і Віктором, служив у 1 УДивізії УНА. В
1970-80-тих роках, з дружиною Лялею, донькою Вірою і сином Марком брали
дуже активну участь у житті парафії.
Про Учителів/-льок Братської Рідної Школи є мова в іншому місці. Слід
підкреслити посвяту Кольпортерів доброї преси і Збірщиків біля церкви св.
Андрія: Михайла Смикуліса (він же довголітній Заст.Голови Б-ва св.Андрія),
Я.Берегового, пок.Михайла Павлишина і ін. та їхніх помічників: Іван
Мартишок, Петро Шкикавий, Теодор Стафиняк, Степан Барабах і ін.
зЦ

*

аЦ

Незаступимою була й осталась прислуга і посвята десятків Церковних
Збірщиків і взагалі людей доброї волі,які на заклик священиків, а деякі з
власних спонук, від початку поселення аж по сьогодні, присвятили парафії
сотні годин добровільної праці при чищенні церкви, впорядкуванні площі
біля неї ітп. Церковні Збірщики своїм коштом, найменше двічі в рік, (а то й
частіше) відвідували вірних УКЦеркви у визначених районах і збирали від
них пожертви на потреби парафії. Вважаємо за вказане зложити їм належне
і закріпити для історії їх імена і посвяту для Церкви і Народу.
А).Перший Список Церковних Збірщиків - Співробітників Комітету
Будови Церкви за 1956рік: І.Цикалик,Б.Дмитрик.Г.Дворянин, Б.Ф іль,
М.Фурик, Б.Ґут, М.Ґураль, П.Гентиш, В.Глуховський, Г.Головінський,
0.Гриневич, І.Гищак, О.Кіх, П.Кірковський, М.Корк, І.Козар, М.Кривулич,
Г.Лосянович, С Медвідь, В.Марушечко, С.Марунчак, В.Мороз, М.Олендер,
П.Островський, Г.Панасюк, С.Паучок, М.Параска, О.Придун, П.Приказа,
Д.Сагайдак, І.Сакалюк, Ю.Сандуляк, П.Середюк, В.Станько, П.Стефанюк,
д-р Ю .Сивенький, І.С идлярчук, Т.Ш укост, П .Ткачук, І.Турчиняк,
Д.Зарубайко. (Упродовж років ті Збірщики змінялися, то ж друкуємо лише
останній Список Церковних Збірщиків на згадку поколінь. - оіш)
Б). Останній Список Ц.Збірщиків 1995 р.:П.Атаманюк, А.Барабах,
(В.Богонюк) В.Костка, О.Бойко, Б.Бичко, І.Чайка, О. Чорний, Д.Драґан,
(Д.Сомар) Й.Гоман, С.Гошовська, (І.Грабовський) Оля Чокула, Д-р П.Гулак,
С.Гулик, В.Гулик, (Л.Ігнатів) В.Палюшок, І.Кобрин, С.Кулик, І.Мартинюк,
1.Матвісик, П.Мороз, В.Михалевич,П.Островський,(М.Фурик, В.Тилька),
І.П олохач, Д.Сенькович, П.Ш кикавий, М .Смолинець, М .Смикуліс,
(І.Спирдз)П.Спирдз,І.Ставицький, П.Стефанюк, В.Тротнар, Р.Х.Вовк.
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Багато з них уже відійшли до Бога по нагороду за свої труди і посвяту,
інші ще трудяться Богу на славу. Варто пригадати, що спочатку, не маючи
авт, вони контактували "своїх вірних" на роверах (велосипедах), автобусами,
а то й пішки...Саме завдяки посвяті й витривалості тих Церковних Збірщиків
і щедрим пожертвам Парафіян сіднейської парафії св. Андрія, побудовано
будівлі якими сьогодні може похвалитися молоде покоління їхніх внуків і
правнуків. Слава їм! о .І.Ш е в ц ів
Велику прислугу Церкві й Україні робили (і ще роблять) Учителі в Рідних
Школах Українознавства, особливо ж учителі релігії, переважно катехитки.
їх імена згадуємо там, де мова про Школи і шкільництво. А їх треба подивляти
і бути вдячними за їхні зусилля і жертвениу працю. Вони бо, часто коштом
власного відпочинку, кожної суботи переживали години не лиш приємності в
навчанні добру українських дітей, а бувало й смутку,що кинене ними зерно
науки не попадало на добрий грунт, не давало бажаного плоду а часто навіть
"не кільчилось"... оіш

Церковні збірщики - Мужі довір'я. 1990р. Сидять (л. до п .) Ярослав Береговий,
Петро Середюк, Михайло Смикуліс, о. Іван Шевців, Іван Кобрин, Дмитро
Сенькович, Василь Тилька. Стоять: Петро Островський, Петро Приказа,
О. Чорний, Дмитро Сомар, Володимир Пащак, Іван Мартинюк, Іван Мацьків,
Петро Мороз, Петро Шкикавий, Михайло Матвіїв, Михайло Павлишин,
Іван Спирдз, Микола Мирилович.

Р О ЗД ІЛ IV
О . д -р П Е Т Р О Д Я Ч И Ш И Н І Й О Г О Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь
(1 9 5 2 - + 4 .8 .1 9 6 2 р р .)
П ерш і враж ення і звідом лення про працю в А встралії
(з кореспонденції пок. о. П. Дячишина).
Л и с т до о. Я р е м и Г а в р и лю к а , в А н гл ії.
Сідней,25.4.1952р.
"Всечесний і Дорогий Отче Яремо!
Вже минув довгий час, як я покинув мрячну Англію і переїхав у соняшну
Австралію. Дорога була дуже гарна. Корабель новий, збудований у 1951 році,
робив свою третю туру. Море було спокійне, що майже ніхто не хворів. 35денна подорож минула дуже скоро. Висідали майже всі у кожному порті
(Ґібраальтар, Неаполь, Аден, Кольомбо, Фрімантл, Аделяїда, Мельборн).
Харч на кораблі був добрий. Був на кораблі й басейн в якому можна було
купатися. Спорт, покладовий теніс, вечером, на покладі - кіно. В кабінах
лише спалося, хоч і там було приємно. Кабіна чотири ліжка зі зимною і
теплою, солодкою водою.
В Австралії вже відвідав по дорозі стейт Західної Австралії, де залишився
о. ІО. Сполітакевич; у Південній Австралії (Аделяїда) душпастирює о. Качмар.
У стейті Вікторія душпастирює о.д-р Іван Прашко. Перебув я в нього три
дні. Має до диспозиції від Єпископа окреме авто. Одержує платню від
Ординарія 20 фунтів місячно, а за удержання з гаражом і телефоном платить
у латинській парафії 9 ф. місячно. Тацу віддає цілу, але як виїздить в терен,
то таца його. Крім того - треби та інтенції (приходи за душпастирські прислуги
та пожертви за Сл. Божі - оіш).
Я опинився сам на терені стейту Нової Південної Валії. Скорше тут було
двох отців Редемптористів, а тепер один (о.Боський, голландець) вже півроку
нездужає на ноги, а о. Коп’яківський переїхав до Квінсленду. Він також не
править співаної Служби Божої, бо жиляки не позволяють йому довго стояти.
Громаду маю велику; багато праці, але задоволений. Тяжко мені без авта,
але зможу купити його хіба за рік. Можливо, що від Ординарія дістану позичку
і тоді куплю скорше. Я вже місяць тут, але не бачив кріликів, кенгуру, ані
місцевих чорних мешканців. Погода тепер чудова. Це найкращі місяці.
Мешкаю в монастирі і плачу тижнево два фунти за удержання. На початок
призначили мені допомогу 10 ф. місячно, але я думаю зрезиґнувати з неї, бо
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це мене дуже в’яже. Ще треба двохсвящеників; одного до стейту Вікторія
а одного до Н.П.Валії.
Англія навчила мене, щоби не бути
надто ревним і триматися золотої
середини. Справді й тутки буду мати
малі кваси, бо з моїм приїздом усунули
обох оо. Редемптористів, а мене дер
жать в Централі. Бачив, що вони були
дуже заскочені тою зміною.
Тепер хотів би я знати про поло
ження у Вікаріяті, в Англії. На день
мого від’їзду був у Вас Соборчик.
Певно відітхнув з пільгою, бо я був
тою пилою, що тиснув усіх і заганяв
до будови. Чи згадали бодай з усміш
кою? Справді, мені ворожать на пово
рот до Европи, але я вже залишуся у
соняшній Австралії. Почуваюся добре,
а з часом буду мати свою церкву і
приходство. Інші стейти мене не обхо
дять; не відповідаю за них і тому можу бути добрим і жити по-товариськи.
Мені добре, що я виїхав, бо я був сам один, а Всесвітліші ОО. Радники не
розуміли мене. (Вони - оіш) підозрівали (мене) про крутійство, карієру, а я
замінив тепер все і став свобідним бушменом. (*Ці вислови треба розуміти
гак: о.П.Д. був вчений і "римщук". До таких в Галичині (переважно жонаті
священики) ставилися з упередженням і підозрою, мовляв: вони "донощики”
і кар’єристи.То ж, не диво, що дивізійні капеляни та священики,які приїхали
до Англії з Німеччини, почувалися перед ним меншевартісними і боялися
його впливу і дисципліни, бо він сам був дуже працьовитий і ревний священик
- оіш).
Як здоров’я Мамці і Сестри? Прошу поздоровити їх від мене. Прошу написа
ти мені обширного листа. Мені випадало б написати до о.Ем. Кордуби, але
він скупий до писання і не напише багато. Тому дописую окреме письмо до
нього. Може, й помиляюся, і він напише широкого консисторіяльного листа.
Прошу здоровити при нагоді всіх ОО.Радників, Докторів і Тереновий
Провід (В.Яворський). Бажаю всего добра. Відданий в Христі: о. д-р П.
Дячишин".

*(На жаль, відповідь о. Я.Г. - якщо така була - в архіві не збереглася оіш)
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Л ист-звідом лен н я о. П .Д . д о А рхипастиря Скитальців,
В П р еосв . Кир Івана Бучка, в Римі:
"Слава Ісусу Христу!
Кензінґтон, 24.9.1952.
Ваша Ексцелеиціє!
Нині минає саме півроку, як я приїхав до Австралії. В нинішному листі
хочу представити Вашій Ексцеленції правне положення наших вірних і
душпастирів на терені Австралії.
Всі вірні католицького віровизнання, без різниці обряду, належать до парохііі, на території яких мають своє місце осідку. Щоби обслужити новоприбувших католиків та заопікуватися ними, то Католицький Еиископат Австралії
створив спеціяльний Еміграційний Комітет, що опікується новоприбувшими
католиками. Для духової обслуги згаданий Комітет держить коло 50 священиків
ріжних національностей. їх титул є: "Капелян для новоавстралійців". Згадані
капєляни одержують юрисдикцію від Ординарія місця і є до помочі місцевим
нарохам. Вони нічого не можуть робити без відома пароха і всю душпастирську
роботу виконують в імені пароха. Комітет дбає про тих священиків; допомагає
грішми. Згадані Капєляни не є іикардиновані до Дієцезій, а є радше приналежні
до Апостольської Столиці. Коли иовоприбувші емігранти опанують достаточно
австралійську мову, то згадані Капєляни будуть звільнені, вернуться до своїх
Згромаджень (вони переважно монахи), або будуть іикардиновані до місцевої
дієцезії. Таке саме правне положення мають душпастирі візантійського обряду.
Правно наші вірні належать до латинських парохій, і наші душпастирі не
мають метрикальних книг. Що буде, як місцеві парохи скажуть, що вірні вже
опанували настільки мову, що капєляни вже не потрібні? Чи не працюємо ми
для ліквідації нашого обряду, якщо всі душпастирі на це годяться? Я заходив
у тій справі до Апостольського Делегата, але не маю інструкцій. Я нічого не
писав до Східної Конгрегації про положення наших вірних. Апостольський
Делегат сказав, що не можна творити національних парохій, ані Кат. Церква
не знає перзональної юрисдикції. Після місцевих правників, це правно
недозволеним, щоби капелян мав загальну юрисдикцію на цілу дієцезію. Тоді
вони не були б капелянами.
Я залишив ту справу і хочу порадитися Вашої Ексцеленції, що маю робити?
Боюся, що стану не радо баченою особою, а тоді праця буде неможлива.Поки
що вони з мене задоволені, і я даю собі раду. Конечно ще потрібно двох
священиків. Одного до Сіднею і одного до Мельборну.
Думаю, що можна прислати і нововисвячених священиків, бо будуть при
двох старших священиках. Зголосився о. Микола Ханат. але як маю відомости
від його брата, що перебуває в Сіднеї, то він хорий на серце, і канадійський
конзулят відкинув його старання на виїзд до Канади. Думаю, що до Австралії
не пустить його медична комісія, бо тут праця дійсно тяжка.
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Я працюю в Новій Південній Валії на терені п’ятьох дієцезій. О.д-р Іван
Прашко обслуговує стейт Вікторія; о.Дмитро Качмар обслуговує стейт
Південної Австралії; о.Микола Коп’яківський ЧНІ працює-в стейті Квінсленд;
о.Юрій Сполітакевич на терені Західної Австралії. Місцевий Архиєпископ
Перту вистарався вже для нього право бірітуалізму, щоби у будень правив
лат. Служби Божі для монахинь. Отець Фраиц Боський ЧНІ дальше хорий.
Перебуває в монастирі ОО. Редемптористів у Нюкастлю і вже тепер править
два рази Службу Божу для наших вірних. Слаба надія, щоби він вернув до
повного здоров’я. (Має пухлину в колінах і не може ходити, ані довго стояти).
Рівно ж о. Коп’яківський через жиляки не може довго стояти і править лише
читані Сл. Божі.
Всіх вірних нашого обряду з дітьми буде певно 15.000. Коло 300 осіб має
бути в Новій Зеляндії і менше число на острові Тасманія.
Я не можу нарікати на погане ставлення Католицьких Єпископів. Вони
відносяться добре, лише це перший раз вони стрінулися з католиками східного
обряду. Я маю свої метрикальні приватні книги, зробив свою печатку і вірні
зовсім того не знають, що вони належать до Лат. парохій, до яких ніколи не
ходять і навіть не знають, до якої парохії вони належать.
Дуже дякую Вашій Ексцеленції за надіслане миро і два антимінси. Я
відправив за них 10 Сл. Божих у наміреині Вашої Ексцеленції.
Остаюсь вірним слугою і сином Вашої Ексцеленції в Христі: о.П. Дячишин.
* * *
І, як можна було сподіватися (знаючи про точність з відповідями у
листуванні ВПреосв. АЕпископа І.Бучка - а зчасом і Блаженнішого Патріярха
Йосифа, - якої то "чесноти" - відповідати на листи - бракує багатьом нашим
церковним достойникам, навіть при модернім способі комунікації - оіш), вже
10.10.1952 р. летить до Австралії його відповідь на повищого листазвідомлення: ч.1253/О с.
"Слава Ісусу Христу!
Всесвітліший і Дорогий Отче Раднику,
дуже дякую Вам за цінне письмо з 24. вересня ц.р. зі звідомлєнням про
положення наших Отців Душпастирів і вірних на терені Австралії. Дякую
Милосерному Богові за те, що Ви здорові й повні сили до праці, а при тому
вмієте давати собі раду в нових умовинах. Я добре здаю собі справу з
труднощів, що стають на перешкоді нашим оо. Душпастирям у їхній праці,
але вірю, що з часом мимо труднощів можна буде зорганізувати наше церковне
життя щораз краще. Наші вірні є прив’язані до рідного обряду, а це є вкінці
рішаючим фактором на зміну погляду Латинської Єрархії. Вона хоч-не-хоч
мусить вкінці погодитись з дійсністю і дасть місце для нашої Єрархії бодай з
перзональною юрисдикцією. Так сталось у Північній Америці й Канаді, а
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тепер і в Америці латинській (в Бразилії); так сподіємося буде теж і в Австралії,
бо наші вірні не підуть па зміну обряду, що зрештою є заказане й
Апостольським Престолом.
Добре те, що т.зв. Імміґр. Комітет в Австралії радо приймає наших свяще
ників і радше треба нас викувати, що не маємо охочих, які подібно як Ви тому
рік, радо схотіли б йти на поміч своїм братам, щоб рятувати безсмертні душі і
щоб зберегти нашу скитальщину при Церкві і при прадідівських традиціях.
Ніде правди діти, але наші священики часто кермувались радше особистими
мотивами, їхати з ріднею чи знайомими до краще ситуованих країн, а не зав
жди хотіли слухати Духовної Влади, що мала і має на оці добро цілої нашої
еміграції. Як то добре сталося, що Ви з досвідом, набутим в Англії, виїхали до
Австралії; це не тільки важне для хвилевого забезпечення духовної опіки для
наших людей, але і засадничо важне для зорганізування тієї опіки на майбутнє.
Стараюсь всіма силами вислати душпастирів до Австралії, але поки що
маємо надію, що виїде тільки о. Ханат. З часом можна буде вислати двох
молодих Отців, що тепер ще кінчають богословські студії в Римі. Це дуже
важне, щоб наших священиків було більше, а тоді легше буде старатися про
персональну для них юрисдикцію.
Справа ведення метрикальгшх книг така, що треба нашим Отцям завести
свої власні метрикальні книги, але воно зрештою корисно є вписувати хрещення
і вінчання у книги дотичного лат. гіарохіяльиого уряду.
Сподіюсь, що Ви знайшли в Австралії священиків, які студіювали в Римі
і нав’язали з ними контакт, Це має ту корисну сторінку, що з такими священика
ми можна легше диспутувати на обрядові теми і їх переконати, що східній
обряд не буде ніякою перешкодою для поширення і закріплення Христового
Царства в Австралії, а противно, він тільки збагатить Церкву в Австралії
ціннощами, що їх цей обряд має. Історія Христової Церкви показує наглядно,
що це згідне з Божою волею, щоб церковна єдність була прикрашена різнобарв
ністю обрядів. Якщо мало би бути інакше, то Апостоли були би списали всі
літурґічні приписи і наказали їх тримати стисло, як це було в Старому Завіті.
Але Апостоли того не зробили, та й сам Христос навіть не дав доручення
списувати Його науку, а тільки проповідати Євангеліє, а Апостоли тільки
принагідно записали дещо в книгах святих. Це все можна поволи пригадати у
спокійних розмовах з добрими австралійськими священиками, а вони поширять
те далі так, що з часом можна сподіватися зміни у поставі латинської Єрархії
супроти нашого обряду.
Я тут у Римі радо роблю все можливе, щоби забезпечити нашу Церкву і
наших скитальців, які все стратили, але зберегли віру як найцінніший скарб.
Буду Вам вдячний за кожне звідомлення про справи в Австралії.
З цілого серця благословлю Вас і Ваших вірних усім добром. Відданий
Вам у Христі Господі брат і слуга (підпис: + Іван, Єпископ Апост. Візитатор)
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Знаючи про нелегкі обставини душпастирської праці в розлогій Австралії
та брак часу в священиків на листування, Архиластир Скитальців, не чекаючи
відповіді від свого повищого кореспондента (о.П .Д ), пише йому знову
батьківського листа:
Ч.1503/ГВ
Рим,15.12.1952:
"СІХристу!
Всесвітліший й Дорогий Отче Докторе,
з близьким вже Празником Різдва Христового і Нового Року 1953 мило
мені привітати Вас найкращими побажаннями і благословенням. Нехай
Вифлеємська Божа Дитинка обдарує Вас усім богацтвом благодатей і потішає
небесною потіхою серед сингальських злиднів на чужині та кріпить солодку
надію на краще.
При цій нагоді дуже Вас прошу, Дорогий Отче Докторе, взяти собі до
серця справу наших скитальців в Новій Зеландії. Там має бути коло 300
наших людей опущених зовсім, без ніякої духовної опіки. Правда, не всі
вони католики, а тільки частина, але всі потребують потіхи й опіки. До мене
звернулась Пан-Американська Українська Конференція з проханням післати
туди нашого священика. Я мав надію, що ще цеї осени виїде до Австралії
один наш священик (о.Микола Хаиат) з обов’язком відвідувати наших
українців і в Новій Зеландії та, на жаль, Австралійська лікарська Комісія
спротивилась його виїздові задля недуги серця і легенів.
Я повідомив згадану Конференцію, що в короткому часі Ви постараєтесь
відвідувати їх час до’часу, а до кінця 1953 р., сподіюсь, що кількох наших
священиків приїде до Австралії, а тоді один з них буде мати обов’язок
опікуватися Новою Зеландією.
Саме цими днями була тут в Римі Міжнародна Конференція Католицької
Карітас, на якій був і представник австралійського Єиіскопату, з яким я мав
довгу розмову. Він дуже просив мене прислати нових священиків, і я йому те
пообіцяв. Він сам є з Перту, знає добре отця Сполітакевича і мені було мило
почути похвальні слова про нього.
Ми тут переживаємо хвилі смутку з приводу Папського Листа до народів
Росії, але відтак прийшла потіха з уст Святого Вітця, 14.11. ц.р. Не знаю, чи
Ви дістали мій Урядовий Вісник? Якщо ні, то прошу замовити з Мюнхена,
або я вишлю з Риму.
З цілого серця благословлю Вас усім добром. Відданий Вам у Христі Господі
брат і слуга (підпис + Іван, Єп. А.В.")
* * *
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Л ист - звідом лення о. д-р а П. Дячишина
(д о о. М .К о п ’яківського - о і ш )
"Слава Ісусу Христу!
Кензінґтон, 26.11.1952р.
Високопреподобний і Дорогий Отче,
В першу чергу дякую за одержані листи. Мені живеться добре і стараюся
по можности обслужити розлогу територію. Я завів постійні Богослуження у
поодиноких таборах, в суботи, а в неділю правлю постійно в Сіднею.
В Сіднеї я правлю у двох церквах: о год. 10-тій на Міллеос Пойнт - читана
Сл. Божа, а в год. три на дванадцяту (11.45 хв. рано) - співана Служба Божа
у Лідкомбі. У першу суботу місяця буваю у Ґреті. В п’ятницю ввечір Молебень
а в суботу - співана Сл. Божа. Вечером вертаю до Сіднею. В другу суботу
правлю в Скайвіл, де приїжджаю в п’ятницю вечером. Пляную ще відправляти
молебен кождої другої суботи місяця у гостелі Чулльора, але то доперва на
слідуючий місяць. В трету суботу місяця відвідую далекий табор у Коврі. Від
місяця травня їздив (туди - оіш) раз у місяць, а тепер пляную їздити що
другий місяць на переміну: раз до Коври а раз до Волльонґонґ. В четверту
суботу місяця відправляю Богослуження в Квіибіяні коло Канберри. В той
спосіб всі наші вірні, у всіх закутинах, мають можність бути бодай раз на
місяць на своїх Богослуженнях.
Подвійні Богослуження в Сіднеї завів у місяці серпні. Через два місяці
возили мене до Лідкомбу наші парохіяни, а тепер вже їжджу своїм автом.
Купив нове авто за 1000 фунтів. Частину своїх грошей (250) фунтів, а частину
одержав з Англії (250), Католицький Комітет позичив 250 фунтів; 125 фунтів
позичив о. Сполітакевич, а 125 фунтів позичив з парафіяльних грошей.
Я завів (зарядив - оіш) дві таци у Сіднеї**). Одна (перша) для священика,
друга - на потреби нашої церкви. За уживання церков на Міллерс Пойнт і
Лідкомб плачу по одному фунтові тижнево. До тепер маю зібраних сто п’ятдесят
шість фунтів для нашої парохії. Можна би багато зробити, але наші вірні
таки досить байдужі. На три тисячі вірних приходить до церкви коло три
сотки. Справді, це великі простори і великі кошти для безробітних людей,
але могло б бути краще.
Досить велика громада постає у Нюкастлі, де перебував о. Боський, і там
потрібний стало священик. Потрібно принайменше ще двох священиків; один
до Мельборна і один до Сіднею. Зголосився ще о. Микола Ханат, але я дуже
сумніваюся, як він приїде. Він хотів їхати до Канади, але конзулят відкинув
його через недугу серця. (В Канаді має брата). Він має рівно ж брата в
Сиднею, жонатого з німкою, скінчений богослов, але до церкви заходить дуже
рідко. Вій раз зайшов до мене, щоби довідатися про фінансове положення
наших священиків. Видко хоче заробити грошей. їх Ексцеленція Преосв. Іван
Бучко обіцяв мені прислати колись двох нових Богословів з Риму. Це було б,
на мою думку, краще мати тут Римських священиків.
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Думаю, що вже подав точні дані про хід моєї праці. Воно було дуже тяжко
з початку, бо з такої Коври вертав (-ся) цілу ніч поїздом; але вже трохи
легше, бо автом не так зв’язаний часом. Останній раз їздив автом до Коври,
то треба їхати 8 годин без перерви, бистрою їздою. Та одна вигода, що можу
по дорозі вступити і відвідати знайомих. Найближчий раз відвідав о. Боского,
хоч я вже був у нього два рази. Громада в Нюкастлі задоволена, що має два
рази на місяць Богослуження. Єпископ у Нюкастлі дуже прихильний. Рівно
ж переписуюся з о. Сполітакевичем у Перті. Він дістав від монахинь (не
подав адреси) церкву на своє виключне утримання і дістав дозвіл вставити
гіровізоричний іконостас. О. д-р Прашко досить тяжкий до кореспонденції, а
о. Качмара не знаю і не мав нагоди познайомитися. Було б дуже добре, якби
ми могли раз з ’їхатися до Мельборну і зробити один спільний Соборчик.
Я винен Високопреподобному Отцеві чотири фунти за книжки, що були
лишилися при церкві. Чи міг би одержати список книжок видань оо. Редемп
тористів в Канаді? Треба поширяти нашу католицьку пресу, щоби мати більший
доступ до людей, що їх не можемо відвідувати.
Хочу вже кінчити мого листа звідомлення з моєї праці. Я не писав нічого
до Східної Конгрегації. Сподіюся, що з кінцем року вони дадуть якісь
формулярі і треба буде робити через Апостольського Делегата. Він є противний
творенню окремих наших парохій, але з часом то дасться переробити.
Бажаю Високопреподобному Отцеві всего добра і многих ласк.
Відданий в Христі: підпис: о.Др.П.Дячишин .

І відп овідь о. М . К о п ’яківського,
з д н я 2 7 1 2 , 1 9 5 2 (ОхГогсі Р а г к . В г і з Ь а п е ) .
"С.І.Х. Всечесніший. Докторе, Дістав Вашого листа з дня 26 листопада та
за новини в ньому дякую сердечно.
Насамперед гратулюю Вам, що Вам так добре зложилося все, що маєте
своє авто. Без того засобу льокомоції прямо неможливо як слід виконати
свою душпастирську працю в громаді розкинених наших людей. А коли Ви
маєте не сотні а тисячі душ, то автомашина, можна б сказати, стає конечним
засобом, що помагає в відвідуванні парафіян.
"Потрібно принайменше ще двох священиків, один до Мельбурна і один до
Сиднею" - згадуєте в листі. Що Вам потрібно мати ще одного священика, я це
розумію, бо будучи в Сиднею я старався про те. І думаю, що тепер для Вас,
що знаєте добре положення наших людей та й потребу мати ще одного вященика
в Сиднею, є черга таки ургувати в Римі про те.
Перед Вашим приїздом я представляв ту справу в Римі, а також писав про
потребу нашого священика в Західній Австралії. З Конгрегації я дістав
прихильну відповідь: бо Ви приїхали до Сиднею, а о.Сполітакевич лишився
в Західній Австралії.
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Сталося, що о. Боський в міжчасі мав операцію на ноги і став нездатний до
подорожування, а він почав відвідувати від часу до часу наших людей у
Брізбейн.
Коли Ви і о. Сполітакевич були вже в дорозі до Австралії, я згодився
перейти до Брізбейн, бо Архієпископ Брізбейну бажав мати монаха, маючи
на увазі матеріяльну його піддержку, знаючи, що громада українців-католиків
у Брізбейн невеличка. Та про свою церковну громаду я згадував Вам в листі,
в липні: 40, 50 а часом трохи більше осіб в церкві, враховуючи в те також
дітей, - а на катехизмі по Службі Божій маю 5, 6, часом 10 дітей, враховуючи
від пять-літних... Служба Божа читана, бо нема кому співати. Хіба деколи
заспівають "Єдинородний", "Іже Херувими" і якусь пісню, коли буває в церкві
хтось, що відважиться почати... В однім таборі маю ще 4 родини, а в другім
яких 20 родин. Виходять з таборів до своїх домів, які викінчують (в суботи й
неділі). Та я собі думаю, коли Бог позволить їм якось загосподаритись і не
одному з них вдастся купити якесь авто, тоді він і його сусід приїдуть деколи
до церкви. Таборове життя кожному надоїло...
Маючи малу громаду людей в Брізбейн, і взагалі в Квінсленді, я не можу
мати великого розмаху, щоб старатися про нових священиків. Для Вас ідля о.
Прашка є тепер правдива причина представляти чи й урґувати що нам потрібно
мати більше наших священиків тут, в Австралії. Та я у своєму річнім звіті до
Конгрегації, напевно, згадаю про те, бо вважаю все-таки обов’язком мого
сумління підтримувати цю справу, яка для нашої іміграції є дуже важлива.
Що до списку книжок, що їх можна дістати в ОО.Редемптористів у Канаді,
та в Календарі на 1952 і в "Логос”, що недавно тому я був Вам післав, а також
в місячнику "Голос Спасителя" за жовтень, що його посилаю Вам осібною
поштою, можете найти книжки, що їх можна дістати там.
Я щораз більше відчуваю, що мої сили вичерпуються: ШІСТДЕСЯТКА
висить надо мною та й наслідки фронтової служби з перших наших визвольних
змагань (ревматизм) щораз більше мені докучають і перешкаджають у праці.
Ваша сугестія, що було б дуже добре, щоб ми могли з ’їхатися на спільний
"соборчик".Та мені виглядає, що Сидней був би найліпшим місцем, бо для
всіх нас це було б ще найближче, не враховуючи Перту, та й можна б рахувати
також на о. Боського, якому до Сиднею ще може вдалося б приїхати.
До СИДНЕЮ залізницею: з Брізбейн буде коло 620 миль,
з Мельбурну - "590"
з Аделяйди - "490+590 = 1080 миль,
з Нюкастль - "100"
До МЕЛЬБУРН залізницею: з Брізбейн буде коло 1210 миль,
з Нюкастль - "690"
з Сиднею - "590"
з Аделяйди - "490"
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Коли б так у Сиднею, і то в часі Евхаристійного Конгресу, в квітні, і тоді
в одну неділю (19 або 26) або в попередні суботи відправити СОБОРНУ
СЛУЖБУ БОЖУ для звеличання Конгресу і для виявлення нашого обряду.
Очевидно, треба би порозумітись з Комітетом Конгресовим, чи не взяли б
нашу Службу Божу у свою програму, і, хоч вони мають свій плян вже накресле
ний, то однак все-таки могла 6 бути можливість відправити нам наше Богослу
ження в одній з церков у центрі, навіть не мішаючи їх порядку "ін дженере".
Також монсіньор Кренаи повинен знати про те все, щоб ми могли віддалитись
від наших станиць. Прошу о св. молитви. До побачення на Конгресі..
Остаю відданий слуга в Христі: підпис (о.Н.Коп’яківський ЧНІ.)
* * *
Увага: Я свідомо переписую дослівно оригінали кореспонденцій, щоб переда
ти Читачеві: і спосіб думання, і переживання-клопоти тих кореспондентівпіоиерів.
**) У попередньому листі є мова про таци. Де "конечне зло - ш аіит песеззагіит" - в часі Богослужень, має свої історичні традиції. Відомо, що Св.
Літургія - це таїнственне повторення Хресної Жертви Богочоловіка Ісуса
Христа за спасіння світу. На доказ єдности людей і священослужителя з
Богом, ту Жертву споживається (св.Причастя). В минулому, учасники Жертво
приношення приносили на Службу Божу свої дари: хліб, вино, овочі ітп., які
благословив найстарший свящеиослужитель; частину їх споживали присутні,
(пригадайте: перші спільні обіди-вечері за апостольких часів, т. зв. "АҐАПЕ"),
а решта йшла на удержання Духовенства і церковного причету-обслуги. А
тому, що ті жертви-продукти недовго могли зберігатися, то з часом принявся
звичай, замість них, приносити в жертву грошові дарунки з тою ж метою. Так
воно закріпилося і в нас. У багатьох випадках - це одиноке джерело приходу
священика на прожиток і розвиток його праці. Але о. М. Коп’яківський
поступив нерозважно. Він не збирав тац у церкві для себе, мовляв: "я монах
і маю удержання в монастирі, а ви бідні скитальці"...Тож таци в церкві збирали
представники різних організацій, нпр. Союз Українок, Громада, Комбатанти
ітп. і забирали їх на свої цілі-потреби. В часі його душпастирювання упродовж
двох років (1950-52), люди до такої практики привикли і, коли о.П. Дячишин
призначив ті таци на церковні потреби, то тим викликав (неоправдане)
невдоволення багатьох вірних, які не хотіли розуміти, що одинокий прихід
на потреби священика і, як винагорода за його працю, - призначені саме їхні
пожертви на тацу, в часі Богослужень - оіш).
**3наючи з передвоєнного досвіду з Галичини про те, що наші священики
радо ангажувалися теж у громадське а навіть політичне життя своїх вірних,
тож уже в перших днях після приїзду о.П.Д. до Сіднею, поплили на його
адресу прохання про допомогу в різних справах, і він поринає в той вир
життя українських поселенців з питомим йому запалом і посвятою.
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Про те, як вірні нашої Церкви були енрагнєиі послуг рідного священика,
хай послужить Лист - прохання з Квінбієи, біля Канберри, вже кілька днів
після приїзду о.П.Д. до Сіднею. Лист передроковуємо повністю, як документ
часу:
"Відділ Української Громади в Квінбієн,
Дня 3.4.1952 р.
с / о М г.О.Реітузку), 4 Кіпкога Ріасе, ОиеапЬеуап, ИЗАУ.
До Високопреподобного Др. о. Дячишина, пароха гр.кат. Церкви в Сіднею.
Преподобний Отче, Управа Відділу укр. Громади в Квінбіяні і Кружок
Союзу Українок благально просить Вас, ( підкреслення мої - оіш) Преподобний
Отче, ласкаво прибути до нас, щоб вірні могли висповідатися. Повище названі
щойно створені обі організації постановили улаштувати спільне свячене на
Томину Неділю, себто 27 квітня 1952, щоб тим робом дати змогу стрінутися
один з другим і відновити наші християнські традиції.
Було б мило бачити Вашу прегіодобність духовну в той день обслужити
нас сповіддю, св. Літургією (Службою Божою) і посвяченням нашого стола
спільного Свяченого. За що були б ми сердечно вдячні.
Нетерпеливо ждемо Вашої преподобної ласкавої відповіли чи ближчих в
цій справі інформацій. Остаємось з глибокою пошаною до Вас., Отче Др.
Підписи: О.П етрівський - голова В.Укр.Громади і Даиута Кусий - голова
К.С.Українок" і (дописка о.П.Д, " відписав 8.4.1952", а чи був там, немає
згадки ані копії листа - оіш).
А вже 5.4.1952 р. п-і Ірина Пеленська (Голова Союзу Українок в НПВ) від
себе інтервеніює, щоб о.П.Д. задоволив повищу прозьбу квінбіянців.
29.4.1952
Лист від СУК Н.П.В. (Союз Українських Комбатантів) за
підписом Голови сот.проф. Ю .Зав’яшс.ького(?) з проханням, щоб о.П.Д. став
членом С.У.К., а в листі з 8.5. повідомляє, що з дозволу о.П.Д., на Великдень
(20.4.52), біля церкви було зібрано 52.12 фунтів для Українських Комбатантів
в Европі.
В м. серпні "Організаційний Комітет" просить оголосити в церкві про
Великий Концерт у залі Сіднейської консерваторії, в п’ятницю 8.8.1952 в
год. 8 веч.
15.8. того ж року проф. д-р Є.10.Пеленський повідомляє про Заг.Збори
ГІТШ і запрошує о.П.Д. до членства в НТШ (і, як відомо, о.д-р. П.Дячишин
був активним Членом сіднейського Осередку Праці НТШ аж до своєї смерти
4.8.1962р - оіш).
(На жаль, з тих перших років збереглося дуже мало документів. Одна з
причин - це брак часу і ненормальні умовини душпастирської праці "душпастирювання на колесах" - а друга, мабуть, та, що добряга о.Петро був
відомий і з того, що не дуже "любив писати". - оіш. Упродовж 7 літ (1952-59)
о.П.Д. жив ("мав дах над головою") у монастирській келії (Засгесі Неагі
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Мопазіегу, Копта ЗігееіДепзіїїйіоп), без особливих вигід. У вільних хвилинах
(від поїздок "у терен") і всяких громадських "засідань", він ледве вспівав
вести конечну кореспонденцію, вписувати метрики, провадити картотеку
парафіян. Не великі житлові вигоди мав він в одній кімнаті парафіяльного
дому " Андріївні" в Лідкомбі, де крім сотрудника (о.І.Шевціва) жили підопічні
о.ПД студенти-сироти: Тарас і Ждан Коломийці, а одна кімната була відведена
на домашню каплицю.в якій правились щодня св. Літургії для вигоди парафіян
і священиків. То ж, щастя, що все-таки щось збереглося з тих часів на згадку
поколінням, що й радо використовуємо в цій праці в додатку до інформацій
живих ще сучасників і співпрацівників пок.о.П.Дячишина,- оіш).
аЦ

*

19 5 3
В цьому році українська спільнота в Сіднеї заманіфестувала публично про
свою присутність в Австралії. Нагодою для цього став НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕВХАРИСТІЙНИЙ КОНГРЕС У СІДНЕЇ в днях: 12 - 19 квітня, 1953 року.
Вважаю за вказане передрукувати на цьому місці два репортажі про той
Конгрес, які себе взаємно доповняють і кидають більше світла на нашу участь
у тому Конгресі, оіш

1. Евхаристійний К онгрес А встралії 12-19 квітня 1953,
пера о . д - р а П . Д я ч и ш и н а :
Евхаристійні Конгреси бувають національні й інтернаціональні. Останній
Інтернаціональний Евхаристійний Конгрес був в Еспанії попереднього року,
а тепер був у Сіднею Національний Евхаристійний Конгрес Австралії. Основна
ціль усіх Евхаристійних Конгресів це: оживити віру що під Евхаристійними
видами знаходиться і діє цілий Христос, Бого-чоловік; оживити релігійне
життя і віддати належний Евхаристійний культ Бого-чоловікові.
Крім тої загальної цілі, підстави усім Евхаристійним Конгресам, поодинокі
Конгреси підчеркують з особливішим натиском окремі правди віри чи поодинокі
чесноти християнського життя. Теперішній Евхаристійний Конгрес в Сиднею
був присвячений християнській любові, а його кличем були Господні слова:
"по цім пізнають люди, що ви мої ученики, коли любов матимете між мобою".
Клич християнської любови був підставою останнього Конгресу, на якому не
впало ні одне слово ненависти до інших віровизнань.
Релігійне життя австралійських католиків було під знаком Евхаристійного
Конгресу, і він виднів у життю цілого міста. Він тривав цілий тиждень при
участи великого здвигу вірних. Через цілий тиждень, на кожному Богослуженні
було, звичайно, 50-100.000 вірних, а в кінцевій Евхаристійній процесії взяло
участь понад півмільйоиа вірних.
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Сама програма Австра
лійського Евхаристійного
Конгресу займає сторінки
часопису і тяжко схопити її
в однім дописі. Подамо
побіжно її перебіг, а зупини
мося лише на точках, де
рівно ж українці взяли
громадну участь.
Перших три дні : 12-14
були посвячені Евхаристійному культові. Були про
повіді на вулицях і в кілька
десятьох церквах з БогоУкраїнська група процесії під час Євхаристпійного служеннями, адораціями і
Конгресу , 1953р.
"святими годинами". Даль
ших чотири дні мали специічнии характер і оули примінені до поодиноких станів суспільства чи церков
них установ. Окремі конференції, науки, Богослуження були призначені для:
1)
Духовенства і монаших Чинів; 2) Католицької шкільної молоді; 3) Орга
нізації католицьких жінок; 4)Мужеських католицьких організацій; 5)Харитативних і суспільних організацій; б) Релігійних церковних організацій.
Кожна з них мала дуже чисельну участь, а кінцеві маніфестації, що відбува
лася на виставовій площі, мали імпозантний масовий характер. Між іншими
належало б згадати попис католицьких шкіл, що у спеціальних плащах на
виставовій площі створили червоне тло з білою чашею і агнцем посередині.
Образ Евхаристійної Жертви - Тіло і Кров Господа. Рівнож замітна маніфеста
ція католицьких мужчин. При загашеному електричному світлі а запалених у
руках свічка 20.000 мужчин відновили приречення, зложені колись при
Хрещенні.
Крім релігійних маніфестацій, були також офіційні прийняття. Урядове
прийняття Кат. Єрархії в Тавн Голл. Обід Ліги Католицьких Жінок в
Трокадеро, де були запрошені представниці національностей. На таких
прийняттях були порушувані суспільні справи, як допущення кольорової
еміграції, відношення працедавців до робітників ітп. Про різноманітність
програми і її миогогранність може посвідчити факт, що Кардинал Індії, Ем.
Граціяс., мав одного дня сім промов.
Субота 18 квітня була призначена для новоавстралійських ґруп. Кожна
нація мала свою Службу Божу оо різних церквах Сіднею і передмість. Всіх
національних груп було 12. В Архикатедральному храмі була візантійська
Сл. Божа о год. 10-ій, а передавана через радіо о год 12-ій католицькою
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радіовиеильнею 2СМ. Візантійську Сл.Божу відправляв ВПр. о. Микола
Коп’яківський ЧНІ, український душ пастир Квінсленду в асисті о. Архи
мандрита Мелхітської Католицької Церкеви Моис. Кагу і російського Кат.
Священика о. Каткова. Дияконували українські священики: о. Др. Іван Прашко
з Мельборну і о. Др. Петро Дячишин зі Сіднею. Архикатедральний Храм був
битком набитий новоавстралійцями і австралійськими вірними.
Крім австралійського католицького клиру-духовенства, взяли участь в
українській Богослужбі: їх Еміненція Кардинал Аґаджініян, Патріярх Вірменії,
і Апост. Делегат Архип. Павло Морелля. Коротку і змістовну проповідь поанглійськи виголосив їх Ем. Кард. Агаджініян. Він підчеркнув, що існує
лише одна Христова Церква у світі. Нема Церкви Римлян, Греків чи Слов’ян,
а лиш одна правдива Христова Церква у римському, грецькому чи слов’ян
ському обряді.
Христос- установив лише одну Церкву для цілого людського роду.Видимим
центром Христової Церкви був Собор Апостолів під проводом Верховного
Ап. Петра, а нині Собор Епископів під проводом Епископа Риму. Та Христова
Церква поширилася по всьому світі, обнімаючи всі народи з їхніми культурами,
що становлять різнородиість обрядів, але в основі мають одного духа, одну
штуку, однакові тайни і однаковий культ. Ця Служба Божа, яку сьогодні
чуєте і бачите, є нашою Службою Божою, і якраз через те вона є переслідувана
на своїх рідних землях. Нині в Україні і в Румунії вся Церковна Єрархія,
ввесь клир і вірні померли, або мучаться по в’язницях і каторгах. Ця Східна
Церква є нині переслідувана за свою приналежність до Христової Вселенської
Церкви. їх Ем.Кард. Агаджініян дякує Австралійській Єрархії за піддержання
Східної Церкви. Приймаючи запрошення на цей Конгрес, він почувався до
обов’язку попросити про особливе благословення у Святішого Вітця для вірних
синів і доньок, що приналежать до східного обряду, і це благословення він
передає з цілого серця. їх Ем. Кард. Агаджініян ще як Ректор Вірменської
Колегії в Римі, бував часто гостем Української Колегії. По Службі Божій у
захристії він сказав до о. П.Дячишина: "Я добре пригадую собі тебе. Ти був
моїм студентом; я одержав від вас образки з нагоди ерейських свячень. Вас
було тоді разом десять неоєреїв".
Католицька радіовисильня 2СМ передала нашу Службу Божу в цілости
дня 18.4. від години дванадцятої. Співав хор під проводом п. С. Микитовича
і при співучасти наших найкращих співаків з п. В. Матіяшом. Наша Богослужба так подобалася, що радійовисильия повторила її самочинно частинами дня
20 квітня і 26 квітня.
Інші національні групи мали свої Служби Божі по передмістях Сіднею
при великому здвизі вірних. В нашій Богослужбі взяли участь рівнож їх
Ексц. Апостольський Делегат Архиєп. П.Морелля, що тепер іменований
Нунцієм на Францію.
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Закінченням і кульмінаційною точкою Конгресу була процесія з Найсвятішими Дарами через вулиці Сіднею до Архикатсдрального храму. Більшість
українців мала можність бачити цей величавий похід. Учасників у поході
було 24.000, а глядачів коло пів- мільйона. Похід отвирала поліція на конях,
а замикала поліція на мотоциклях. Ішли представництва шкіл, національні
групи в поазбучному порядку, католицькі організації монахи, духівництво.
Жінки не брали участи, хіба в одностроях. З національних груп найчисленнішою були італійці (1200) а найменша група Росіян (14 осіб). Українська
група числила 125 осіб під проводом ОО. Коп’яківського і Дячишина. Своїми
національними строями і добре уложеним порядком наша група робила приємне
враження. Під Архикатедральним Храмом зійшлася вся процесія, де відбулося
кінцеве благословення ІІайсвятішими Дарами; промова Святішого Вітця Папи
Пія XII і посвячення Австралії під опіку Святого Духа. Останній Конгрес
виказав велику силу і зорґанізованість австралійських католиків. Процесія
своєю повагою, гарною зорганізованістю робила приємне враження на всіх і
інші віровизнання висказуються з признанням про вдалість і доцільність
Австралійського Національного Евхаристійного Конгресу, о.Др.Л.Дячишин

2. "А В С Т Р А Л ІЙ С Ь К И Й Е В Х А Р И С Т ІЙ Н И Й
К О Н Г Р Е С " О . Н . К о п ’яківський
{К алендар Альм анах "Голосу Спасителя", ла р ік 1954, ст. 60 63)

"ЕВХАРИСТІЙНИЙ Конгрес відбувся в Сіднею від 12-25 квітня 1953 р.
Уряджений був він на те, щоб пригадати три моменти з історії католицької
Церкви в Австралії. 1) 150-ті роковини, як був виданий публичний державний
акт, яким дозволено на повну свободу католицькому священикові відправляти
Службу Божу в Сіднею; 2) Це 25-ті роковини, як у Сіднею відбувся
Міжнародний Євхаристії'! ний Конгрес у 1928 році; 3) Це 25-ті роковини
оснування Австралійського Товариства Святого Імени як парафіяльної одиниці.
Вже сам титул вияснює характер урочистого його святкування. Це австралій
ський національний конгрес, що концентрується коло Пресв. Євхаристії і
Служби Божої. Але він мав також міжнародний характер, бо було багато
визначних достойників з поза Австралії та тисячі "Ново-австрлійців" брали
участь у ньому.
В суботу, 18.4. 1953р., різні національні групи мали Службу Божу, яку
відправляли для них їхні капелями в церквах на передмістях Сіднею. Служба
Божа Візантійського обряду була відправлена в катедрі Преч. Діви Марії, в
центрі міств.
"Офіціяльна Пам’ятка" коротко згадує про це так: "Надзвичайно кольоро
вий випадок: у суботу вранці було відправлення Служби Божої у Візантій
ському Обряді, в катедрі Преч. Діви Марії для Новоавстралійців Українців,
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Мелхітів і Росіян. їх Еміненція Кардинал Агаджініян президував. У тому
самому масі були відправлені Служби Божі для національних груп: поляків,
лотишів, литовців, мадярів, голляндців, італійців, чехів, словаків, маронітів,
мальтійців, словінців і хорватів."
Та вже більше було подано в "Католицькому Тижневику" з дня 23.4.1953,
ч. 580. Уважаю за відповідне подати в перекладі, що важливіше. Наголовок
такий: "Служба Божа кольоритного Східного Обряду в Катедрі" і читаємо:
..."Особливіше благословення від Святішого Вітця було передане від католиків
різних східних обрядів в Австралії під час Національного Євхаристійного
Конгресу. їх Еміненція Григорій Петро ХУ, Кардинал Агаджініян, Вірменський
Патріярх Кілікії, уділив його в часі прегарної Служби Божої Візантійського
Обряду, в катедрі Преч. Діви Марії. Він сидів на високім троні перед Головним
Престолом, одітий у чудові ризи Кардинала-Патріярха Східної Церкви. В
часі Служби Божої або Божественної Літургії, як називають її у візантійському
Обряді, їх Еміненція промовляв до зібраних по-англійськи. Багато священиків
латинського обряду клячали у святилищі.В числі 4.000 присутніх у катедрі,
найбільше було Українців, Вірмен і Росіян, ГІовоавстралійців і членів довгоіснуючої Мелхітської громади, що мають свою власну церкву Східного обряду.
Також багато католиків латинського обряду були присутні і могли перший
раз глибоко проникнути величну Божественну Літургію св. Івана Золотоустого.
Це вперше Католицька Служба Божа візантійського обряду була відправлена
в Австралії разом трьома священиками. Головним целебрантом був о. Н.Коп’я
ківський ЧНІ (українець); другим був о. М. Шагуд, Р.Б. (мелхіт), а третім
о. А.Каткоф, М.І.С. (росіянин). Дияконували: о.П.Дячишин і о. І. Прашко
(українці). Церемонієром був о.Феррарі.
Концелебрація багатьма священиками разом, які освячують той сам хліб і
вино, є дуже загальною в Східних Обрядах. Отець Коп’яківський, старший
священик, відправляв при престолі голосно, а інші два священики проказували
молитви тихим голосом. При освяченні всі три священики співали голосно
по-грецьки слова: "Прийміть, їжте, то є моє Тіло, що за вас ламається на
відпущення гріхів" і: "Пийте з неї всі. Це є Кров Моя Нового Завіту, що за
вас і за миогих проливається на відпущення гріхів"...
Службу Божу відправлювано у старословянській мові. (Додано неправиль
но: "і в арабській"). Замітие те, що прегарно співав український хор, без акомпаніяменту, по старословяиськи під час. Богослуження, що тривало понад дві
години. Хор був під проводом п. Я.Микитовича. Багато присутніх прийняли
Святе Причатя під двома видами, подаване золотою ложечкою з чаші. Знаний
проповідник, о. Л. Далтон, М.С.Х., коментував Сужбу Божу по-англійськи
для присутніх членів латинського обряду. Сотні людей поза катедрою і в Гайд
Парку слухали Службу Божу і її опис отцем Далтоном передавані через
гучномовці- Пізніше, радіостанція 2СМ передавала зарекордовану Службу Божу.
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Американський священик, о. П. Тюгі і о. Ф.Боський ЧНІ, стояли коло їх
Еміненції. Два пани українці стояли перед престолом в часі Служби Божої,
тримаючи запалені свічки. На переді святилища поставлені дві хоругви зі свя
тими іконами. У своїй проповіді їх Еміненція сказав, що католики кожної
країни й обряду є в злу ці через одність віри.. І Служба Божа, яку присутні
слухали, в основі та сама, що й латинського обряду... Він приніс особливіше
благословення від Святішого Вітця для людей різних Східних Обрядів, розсія
них в цій країні. Багато Народів Східного обряду стали тепер предметом переслі
дувань, особливо тому, що вони в одності з Римом... В Україні й Румунії вся
Єрархія - всі єпископи - і багато священиків померли або вмирають у тюремних
льохах, бо не хочуть зірвати свого прив’язання до Святішого Вітця... Сьогодні
діти Східніх Обряді, яких батьки так багато причинилися до слави Вселенської
Католицької Церкви, дають свідоцтво своєї віри, проливаючи свою кров". Таке
читаємо в "Католицькому Тижневику" ("ТЬе СаПюІіс \Уеек1у"-оіш).
Та хотів би я згадати, що перші звідомлення з нашої Служби Божої у
щоденниках австралійських були подекуди трохи баламутні. Те свідчить, як
дуже мало ознайомлені тут, в Австралії, зі Східним Обрядом. Та назагал всі
були захоплені нашим обрядом. Думаю, що наша Служба Божа і проповідь
Патріярха поліпшить наше церковне становище й наставлення латинського
духовенства до Східних Обрядів та до нашого зокрема. Тільки одна велика
біда для нас у тім, що маємо замало наших священиків. На цілу Австралію є
тільки ШІСТЬ наших священиків, а українців- католиків є понад ДЕСЯТЬ
ТИСЯЧ, і ще до того дуже порозкидувані. І хоч не прибувають нові іміґранти,
то маємо вже ПІВТИСЯЧІ австралійських українців, що вродились вже в
Австралії. І з кожним роком наше число буде збільшуватися новими уродинами.
І я ставлю таке болюче питання: Чи діти мають пропасти для нас? Хто буде
відповідальний? - І відповідь маю одну: Нам треба мати тут більше наших
священиків! Для того звертаюсь з проханням до всіх: Молімся в тім наміренні!
В перших звідомленнях була згадка про наші гарно вишивані ризи. Привіз
їх з Мельборну о.Др.І.Прашко й порадив мені взяти їх до Служби Божої.
Наші вишивки говорили про нас!
В неділю, 19.4.1953 відбулося закінчення Конгресу дуже величавим походом
вулицями міста. Похід тривав три години, від 2-ої до 5-ої. В ньому взяло
участь означене число осіб з різних церковних і світських установ, 24.000
осіб. В поході були на приклад 1383 дівчат з католицьких шкіл, що
представляли 15 Згромаджень монахинь, які ці школи провадять, зі своїми
прапорами і в своїх різнокольорових шкільних одностороях; 1545 хлопців з
католицьких шкіл, що представляли 4 Згромаджень монахів-учителів; 50
шотлядців; 286 ірлядців Й одні й другі в своїх національних строях ; означене
число католицьких медсетер, студентів університету, членів різних католицьких
товариств, монахинь, монахів, священиків.
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1895 осіб ішли в поході 15 національних груп. Було побажане, щоб усі
були у своїх національних строях. В поході були хорвати, чехи, голляндці,
мадяри, італійці, латиші, литовці, мальтійці, поляки, росіяни, вірмени,
словаки, словінці, ливанці і українці. Наша українська група, думаю була
друга числом, бо мала понад 150 осіб. Представлялась гарно. Заключаю хоч
би з того, що при формуванні походу дуже довго крутились фотографи біля
нашої групи. Ми мали хоругов з іконою Матері Божої з Дитятком, яку
намалював наш маляр п. М. Кміт. Капєляни кожної Групи йшли в поході зі
своєю групою. Парох Сіднею, о.Др. П.Дячишин і я були з нашою групою.
Більше як півмільйона людей (прибл. 750000) приглядалися походові, але
одночасно й молилися, бо молитви й пісні були передавані голосниками. Всі
були в молитовній злуці на честь Євхаристійного Христа й віддавали Йому
прилюдну пошану. Коло 5-ої години Папський Легат на цей Конгрес, Карди
нал Ґілрой, зблизився з Найсвятішими Тайнами до престолу на сходах катедри.
О год. 5-ій загомоніли дзвони з базиліки св.Петра в Римі, і через радіостанцію
2СМ була передана одинадцятихвилинна промова Святішого Вітця.
Під глибоким вражінням цього походу і тої прилюдної пошани для Євхарис
тійного Христа, я в серці моїм молився: "Боже, Господи Ісусе Христе! Скороти
дні неволі нашої скривавленої Батьківщини. Поблагослови терпіння мого наро
ду. Вчини, Господи, щоб у відновлених і посвячених Твоїх Божих храмах
вільний український нарід одним серцем і одними устами по всіх землях
Соборної України співав Тобі похвальні пісні. Вчини, Господи, щоб Твоє
Боже благословення знову спочило на українських землях, як то був заповів
святий апостол Андрій. Вчини, Господи, щоб у золотоверхому Києві відбувся
величний Український Національний Євхаристійний Конгрес, щоб за зневаги
Тебе перепросити й Тобі належну пошану віддати. Та, нехай буде Воля Твоя!"
( о. Н. К о п ’яківський

* * *

Одним із документів (30.4. 1953 р.), що заслуговує на згадку на цьому
місці, це Звернення п.М.Гулака, Голови Стейтового Комітету для відзначення
20-тої ріниці Голодомору в Україні. Ось воно: "Дорогий Отче, покликуючись
на нашу розмову в справі відзначення голоду в Україні на території нашого
Стейту, маю честь Вас повідомити, що у цій справі я вже відбув конференцію
з православним духівництвом, на якій Ваш погляд щодо відзначення цієї
трагічної річниці, признано за річевий і оправданий.
В мисль цього постановлено:
1. Кожної неділі, в часі від 25 травня до 26 червня, ц.р. Богослужби
відправлятимуться за душі погиблих жертв голоду і народовбивства в Україні,
та виголошуватимуться відповідні до цього проповіді на Богослужбах;
2. Провадитимуться кожної неділі збірки в церквах на потреби протестаційної акції;
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3. День 27 червня визна
но за день посту в пам’ять
жертв голоду.
4. 28 червня, до години
11-тої перед полуднем від
правиться в залі при Англі
канській Катедрі на Тавн
Голл соборна панахида.
5. Від години 12-тої по
полудні, в цьому ж примі
ГГротестаційний похід в Сіднеї 1953р.
щенні, відбудеться протесу 20-ліття голодомору в Україні
таційне віче-академія з
участю чужинців а потім:
6. Звідси похід з транспарентами до могили незнаного вояка і зложення
там вінків.
Участь Духівництва в поході відбудеться в характері громадян-духівників,
без облачення. При могилі незнаного вояка - панахид не буде, натомість буде
проголошена коротка промова в англійській мові через п. проф. Драґана.
Дорогий Отче, В імені нашої національної справи прошу Вас сердечно
перевести відзначення річниці голоду в українських католицьких парохіях
згідно цього пляну і нашого порозуміння з Вами, а окрім цього, ласкаво
причинитись, щоб якнайбільш дітей, жінок та чоловіків взяло участь у вічуакадемії та протестаційному поході. Розуміється, побажаною була б участь
можливо якнайбільшої кількості людей в українських національних строях,
про що, гадаю, Ваше Високопреподобіє, напевно, не забудуть.
До раніш переданих Вам п. мґр. Кужілем збіркових лист на фонд відзна
чення річниці, пересилаю в залученні'ще три листи, щоб кожна парохія мала
свою окрему листу.
Прийміть Високодостойний і Дорогий Отче запевнення моїх щирих:
поважання і вдячності Вам: підпис: М.Гулак, за Стейт.Ком.Відзн.Голоду в
Україні (і : залучник: 3 збіркові листи)
* * *
ШКІЛЬНИЦТВО. Поміч свящ еника в орган ізації українського
шкільництва:
РАДА УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ НЮ-САВТ ВЕЛСУ
Пітт Стріт, Редферн, Сідней, НСВ.
ШКІЛЬНА РЕФЕРЕНТУРА ч.ЮО
Сідней, 27.9.1953 р.
До настоятеля парафії
Греко-католицької церкви в
Сіднеї, о. д-ра П. Дячишина.
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Високопреподобний Отче!
Рада Української Громади НСВелсу в пляні своєї праці має на увазі
впорядкування та належне організування шкільництва в суботніх шкілках
відділів Української Громади. Це поважне завдання вдасться виконати лише
при сильній підтримці всього українського громадянства, а передовсім при
допомозі наших організацій та зокрема церков. Взагалі справа виховання
наших наймолодших не зможе належно зорганізуватися без допомоги збоку;
отже, допомога й підтримка, з боку наших церков - Греко-католицької й
Православної - в цій галузі нашої праці нам дуже потрібна.
Шкільна Референтура Ради УГ ГІСВ скликає на суботу 3 жовтня о 3 год.
дня в приміщенні Українського Дому спеціяльну нараду українських установ
та запрошує Вас, Високодостойний Отче, на що нараду як одного з тих, що
справою виховання наших дітей займається, маючи справу з дорослими й
малими вірними своїх парафій.
Просимо з свого цінного часу вибрати якусь годину та взяти участь у цій
дуже важливій для нас усіх нараді.
За Раду Української Громади НСВ:
М.Зибачинська, шкільний референт"
і: лист-подяка за співпрацю:
Сідней, 22.12.1953.
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА Нової Південної Валії;
ШКІЛЬНИЙ Референт
До Отця Др.Дячишина
Сакред Гарт Монастери, Кензінгтои.
Високодостойний отче Дячишин,
Хочу висловити Вам, в імя всіх чинників, які розбудовують шкільну сітку
в нашому стейті, з нагоди закінчення біжучого шкільного року, щиру подяку'
за Вашу ласкаву співпрацю і навчання релігії в українських школах.
Завдання виховати молоде покоління на чужому ґрунті, в вірі в Бога і в
Україну, є таке важне, щиродушне і гарне, що само собою переростає всі
недоліки еміграційної роздрібленности. Тому ми прохаємо Вас, поможіть нам
на дальше ширити зрозуміння і піддержку та кооперацію з українськими
школами серед широких кіл громадянства. Рівнож допоможіть нам здобути
вчителів, які може з приводу тяжкої праці, відтягуються від навчання в суботніх
українських школах. Функції вчителя ніхто не заступить, а нам їх дуже
потрібно, бо число шкіл зростає.
Тої ж самої ваги для школи є й приміщення, яке часто ми одержуємо за
Вашою ласкавого поміччю.
З глибокою пошаною: (підпис) М.Зибачинська''
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З того року зберігся лиш один документ, що його варто передрукувати,як
"документ масу", а саме:
1. "До ВИСОКОПОВАЖАНОГО ОТЦЯ НАСТОЯТЕЛЯ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЛІДКОМБІ Дм.Денисеико
б РагІіатепГ КсІ. Массріагіе Еіеісіз,

Д. 7 квітня, 1954р.

Високоповажаний Отче,
В місяці травні українські діти цілого світу обходять свято МАТЕРІ УКРАЇНКИ.
Суботня Школа ім.св.Володимира Великого розпочинає це гарне свято
згідно нашого староукраїнського звичаю: "Без Бога ані до порога".
В першу неділю, себто 2-го травня б.р. всі шкільні діти обох віровизнань,
разом з батьками і учителями прибудуть до Греко-католицкої церкви в Лідком
бі, аби принести Матері Божій китицю гарних квітів і власноручно виконаний
малими дітьми подарунок - вишивану "хоругву". Цю працю діти кляси другої
і третьої, під керівництвом учи тельки пані Ніни Денисеико розпочали іце на
початку шкільного року і сьогодні, як жнива своєї праці, разом зі своїми
маленькими, щирими, побожними, українськими серцями, повні гарячої лгобови
складають в дарі МАТЕРІ БОЖ ІЙ, як свій дарунок за ласку і опіку над
Українськими дітьми і їх коханими Матусями на далекій чужині.
В другу неділю, себто 9 травня б.р., в такім же порядку діти прибудуть до
Української Автокефальної Православної Церкви в Ґренвілл, де також зложать
гарні китиці квітів і подарок - вишиту хоругву для Матері Божої. Після
свята Матері Божої в обох українських церквах, в наступну неділю в
Мерриландс. урядять свято їх коханої Матусі - Українки. Це дороге для них
свято діти урядять самі, без участи людей дорослих, з гарно опрацьованою
програмою, як реферат, читанки, деклямації, співи, українські танки і багато
різних несподіванок для наших українських Матусь.
До церкви діти прибудуть в українських строях. Якщо Ви дозволите, ми
хотіли б триматися СЛІДУЮЧОГО порядку в церкві:
I. Діти збираються біля церкви і входять до церкви, де перша пара внесе
хоругву.
II. Підчас Служби Божої діти тримають хоругву.
III. При посвяченню діти хоругву нахиляють в розстеленій позиції і
тримають по всіх її краях.
IV. По посвяченню діти урочисто передають її Священикові, сами цілують
хоругву і відходять на своє місце.
З правдивою, щирою пошаною
(підпис) Дмитро Денисеико - КерівникШколи.
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Заледве три документи. Ось, вони:
1.СОІОЗ УКРАЇНОК В АВСТРАЛІЇ (Головна Управа. Референт Зв’язків):
"Всечесніший Отче Доктор,
В прилозі позваляю собі переслати резолюцію винесену на "Сібігепзііір
Сопуепбіоп, СапЬеїта, 1955", в якій я брала участь як делегат.
Думаю, що можливо ця резолюція буде для Вас інтересна і будете вважати
за потрібне заняти до неї становище. Священик з Вашого Монастиря, який
рівнож брав участь в конвенції, правдоподібно вже поінформував Вас, не
менше, вважаю за мій обов’язок цю резолюцію подати до Вашого відома.
З правдивою пошаною до Вас, підпис: О.Процюк, Сідней, 4.2.1955.
Резолюція: "СЬигсЬ & СЬигсЬ Огйапізабіопз: :ТЬіз §гоир, гергезепбіп§ бЬе
СЬигсЬез, Ьгіп§з бо біте побісе оґ біте Міпізбег бЬе тисЬ-арргесіабесі §езбиге о!
бЬе ВгібіяЬ & Еогеі,цп ВіЬІе Зосіебу іп такіп§ ауаіІаЬІе (о ті§гапбз с1єзігіп§ іб,
бЬе сору осі бЬе Ноіу Зсгірбигез ироп шЬісЬ бЬеу бесіаге бЬеіг оабЬ оІ аііе^іапсе
іп бЬе пабигаїізабіоп сегетопу, Ьиб зи^дезбз бЬаб Ье гессоттепсі бо Іосаі § о у є г п тепб Ьосііез сопзісіегабіоп аз бо с у Ь є і і і є г іЬеу т і (цМ зЬаге іп бЬе созі оі' ВіЬІез
зиіІаЬІе бо бЬе 1'аібіі об бЬе пе\у Аизбгаїіапз". **
2. Союз Українок Австралії -ІЛсгаіпіап \У отеп’з Аззосіабіоп оі' Аизбгаїіа
"Головна Управа.
Сідней, 17 липня, 1955.
Високодостойний Отче!
Маємо шану запросити Вас на товариську зустріч, яка відбудеться в
п’ятницю, 22 липня, ц.р., в год. 6 - 8 веч. в Українськім Народнім Домі з
нагоди від’їзду делегатки Світової Федерації Українських Жіночих Орґанзацій
п. Олени Процюк на Міжнародній Конгрес Світового Жіночого Союзу в
Коломбо на Цейлоні.
Надіємося, що не відмовите нашому проханню. За Головну Управу:
І.ГІеленська - Голова О.Ванчицька - Господ. Референтка".
і Подяка:
3. СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ (Відділ у Куфштайні, Австрія)
Всечесніший отче Докторе!
Від Кружка Суспільної Опіки Союзу Українок у Сіднею знаємо, що Ви,
Всеч. Отче Добродію, оголошеннями в церкві і заохотою помагаєте при збірці
одежі для скитальців в Австрії.
Тому, що Союз Українських Воєнних Ветеранів у Куфштайні також користае з цьої одежі, білля від Суспільної Опіки С.У.А., нехай буде нам вільно
зложити Вам, Всеч. Отче Докторе, щире Спаси Біг за цю поміч для нас в
Австрії, за яких забули усі." Др. Дашкевич - Голова і (нечиткий)- Секретар
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В цьому році гри документи варті уваги, а саме:
1. Репортаж до якогось часопису(?) "Ве л и к д е н ь 1956"
"Це свято - це Великий День в історії людства; великий день у житті вірних;
великий день у житті кожного душпастиря. Великий він і для мене, бо в
одному дні треба об’їхати всі громади нашого поселення.
В дорогу вибрався в п’ятницю, о год. 10-ій рано. По дорозі завжди вступаю
до Санаторії в Боддінґтон для туберкульозно хворих. Там все є хтось з україн
ців і, крім родин, ніхто їх не відвідує. Тепер там знаходиться чотирьох україн
ців, і треба зайти до кожного з них. Це роблю. Стрічають радісно, і в очах
бачу вдячність. Коли радо мене бачать кожного місяця, то тим більше тепер
на Великдень.
О год. 2-ій лишаю Боддінгтон і в дальшу дорогу. Гори чудові в осені. При
дорозі часто стрічаються дерева струнких тополь, що так і потопають у жовтозеленому листі. У горах - повна осінь. До Батгурсту заїхав о год. 4-ій. Зайшов
повідомити, що нині вечером будемо святити паску і відспіваємо частинно
воскресну Богослужбу. В Оранжі був вже о год. чверть на шосту. Офіційна
візита в місцевого пароха. Просить на чай. Відмовляюся, бо нема часу. Ще
треба відвідати своїх людей. Заїжджаю до Голови Громади і організатора
тижневої української радіопередачі пана Мороза. В громаді все в порядку.
Тим разом нема нікого хворого. Тому маю 20 хвилин часу. Господар гостить
чаєм. Дружина покинула працю (нічна зміна) і прибігла на годину, щоб бути
на свяченню. Це для неї перший раз в Австралії. Виїздимо під церкву. Вже є
гурток людей. Усі одягнені в плащі. Вечір холодний. В Оранжі сніг заходить
в гостину. О год. 7-ій зачинаю Богослужбу. Співаємо "Христос Воскрес", а
думка з австралійських гір лине до рідного краю. Чудові воскресні стихи:
"Як іщезаєть дим... як таєть віск від лиця огня, так нехай іщезнуть грішници..
а праведні нехай возвеселяться, бо Христос Воскрес!" Цілування хреста,
святочні побажання і прощання: "Не забувайте нас!" Чергове місячне
Богослуження за два тижні і побачимося,
Виїжджаю з Оранж чверть на восьму. ГІіч місячна, холодна, на дорозі
руху нема. Віддаль 60 кілометрів і за сорок п’ять мінут я у Батгурсті. Зібрані
у Вп.П.Дворянина. Присутні всього чотири родини з дітьми. Іншим все
байдуже. Вони з мішаними подружжями. За те присутні раді. Діти сміються.
Вони всі знають нашого фадера (отця-свяіценика - оіш). Не спішимося.
Богослуження скінчилося о год. 10-ій, але всі залишаємося. Маю час на
перекуску. Оселедці і квашені огірки, і кава чорна, щоби не заснути в дорозі.
Це Великодна П’ятниця, нема прийняття з алькоголем, але гостинний господар,
без мого відома, вляв дещо руму до кави. Посиділи б довше, але далека
дорога. Прощаємося.
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Год. 11-а. Дорога на Квіибіян на годину дев’яту рано. Є пряма польова
дорога до Ґолбурн 220 кільометрів. По дощах ями. Можна поломити авто.
Беру довшу дорогу 420 кільометрів через Сідней. О півночі я вже в Лідґов.
Тут має бути кілька українців, але розкинені і замало їх, щоб мати своє
Богослуження. Минаю круті дороги через Сині Гори. Скриплять колеса на
закрутах і за три години у передмістях Сіднею. Через Сідней треба їхати
обережно. Хоч пізна ніч, але все якесь авто вискоче з-за вугла і то в повному
бігу. їзда мучить. На годину четверту доїжджаю через Ліверпуль і Кемден до
Піктон. В очах двоїться і треба відпочити. Плян їзди дозволяє мені на годину
відпочинку. Беру плащ і коц, замикаю вікна і на сидженні засинаю...
Збудило переїжджаюче авто. Вдячний тому шоферові, що непотрібно
затрубів коло мене, бо я вже спізнився на одну годину. Протираю з інею
шиби в авті. З Богом в дорогу. До Квіибіян майже 300 кільометрів а маю
всього дві і півгодини. Дорога знана мені і з півгодинним спізненням я у
церкві Квіибіян. У програмі Служба Божа і свячення. Мало все скінчитися
на 11-ту, але багато до сповіді. Службу Божу зачав доперва три на одинадцяту.
В церкві багато людей. Прийшли усі цілою громадою. З усіми треба
привітатися. Годі когось пропустити.
Иа годину дванадцяту маю бути в Канберрі, федеральній столиці Австралії.
Віддаль близька. Всього 20 км. і точно на дванадцяту я на місці. Тут також
всі прийшли цілою громадою. Скінчив о год. 1-ій. Просять иа снідання, але
не стає мені часу. Пригадав собі, що маю бути в Квіибіян у Проф. Петрівського.
Там маю забрати для Пласту проиамятні дерева, що їх маємо садити на свято
Юрія - пластове свято иа таборовій площі.
У панства Петрівських мій дім. У них ночую кожного місяця, коли
приїжджаю в четверту суботу місяця. Приготоване снідання і то вже
прохолоджене, щоби не тратити часу. Я вдоволений, що для своїх пластунів
дістав двадцять дворічних деревець (канадійські сосни, туї і кипариси).
Треба нагнати страчений час. Через сто миль вертаю поворотною дорогою
на Сідней. Ідеться рівно і скоро. У Мосс Вейл скручую направо через Мекворі
провал з'їхати до моря. Дороги повибивані через цегорічні дощі. Кілька разів
V розгоні так гопнув автом, що аж завило, але тримається добре.
До В о л ь о н ґ о н ґ приїхав лише з 10 мінутовим спізненням. Дехто з людей
спізнився. Все йде у великім святочнім настрою. З виставністю несуть паску
святити.Не встилаються, як часами було в першому році поселення. Спів
рівно ж іде певніше і рівніше, як перших років,
Чверть на сьому виїжджаю на Сідней. Вибираю дорогу горами, а не понад
морем, бо рівніше і менше руху. В Сідней вже був у дружньому домі на
годину восьму, щоби прибратися з дороги і мати святочний вигляд. Три на
дев’яту ми вже у Лідкомбі, де зібралися на Воскресну Утреню коло 12 соток
Українців".
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2. Лист від Наукового Товариства ім.Шевченка в Сарселі, Франція, 6.7.1956:
В листі - повідомлення про одержану суму 20 фунтів, зібрану біля церкви
иа потреби НТШ і подяка за прислугу... "Ми дуже мило зворушені цим
наглядним виявом Вашої прихильносте до нашої праці і наших потреб. Нашу
працю завдячуємо виключно допомозі української суспільносте, і тому ми
радіємо, коли зустрічаємо прихильний відгук на наші заклики. Зокрема дуже
радіємо, коли наші Отці Душпастирі знаходять час, попри їх численні зайняття,
щоби прийти нам з допомогою. З практики вже знаємо, що успішність збірок
залежить у великій мірі від моральної підтримки і закликів Отців Душпастирів.
Там, де наші Отці Душпастирі ласкаво заанґажувалися в допомогову акцію
для нас, успіх акції завжди запевнений. Тому ми з особливою подякою
приймаємо подану нам з цього боку моральну й матеріяльну допомогу...
Завдяки пожертвам української суспільносте ми зуміли наші праці, зокрема
иа відтинку гаслової частини "Енциклопедії Українознавства", повести
настільки наперед, що незабаром будемо мати готовий п’ятий зошит цієї
Енциклопедії, а осінню цього року сподіваємося випустити вже в світ
оправлений її перший том, який будуь складати 5 перших аркушів; і тоді
щойно можна буде його набути..."
За Виділ НТШ, Сарсель, Франція: підписи: (Петро Поліщук - скарбник;
проф. д-р Володимир Кубійович - голова).
3. До Високодостойного
Дня, 3 квітня, 1956 року.
Пан-Отця Д-ра П.Дячишина в Сіднею.
Високодостойний Пан-Отче,
Загально Громадський Комітет для відзначення ЗО роковин трагічної смерти
Голови Держави і головного Отамана Військ У.Н.Р., б. п. Симона ПЕТЛЮРИ
- має за шану звернутися до Вас Пан-Отче з проханням відслужити панахиду
в неділю 27 травня 1956 року за спокій душі б.п. СИМОНА ПЕТЛЮРИ.
Ласкаво просимо Вас Пан-Отче повідомити нас, де (яка церква в Сіднею)
відбудеться панахида і о котрій годині?, аби ми могли своєчасно подати це до
нашої преси ще на початку травня місяця.
З правдивою пошаною до Вас, За Комітет: (підпис): Г.Базалщький -Голова.

19 5 7
Документ 1.
Дня 10 жовтня, 1957 р.
Душпастирство Сідней. Звідомлення.
Душпастир - о. д-р Пего Дячишин; адреса (неподана - оіш), напевно,
Кеизінґтон.
Душпастирство обіймає середущий західний і південний терен стейту Нова
Південна Валія. Вірні україно-католики перебувають по цілому стейті і нема
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міста, де не жили б наші вірні. Лише у місцевостях Сідней, Лідкомб, Блектавн,
Сант Меріє, В о л л ь о н ґ о н ґ , Оранж, Квіибіян і Канберра знаходиться відповідне
число, щоби можна уряджувати Богослуження, що й робить о.Душгіастир.
Сідней - Богослуження кожно’ї неділі о год. 10-ій рано у дочерній церкві
св. Бріґіди.
Лідкомб - Богослуження кожної неділі о год. 12-ій у великій місцевій
парохіяльній церкві св. Йоакима. Лідкомб - це узловий центр комунікаційний
великого Сіднею і у промірі 10 миль (переважно на захід від Лідкомбу) живе
центр українського поселення у Новій Південній Валії. Віддаль 12 миль (20
км.) від Сіднею - центра (Почав правити 28.8.1952).
Блектавн - Невелике скупчення наших вірних коло ЗО родин віддалені 20
миль від Сіднею. Мають суботню Українську школу. Є місцева православна
церква (нині соборноправна). Богослуження: молебен у другу неділю місяця
о год. 6-ій вечером (почав відправляти 1956 року).
Сант Мерис - Скупчення в околиці коло 25 родин віддалені 35 миль від
Сіднею. Суботня українська школа. Богослуження раз у місяць у першу неділю
о год. 6-ій вечером (зачав 1954 року,вересень).
Волльонґонґ - Нова дієцезія. Великий центр желізного промислу
(сталеварні) віддалений 50 миль на південь від Сіднеюю. Коло триста душ
багато самітних. Богослуження у Католицькій Катедрі у другу суботу місяця
о год. 10-ій рано. Суботня українська школа-(грудень 1952).
Орандж - Невелике скупчення наших вірних у рільничому і садовому центрі
180 миль від Сиднею (автом). Коло 20 родин. Суботня Українська школа.
Богослуження у трету суботу місяця о год 10-ій рано (зачав там жовтень 1954).
Канберра - Столиця федерального уряду АСТ. Віддалена від Сіднею 190
миль. Переважають православні. Україно-католиків разом з дітьми коло сто
душ. Суботня укр. школа. Богослуження у місцевій парохії "Манука" у
четверту суботу місяця щ год. 9-ій рано (март 1954).
Квіибіян - Сусіднє містечко до Канберри, але вже на території Нової
Південної Валії. Коло 200 душ разом з дітьми. Брак інтелігенції, переважно
україно-католики. Суботня^ Українська школа. Збудувала громада свою
домівку. Богослуження у четверту суботу о год. півдванадцятої. (Липень 1952).
Суботні укр. школи находяться також у центрі Лідкомбу і є їх п’ять у
місцевостях: Авбурн, Мерриляндс, Ферфільд, Басе Гілл, Банкставн і централь
на школа у Сіднеї. Всіх шкіл суботніх у Новій Південній Валії є дванадцять.
Перша субота місяця призначена на науку, відвідини й Богослужбу у одній зі
підсиднейських суботніх шкіл. Наука Релігії також в церкві у Лідкомбі. Вчить
Вп. Василь Кармазин (Богослов). Перше святе Причастя раз у рік сконцентро
ване тепер у Лідкомбі.
У душпастирстві Сіднею нема зорганізованого Братства, а діє Церковний
Комітет, зложений зі сталих, назначених о.Душпастирем, людей. У проводі
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чотирьох людей і о. Душпастир (В.Кармазин, Р.Мєнцінський, Осип Сивак,
Тарас Фіґоль) і коло сорок помічників у поодиноких округах. Комітет заложений у 1956 році на святі просфори 29 січня. Звіт з його діяльности у
окремій залученій брошурі. Після купна площі під будову церкви готівки в
банку 3.500 фунтів.
Від обняття душпастирства о. Д-р П.Дячишином було 510 хрестин, 40
вінчань, 20 узакоинень супруж і 28 похоронів.
Замітне число бездітних супружеств. Загальне число вірних 5000 до 6000
душ. о .Д р . П ет р о Д я ч и ш и н ”. (не підписано - оіш).
2. Душпастирська Нарада Україно-католицьких Священиків в Австралії.
У місяці вересні 1957 року, в днях 10-12 вересня, відбулася нарада наших
Впр. ОО. Душпастирів з цілої Австралії. Нарада відбулася в Сіднею в
монастирі Місіонарів Святого Серця у Кеисінгтон. Місце побуту о. Др.Петра
Дячишина, Це є перша нарада, скликана з ініціятиви о. Др.Івана Прашка з
Мельборну. Справді була вже одна подібна нарада в 1953 році з нагоди
Евхаристійного Конгресу, але вона була принагідна.
У теперішній нараді взяли участь: о.Микола Коп’яківський Ч.Н.І.; о.Др.Іван
Прашко - Душпастир Мельборну; о.Микола Іванчо - душпастир Західної
Австралії; о. Юрій Сполітакевич - душпастир .помічник у Вікторії; о.Іван
Бовден ЧІіІ - душпастир-помічник у Нюкастлі і місцевий душпастир о. Др.
Петро Дячишин. Душпастир Південної Австралії о. Дмитро Качмар не приїхав
задля слабого здоров’я, але прислав своє душпастирське звідомлення на письмі.
Рівно ж о. Стефан Масло ЧНІ., душпастир Квінслянду не був присутній.
Нарада мала діловий характер, і життєва конечність вимагала, щоби вона
відбулася. Наше релігійно-церковне життя починає розвиватися. Щоби надати
йому одну гармонійну форму, наші ОО Душпастирі мусіли посвятити труду
і коштів, щоб її відбути.
У звідомленні опускаю справи чисто церковні - літурґічні, бо вони відно
сяться радше до самих священиків. Однообразність у скорочених похоронах,
що життєві обставини змушують вводити їх в життя.
До відома загалу вірних подається справи, що можуть їх більше цікавити.
1) Зібрані ОО Душпастирі стверджують потребу мати такі наради принайменше
що два роки. Наступна нарада відбудеться в Мельборні. Кошти подорожі
покривають самі священики.Коли 6 хто з ОО Душпастирів не був в спроможности оплатити собі дороги, то другі ОО допоможуть йому. Кошти побуту
нарад, покриває о.Душпастир, у кого відбувається нарада.
2)
Потреба церковних організацій - Братств. Збереження нашої окремішности, нашого обряду і національносте вимагає зорганізованої форми і більшої
співпраці вірних з Церквою. На це потрібна окрема організація Братств, що
мала б на ціли оживити релігійне життя, дати піддержку у будові і прикрасі
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наших церков, як рівнож
харитативної діяльности.
Взірцем має послуж ити
Братство Св. Апостолів
Петра і Павла у Мельборні,
що своєю працею вже здало
іспит і оправдало себе.
Завданням ОО Душпастирів
зорганізувати такі братства
у своїх душ пасирських
станицях".

3) Релігійне виховання молоді.
матеріялістичнии світогляд модерних часів ставить спеціяльні вимоги для
родичів подбати, щоби їхні діти одержали релігійний світогляд у католицьких
школах. Це обов’язок родичів посилати дітей до католицьких шкіл. Коли
заходять які труднощі у католицьких школах, то про це повинні повідомити
о.Душпастиря. а не вибирати дигиниза зі школи. У державних школах дитина
не дістане релігійного світогляду і буде байдужа навіть до своєї Церкви. Діти
повинні брати обов’язково перше святе Причатя у ріднім обряді. У кожній
станиці душпастирства повинно бути принайменше раз у році торжественне
св.Причастя для дітей.
4) Охорона перед сектантами.
По домах наших вірних впихаються ненрошені ріжні секти, засипують
наших людей ріжною літературою навіть в Українській мові. Справді, наші
вірні тримаються своєї Церкви і обряду; переходів до сект є мало, але через
ті відвідини сект багато захиталося у вірі. Дискутувати зі сектантами є зайво,
їх не переконаємо, вони є справжніми фанатиками. Тому радше не вдаватися
з ними в розмови і категорично заявити, що з ними не хочете говорити.
Говорити, що "Я маю свій розум, мені нічого не пошкодить" є мильним, бо
досвід вчить інакше. Хоч наші люди не переходять до сект, але їхньою ціллю
є підірвати довір’я до нашої Церкви, і це їм вдається. їхня література навіть
релігійна, видавана за чужі фонди середовищ нам зовсім неприхильних.Гонити
зі свого дому вовків в овечій шкірі! Жадна з тих сект ніколи не виступала з
критикою проти комунізму. Це варта звернути на це увагу.
5) Наші здобутки.
У всіх центрах наших душпастирських станиць приступають вірні до будови
своїх храмів. Тим треба радіти. Приємно повідомити, що вже кожний душпастирський центр набув свою площу. У Квінслянді куплено площу з домом.
Дім перенесли на кінець площі, зроблено з него залю і в будуччині прийде до
будови. Сідней має гарну велику площу, де вигідно може поміститися Церква
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і парохіяльна заля. Крім того, в банку є готівка 4000 фунтів. У Вікторії
осередки Джілонг і Саншайи мають площі під будову, а сама столиця Мельборн
е в стадії купна. Південна Австралія також набула площу за готівку. Західна
Австралія також має свою площу, лише тепер належно оформлюють її. Справа
оформлення наших церковних нерухомостей дуже важна і для тої справи
ОО. Душпастирі посвятили багато уваги. Тому що часто в тій справі стрічаємо
труднощі, то присвячуємо увагу окремо ширше вияснення тої справи для
загалу наших вірних.
6) Інтабуляція церковного майна.
У цілій Католицькій Церкві є загальне правило, що весь церковний маєток
є зареєстрований на Церковну Корпорацію під проводом місцевого Епископа,
він є власністю місцевої гіарохії, що його купила. Епископ лише держить
його в імени Церкви. Так само діється з майном Організації. Голова установи
не стає власником, а лише управляє маєтком установи згідно зі статутом. У
справі Церковної Корпорації справа стоїть ще краще, бо кожночасний о. Душ
пастир є адміністратором парохіяльного майна. Хоч майно записується на
Епископську Корпорацію, то відповідальність несе місцевий парох і він
підписує контракт купна.
Такий закон є в цілій Церкві, і ми його повинні придержуватися. Всі Україн
ські Католицькі Церкви є записані на Церковну Епископську Корпорацію. В
країнах, де ще нема нашої Єрархії, як Бразилія, Аргентина, Англія, Франція,
наші Церкви записані на Корпорацію Місцевого Латинського Епископа. Коли
буде створена Українська Єрархія, то тоді той маєток згідно з канонічним
правом автоматично переходить на Корпорацію Українського Владики. Так
було попередного року в Канаді, де створено нашу Митрополію і наші Дієцезії.
Історія показала, що в такий спосіб наше церковне майно є і буде найкраще
збережене. Наприклад, візьмім подію з першої світової війни. В 1914 році
Українці як Австрійські громадяни, мусіли до 24 годин залишити Італію.
Лишалася Колегія і монастир ОО. Василіян з архівом і бібліотекою і всім
устаткуванням. Все записане на Корпорацію Місцевого Епископа, і вона
перебрала все майно. Скінчилася війна, хоч був вже другий Епископ, а Українці
дістали назад все збережене. Дім можна було 6 ще набути, але Архів і бібліотека
це цінний збережений маєток.
Подібні випадки у Другій світовій війні з нашою Церквою у Варшаві.
Вона була записана на Корпорацію Епископа Варшави. Вона перейняла цю
Церкву в 1944 році, коли не було вже Українців, а тепер вона назад нам
віддана. Такий є церковний закон, і він дуже добрий був для нас у Варшаві,
та тим більше буде корисний в Австралії.
Тепер візьмім інший приклад, іншу практику, що мала місце між нашими
вірними переважно у Північній Америці. Наші перші поселенці, не
орієнтуючися у світових Церковних і місцевих державних законах, записували
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свої набуті з трудом церковні маєтки на приватні корпорації (Трасті) чи
організації. Наслідки були дуже прикрі і шкідливі. Зачалося отаманство,
Організації переходили на людей незичливих Церкві. Часами такі мужі довір’я
переходили до Сект, і з ними пропадав для Церкви тяжко набутий церковний
маєток. Навіть коли вже була створена наша Єрархія, то Корпорація Україн
ського Епископа не змогла відібрати тих Церков. Були коштовні процеси і
коло шістьдесят церков пропало назавжди для нашої рідної Церкви,
Маючи иа увазі будуче добро нашої Церкви, наші церковні площі в Австра
лії, записуємо лише на Церковну Корпорацію місцевого епископа. Так зроблено
в Сіднеї, Брізбейн, Аделяйда, Джілонг і Саншайн. Так треба зробити і в
Західній Австралії. Коли наше Церковне життя розвинеться, коли наші
Богослуження будуть набиті вірними, то тоді прийде наша Українська Єрархія
і згідно з канонічним правом весь маєток перебере Корпорація нашого Владики.
7) Український обряд і Церква.
Католицька Церква є Вселенська і вона не допускає національних Церков.
Вселенська не може бути національна. Але у тій Вселенській Церкві є признані
різні обряди. Ми маємо свій обряд і нашим святим обов’язком збудувати
Церкву для вірних Українського обряду, хоч в будуччині діти будуть почува
тися Австралійцями, як це сталося в Америці, Канаді та других державах
Українського поселення. В Краю була заборонена назва Український обряд,
Українська Католицька. Церква. Називали нас греко-католиками. Цей термін
став нам дорогий, бо за него ми натерпілися багато, але на еміграції він
вводить замішання, особливо у чужій мові. Коли назвемо Греко-католицька
Церква, то пересічний чоловік зрозуміє, що то католицька Церква грецького
обряду. Тому часто доводиться мам уживати заміть слова "греко-" слова
Україно-Католик. Це життя так вимагає.Хоч не викидаємо, ані не цураємося
давної назви греко-католик, то практично для зазначення окремішности нашої
культури і нашого обряду вживаємо також слова Україно-католицька Церква.
8) Закінчення.
Подано думки і напрямні нашого життя з тридневних нарад Українських
душпастирів у Сідней. Тепер за Вами слово, Дорогі Браття і Сестри. Наша
Церква, наша рідна мати, гонена і нищена на рідних землях, живе в катакомбах,
скривається-поневіряється, але живе і додає сили своїм синам і донькам жити
духовим християнським життям. На чужині вона бездомна, допускають її
лише на години до чужих домів. Вона, Ваша Мати Церква простягає до Тебе
і до Вас своїх дітей свою руку. Не забудьте її. Ви вже улаштувалися, то
улаштуйте і свою Матір Церкву. Зробім це,а Бог винагородить нам. Шануй
Отця і Матір, а буде тобі добре і будеш довго жити на землі. Так кличуть
Ваші ОО. Душпастирі і слуги в Христі:
о. Микола Копяківський ЧНІ - Предсідник, о.Др. Іван Прашко - Секретар,
о.Др. Петро Дячишин і о. Ю рій Сполітакевич, о. Микола Іванчо, о.Іван
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Бовден." і: Звернення до вірних УКЦеркви в Перті, З.А, щоб церковне майно,
яке набули, записали на Корпорацію Місцевого Катол. Епископа (що вони й
зробили - оіш).
3. Лист до о.д-ра Івана Прашка:
"Слава Ісусу Христу!
Сідней, 10.10.1957.
Всесвітліший і Дорогий Отче Доктор,
В залученні висилаю звіт про душпастирсво Сіднею як додаток до протоколу
нашої душпастирської наради. Заразом долучую загальне звідомлення з нашої
душпастирської наради, призначене для загалу наших вірних. У ньому
заторкнув усі питання, важні для наших вірних. Уповноважнюю Вас по нараді
з о. Сполітакевчем змінити, що вважаєте відповідним.
Справа видання нашого журналу. Досвід учить, що видавання усіх часописів
є дефіцитове. Так буде і з нашим леріодиком. Крім того, бракує персоналу. Я
особисто не маю рівно ж можливості! зайнятися редакцією. На мою думку,
краще використати одну сторінку часопису "Вільна Думка". Вона годиться
дати нам одну сторінку на місяць. Редагування тої сторінки мусить бути в
Мельборні. Коли наладнається редакційний персонал, то в будуччині можемо
видавати свій періодик.
До того часу, наша Церква має довіря у вірних, бо все, що вона зачала
увінчувалося повним успіхом. Тому тепер моя думка, зачати від редагування
одної сторінки у "Вільній Думці", а будучність покаже наші спроможности і
сили. Недотягнений і промахи "Вільної Думки" не походять зі злої волі
редактора, що вважає себе католиком, але з браку відповідних людий. Він
годиться віддати нам одну сторінку, і ми будемо відповідати за неї.
Перепрошую, що так пізно вив’язуюся зі свого обов’язку, але праці таки
забагато. Бажаю всего добра. Відданий в Христі: о. Д р . П . Д ячиш ин.
4. Лист о. д-ра Івана Прашка
"До Всечесніших і Високопреподобних Отців: М. Коп’яківський ЧНІ., о.
Др. П. Дячишин, о. Д. Качмар, о. ІО. Сполітакевич, о. С. Масло ЧНІ., о. М.
Іванчо, о. І. Бовден ЧНІ.
Всечесніші і Високопреподобні Отці!
В залученні пересилаю Вам копію листа ВПреосв. Архиєп. Кир Івана Бучка,
з якого довідаєтеся про правдоподібний приїзд до Австралії ВПреосв. Митроп.
Кир Максима Гермашока. (* копія - гл. нижче - оіш)
Я думаю, що в скорому часі ми офіційно про це довідаємося, і тому прошу
цю вістку задержати в тайні.
Чи недобре було б приготовити посвячення площ під будову церкви на час
побуту ВПреосв. Митроп. Кир Максима.
Як тільки я одержав звідомлення з душпастирської праці від решти Всеч.
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Отців, я разом з Протоколом нашої Наради і з копією листів до Ем. Кард.
Ґільроя і Монс. Креинана та з іншими залучниками і супровідним письмом
переслав до ВПреосв. Кир І. Бучка (14.10.1957). (Всеч. о. С.Масло ЧНІ
повідомив мене, що у зв’язку з його дуже пильними заняттями він колись
пізніше надішле свій звіт). Як бачите зі залученої копії листа ВПреосв, Кир
Іван згаданий протокол і всі залучники одержав і передав ВПреосв. Митрополи
тові Кир Максимові.
Досить пізно я одержав від Всесв. о. Др. П. Дячишина проект комунікату
про нашу Нараду. В порозумінні з Всеч. о. ІО.Сполітакевичом ми дещо змінили
і все готове до друку. На жаль, друкарня дуже зайнята, і треба ще зачекати
до кінця цього місяця.
Справа редагування нашого квартальника поступає вперед і маю надію,
що на Різдвяні Свята вийде перше число. Дотепер я одержав думку в справі
часопису тільки від Всеч. Отців: М.Коп’яківський, П.Дячишин, І.Бовден.
(Дальше мова про приїзд о.М.Копяківського до Мельборну і домовлення про
Богослуження - оіш)..
Ваш брат і слуга в Христі Господі (підпис): о.І.Прашко.
5.Апостольський Візитатор Українців у Західній Европі
Ч.АВ. 1364/57
Рим, дня 22 жовтня 1957.
Всесв. і Високопреп. О. Др. Іван ПРАШКО,
Радник Ап. Візитатора, Мельбурн, Австралія.
Всеч. Високопреподпбний й Дорогий Отче Раднику,
Саме в хвилі, коли я збирався писати до Вас, щоби подати радісну вістку
про остаточне вирішення з боку Свящ. Конгрегації Східної Церкви про висилку
до Австралії окремого Апостольського Візитатора для ствердження ситуації
на місці - надійшло Ваше об’ємисте письмо з дотичними залучниками.Отже,
я міі' таки зараз передати всі Ваші письма майбутньому Апостольському Візитаторові в останній хвилині перед його відлетом до Канади, тобто Й.Е.ВПреосв.
Митрополитові Кир Максимові, щоби він мав нагоду приготовитися до своєї
великої місії, що, сподіюсь, завершиться в місяці січні 1958 р. і підготує
ґрунт для встанови нашої Церковної Єрархії в Австралії. В міжчасі не остається
нам нічого більше, як тільки благати Бога, щоби схотів усунути всі труднощі,
що могли би виринути в тій справі з чийого-небудь боку.
Про Вашу Австралію мав я вістки з різних боків і завжди інформував
Свящ. Конгрегацію Східної Церкви про тяжке положення нашої Церкви.
Окремо обговорював я Ваші справи з Й.Ем. Кард. Піяцца. Ще в минулому
році 1956 наша Східна Конгрегація вирішила вислати мене до Австралії з
важкою місією, але я сам отягався з тою поїздкою, бо, як знаєте, треба в Римі
пильнувати багато наших справ, а при цьому треба дбати про системізування
нашої Церкви по європейських краях.
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Вкінці прийшло встановлення нашої Митрополії в Канаді і треба було
мені туди поїхати, а скоро потім треба було відбути подорож Апостольської
Візитації в Европі.
В мойому письмі з дня 21 серпня ц.р. Ч .1060/57 я повідомив Вас коротко,
шо сподіваюся вже скоро відвідати Вас. Але я думав про що інше. Наш
ВПРеосв. Митрополит Кир Максим заповів свій приїзд до Европи і до Риму,
отже ж, я написав письмо до Східної Конгрегації, а попри те й поговорив з
Й.Ем.Кард.Тіссераном по щирості, що краще буде для справи, якщо замість
мене поїде до Вас наш ВПреосв. Митрополит Максим, бо він є молодший і
сильніший від мене, а до того ще й як підданий Коммонвелту, напевно, буде
краще прийнятий збоку Церковної Єрархії Австралії. Й.Ем.Кард. Тіссеран
радо погодився на те, а й самого ВПреосв. Митрополита вдалось мені
переконати, що він повинен піднятись тієї подорожі, а при цьому й постаратись
знайти в Канаді охочих священиків, що пішли б душпастирювати в Австралії.
На жаль, ВПреосв. Митрополит не міг зараз відси з Риму виїхати до Вас, бо
мусів вернутись до Канади, де вже є заповіджена Конференція нашого
Єпископату. І мені мої обов’язки не дозволяють поїхати на ту Конференцію
до Торонта. Отже, я призначив туди на мого заступника Преосв. Кир Ізидора
Борецького та й сподіюсь, що він схоче відступити бодай двох священиків до
Австралії, бо він має достаточне число священиків. ВПреосв. Митрополит
Максим буде старатись переконати його про конечність відступити двох
священиків для Австралії.
Треба сподіватись, що ВПреосв. Митрополит приїде до Австралії в другій
половині січня, тобто по Йордані. Я йому передав усю документацію про
нашу еміграцію в Австралії, отже також всі Ваші письма до мене. Сподіюсь,
що в міжчасі він нав’яже з Вами кореспонденцію.
А тимчасом я на підставі Ваших вчерашних письм, що їх я вспів тільки
перекарткувати, напишу ще відповідну ноту для Свящ. Конгрегації Східної
Церкви і для Секретаріяту Стану, а також для Конгрегації Консисторіяльної.
При цій нагоді мило мені повідомити Вас, що під час останніх сесій Найвищої
Еміграційної Ради мав я нагоду зблизька пізнати Монс.. Креннана і маю про
нього найкраще враження. Я з ним говорив довший час про наші справи і
пізнав, що він - це справді добра людина, що не має ніяких застережень
проти нашої Церкви, як окремої одиниці в Австралії. Бачу, що австралійський
Єпископат покинув непримиримі позиції, а тому й візитація нашого Митропо
лита ВПреосв. Кир Максима, сподіюсь, буде мати успіх відносно нашого
правного положення.
Протокол Вашого "соборчика" з днів 10-12 вересня я вспів прочитати, але
я вважав за вказане віддати його ВПреосв. Митрополитові у хвилині відлету
до Канади з тим, що він мені його відошле і щойно тоді я буду мати змогу
висловити мою думку відносно деяких справ порушених на "соборчику". Та
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вже нині мушу сказати, ідо питання про кумів "православних" мусить бути
вирішене негативно без огляду иа наслідки. Церковний закон є закон, що
його треба заховувати, і вірні мусять знати про те.
У Ваших письмах Ви згадуєте про будову наших церков. Це справа дуже
важна і треба намагатися, щоби наші церкви були по всіх наших більших
громадах. Дивно виглядає, що православні, хоч і розбиті між собою на різні
секти, все ж таки всі мають тут чи там будувати свої церкви (може й при
помочі наших католиків), а католики дотепер не вспіли здобутись бодай на
одну свою церкву. А мушу Вам сказати, що посідання наших церков в Англії
дуже вплинуло на те, що створено там наш Екзархат, а скоро будемо мати й
свого Єпископа.
А тимчасом з цілого серця благословлю Вас, Дорогий Отче Іване і Вашого
Сотрудника Отця Юрія та усіх Ваших вірних усім добром. Відданий Вам як
завжди у Христі Господі, брат і слуга : + Іван, АЕп., А.В."
6. Лист о. М. Коп’яківського із 9.12.1957.
До Всечесніших і Високопреиодобних Отців: Др. Петро Дячишин, Др.Іван
Прашко, Дмитро Качмар, Юрій Сполітакевич, Микола Іванчо, Степан Масло
ЧНІ, І. Бовден ЧНІ
Всечесніші і Високогіреподобні Отці,
Дістав я приватного листа від Митрополита Кир Максима Германюка, який
мав би відвідати наших вірних в Австралії, - про це Ви добре знаєте з листа
ВПр. Архієпископа Кир Івана Бучка, з дня 22.10.57 до Всч. о. Д-ра Прашка,
якого копію розіслав був о. Др. Прашко до всіх отців, залучуючи свого листа
з дня 28.10.57.
Митрополит Максим хотів би знат, скільки центрів треба відвідати, які є
умовини подорожування, щоб могти зорієнтуватися, як довго треба би йому
залишитися в Австралії. І просить о скору відвідь.
Відповідаючи Митрополитові, я згадав, що найліпше було би відвідати всі
центри, де мають осідок наші священики. Таких осередків є ШІСТЬ: отже,
ШІСТЬ НЕДІЛЬ добре було б віддати для наших людей. Поданий мною
плян представляється так:
Митрополит приїжджає з Канади до Сіднею. СІДНЕЙ - перша неділя
візитації. По приїзді Митрополита до Сіднею, о.Др.Дячишин буде ласкавий
нав’язати контакт Митрополита з Секретарем Фед.Іміґр.Катол.Комітету,
Монсіньором Креннаном. Зі Сіднею Мирополит поїхав би літаком до Брізбейн.
БРІЗБЕЙН - друга неділя візитації. З Брізбейн літаком до Нюкастель.
НЮКАСТЕЛЬ - третя неділя візитації. З Нюкастель до Мельборн літаком.
МЕЛЬБОРН - четверта неділя візитації. З Мельборн поїздом до Аделяйди.
АДЕЛЯЙДА - пята неділя візитації. З Аделяйди літаком до Перту. ПЕРТ шоста неділя візитації. З Перт літаком до Риму.
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Тому, що час для нас тепер не терпить найменшої проволоки, я зараз таки
відписав Митрополитові, подаючи вище поданий плян. Нам тепер треба чекати
иа офіціяльне повідомлення точного дня приїзду Митрополита.
Для Митрополита важно знати точний звіт про положення нашої Церкви в
Австралії. Митрополит просить мене про це. Та я прошу всіх Всечесніших
Отців, щоб такий звіт виготовили на письмі і в часі візитації передали
Митрополитові. Я написав до Митрополита, що такий звіт дістане він від
кожного з Вас в часі візитації. Такий звіт від кожного з нас поможе
Митрополитові краще зорієнтуватися в теперішньому нашому положенні і
краще зможе про все поінформувати Апостольську Столицю.
Наприкінці згадаю, що наше спільне письмо до Кардинала Гільроя вже
було дискутоване на мітингу Єпископів. Принагідно згадав єпископ Тугі про
працю о.Бовдена. З прозьбою о св. молитви: Відданий в Христі: підпис:
о. Н. Копяківський

19 5 8
Документи варті уваги:
1). Комітет для відзначення 20-ої річниці смерти Полковника Коновальця
- прохання відслужити Панахиду за Покійника, в неділю 24 травня, 1958 р. і
Програма того відзначення. Сідней, 11 травня, 1958. (підписи):
Голова -М. Строкон\ Секретар -Н.Жуківська
2). Громадський Комітет по переведенню Панахиди і Академії СВУ-СУМ
та Єпископату УАПЦеркви 21 р. - Запрошення о.П.Д. і вірних УКЦ на
АКАДЕМІЮ в пам’ять згаданих Жертв, що відбудеться в неділю 16 листопада,
1958 р. в Тавн Голл, у Ґренвіл. (без підпису). Сідней, 8 листопада, 1958 р.
3). Повідомлення про чергове засідання ОП НТШ , в УНДомі,
2 2 Л 2 .т і .І.Рибчин
4). Українська Шкільна Рада НПВ, "Обіжник" 4.11/58 у справі Учитель
ської конференції, в УНДомі, в Лідкомбі, 24.1.1959 р.(без підписів: І.Пеленська
- Голова; Е.Козьолковська - Секретар).
5). Чорновик статті: 3 Церковного Життя Українців Католиків в Австралії:
(Ширше гл.: "Вільна Думка", 26.1.1958 р.:"Українці католики в Австралії")
У нашій пресі появляється дуже мало вісток про церковне життя українцівкатоликів. Причиною тої пресової мовчанки є те, що відповідальність і органі
зація Церковного життя була оперта майже виключно на самих Отцях Душпастирях. Самі про себе не пишуть і праця й здобутки проходять незамітно в
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пресі. Загал знає лише про місцеві осяги. Доперва тогорічний з ’їзд Україн
ських католицьких Отців Душпастирів, що відбувся в Сиднею у місяці вересні
виказав великі осяги українців-католиків на церковному відтинку. Тому що
про цю нараду наших Душпастирів була лише сконденсована згадка у нашій
пресі, подаю з Протоколу нарад точки, що інтересують загал вірних.
Наші здобутки: Україно-Католицька Церква.
Доводиться почути закиди, що назва Україно-католик не є граматична і
прислівник в українській мові повинен звучати не україно- а українсько-. Не
ходить о граматику мови, а о назву, уживану вже в історії. Вживаємо назви
римо-католик, хоч граматичні вимоги казали б уживати назви римсько-католик.
Так само не вживаємо назви грецько-католик хоч так вимагали б граматичні
правила. Назви Україно-католик не беремо з граматики, а з життя. Як уживаємо
терміну греко-католик, то ті самі вимоги вказують уживати слова українокатолик.
Подаю факти з мого душпастирського життя, що змусили мене не вживати
назви греко-католик, бо це викликає багато непорозумінь, а перейти на назву
україно-католик. В 1947 році, по звільненні з добровільного і переходового
полону, зачав я душпастирську пращо між нашими емігрантами в Англії.
Офіційна назва для нас була "Добровільні європейські робітники". Діставши
в міністерстві праці адреси робітничих таборів, зверувся я листовно до
директорів таких гостелів,* що я греко-католицький священик, обнимаю
душпастирство над греко-католиками і прошу повідомити мене, яке число
греко-католиків знаходиться в гостелі. Тоді виходили комічні ситуації. Кілька
директорів повідомили мене що греків в гостелях нема, а є багато українців,
і вони були б мені вдячними, як би я допоміг їм знайти українського
католицького священика (Гостель - свого роду гуртожиток а навіть військова
касарня, переходові табори для війська чи робітників-оіш).
У двох гостелях були греки. Директор повідомляє мене, що в його гостелю
є греки, але православні. Одначе ті православні греки радо хочуть побачити
греко-католицького священика і вже все приготоване на мій приїзд. Коли я
приїхав, вийшли греки з цвітами і витали свого "Папас". Найбільший сміх
мали трох українців, що вміжчасі перейшли до того гостелю.
О. Бовден Іван ЧНІ (о. Бовденко)
З браку українських священиків, на пропозицію з Риму, зголосилося двох
австралійських місіонарів працювати для нашого обряду. Були це о.Морріс і
о. Бовден. З великою посвятою зачали приготовлятися до тої праці. Через
автомобілевий випадок лікарі заборонили отцеві Моррісонові, хоч він мав
більше даних покопати всі труднощі. Залишився лише о. Бовден. По трьох
роках праці перейшов, за дозволом Риму, і може відправляти в нашому обряді.
Вивчив українську історію, географію та церковно-слов’янське письмо. Ті
речі знає краще, чим пересічний українець. Труднощі з мовою, але все розуміє
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і багато може сказати. Його праця дуже корисна. В Нюкастлю заборонив
усім Сестрам і братчикам брати до лат. причастя наших дітей. Його аргументи
переконують більше, чим аргументи українського священика. Він є бичем для
українських батьків, коли їх дитина не знає по-українськи. Він сильна остоя
проти латинізації. Побоювання серед українців, що маємо у нашому свяіценстві
вже одного священика Австралійця, неоправдані. Дай Боже, таких більше.
Рим і український обряд: Серед українців в Австралії стрічається
песимістичний настрій, що з часом втопимося в австралійському морі. Про
нашу національну свідомість мусимо дбати ми самі. В тій справі не можемо
мати претензій до Риму. Рим заінтересований у збереженні нашого обряду.
Католицька Церква ставить цілий свій Кодекс до нашої охорони. Церковне
право забороняє перехід на латинський обряд. Треба мати дозвіл на письмі з
Риму і мусить бути канонічна причина (нпр., вступлення до монастиря). У
мішацих супружествах шлюб і хрестини мають бути в обряді мужа. Діти
мають бути виховані в обряді батька. Коли дитина була охрещена у лат.
обряді, через брак нашого священика чи небезпеку хороби, то вона не
переходить иа латинський обряд, а остає мимо того в обряді батька. Такі
закони у латинській Церкві (канонічне право), і'ми маємо лише припильнувати
самі себе. Коли є труднощі у місцевій школі, то треба повідомити свого
душпастиря. Католицька Церква накладає на нас обов’язок берегти наш обряд.
Новий доказ заінтерееування Риму збереженням нашого обряду в Австралії є
найближча Аи. Візитація українців католиків в Австралії. Візитацію має пере
провадити Український Митрополит з Канади, їх Ексц. Максим Гермашок.
Візитація відбудеться дуже скоро, правдоподібно, в січні і лютому 1958 року.

А П О С Т О Л Ь С Ь К А В І З И Т А Ц ІЯ
М и тр оп ол и та М ак си м а Г ер м ан ю к аЧ Н І
і ст в о р ен н я А п о ст о л ь к о го Е к за р х а т у
У К Ц ер к в и в А в с т р а л ії
" У к р а їн с ь к и й К а т о л и ц ь к и й М и т р о п о л и ч и й О р д и н а р ія т у
В інн іп егу"
20.12.1957
До о.д-ра Петра Дячишина в Сіднеї.
Всечесніший і Дорогий Отче,
Як вже, мабуть, Отцеві відомо, на зарядження Апостольського Престолу,
матиму щастя відвідати всіх наших вірних на території Австралії. До Сіднею
приїду літаком дня 21-го січня 1958 р., в год. 1.15 пополудні. В Австралії
залишуся шість тижнів, щоб могти відвідати всі наші важніші центри.
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Плям візитації був би такий:
Сиднсй, стейт ІІю Савт Вейлс неділя, 2б-го січня;
Брізбейн, Квінслянд стейт неділя, 2-го лютого;
Нюкастель, стейт Ню Савт Вейлс. - неділя,
9-го лютого;
Мельборн, стейт Вікторія неділя, 16-го лютого;
Аделяйда, стейт Полуд.Австралія - неділя,23-го лютого;
Перт, стейт Західна Австралія неділя, 2-го березня.
В надії скорого побачення з отцем в Австралії, здоровлю Отця щиро і
поручаюсь святим молитвам, (підпис): + Максим, Митрополит.
Про те, як та візитація відбулася читаємо в журналі "Голос С пасит еля",
к віт ень 1958:
"Як Австралія витає нашого Митрополита Кир Максима Германюка, ЧНІ:
Привіт на летовищі:
Як було подано давніше в пресі, Апостольська Столиця доручила Високопреосв. Митрополитові Кир Максимові Германюкові відбути канонічну візита
цію українців-католиків в Австралії. Дня 17 січня ц.р. Митрополит від’їхав з
Вінніпегу, а вже 21 січня о год. 3.30 пополудні приїхав до Сіднею. На летовищі
привітали його найвищі церковні достойники латинського обряду, українські
священики, представники організацій і чисельні поселенці. Вітали Митропо
лита: їх Ексц. Архиєп. Ромольо Карбоні, Ап. Делегат і його секретар монсіньор
Л. Додаліо; від Ем. Кардинала Ґілроя - монс. Дж. Міні і о. Е. Барет, секретар
Кардинала. Від 0 0 . Редемптористів - ігумен о. А. Бреннан і його помічник о.
Т. Бреді.
Українські священики, що вийшли вітати Митрополита були: о. др. П.
Дячишин з Сіднею, о. др. Ів. Прашко і о. ІО. Сполітакевич з Мельборна, о.
М. Коп’яківський ЧНІ з Нюкастель, о. Ст. Масло ЧНІ з Брізбейн і о. Ів.
Бовден ЧНІ, австралієць нашого обряду з Нюкастель.
Від громадянства вітали Митрополита: п. Ярослав Микитович від Братства
св. Андрея; п. О.Сивак, інж. М.Строкон від Церковного Комітету; пані Олена
Шевчик від Союзу Українок; п. Анатолій Жуківський і пані Евгенія Козьолковська від Пласту; п. Северин Паучок і п. Павло Чудакевич від СУМ. Двоє
малих дівчат у народніх строях: Соня Сушко і Галя Шевчик подали букет
живих квітів в імені всієї української дітвори. На летовищі були представники
преси й радіо і иа наступний день, великими буквами, на першій сторінці
звіщали населенню Австралії, що прибув з Канади Український Митрополит.
Привітання було гідне й сердечне так, як українці вміють вітати довго очікува
ного Князя Української Церкви.
В часі свого перебування в Сіднею, Митрополит замешкав у монастирі
ОО. Редемптористів, у Пеннант Гіллс. Цього самого вечора мав першу
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конференцію з українськи
ми священиками.
На наступний день,
цебто 22 січня, відправив
Архиєр. Службу Божу в
монастирі для новиків з
Чина Найсвятішого Ізбавителя. О год. 10 ранку
прийняв Редакційну Коле
гію українського тижне
вика "В ільна Д умка".
Отець 77. Дячишин. митр. Максим Ап. Візитатор, Пополудні цього ж дня
о. М. Коп’яківський ЧИ І, о. Степан Масло ЧНІ
зложив візиту Ем. Карди
налові Н.Т.Ґілроєві, який
прийняв його дуже сердечно та запевняв про повну піддержку в часі візитації
Австралії та на майбутнє в розвою церковного життя українців католиків. О
год. 5 веч. був гостем ВПреосв. Архиєп. Карбоні, Апост. Делегата в Австралії.
Тут знову зустрів якнайбільшу сердечність та глибоке зрозуміння для проблем
релігійного життя українців в Австралії О год. 7.25 веч. Митрополит мав
виступ на телевізії і в довшому інтерв’ю представив положення Української
Церкви на Рідних Землях, у вільному світі та пояснив ціль своїх відвідин
Австралії і Нової Зєляндії.
По офіційних відвідинах найвищої церковної Єрархії, Митрополит почав
канонічну візитацію українських католицьких парафій, у такому порядку:
25 січня - Канберра, 200 миль від Сіднею. Це велике місто, столиця
Австралії.. Людей наших є тут мало, бо заледве ЗО родин. Богослуження
мають вони тільки один раз у місяць, і то в суботу. О год. 9 ранку, в суботу,
25-го січня, Архиєр. Сл. Божу Митрополит відправив в асисті о. д-ра П.Дячи
шина і о. І.Бовдеиа. Хлібом-сіллю иа порозі катедри вітав Митрополита інж.
Степан Ваврик а діти Рідної Школи вітали квітами.По Сл.Божій Митрополит
своїм словом порушив серце кожного присутнього, заохочуючи до молитви,
жертви,витривалости та любови своєї церкви й українського народу. Не міг
Митрополит задержатися тут довше, бо на 11-ту годину мусів їхати до другого
міста.
25 січня - Квінбієн. 15 миль від Канберри. Тут живе 40 українських
католицьких родин.Тут гарно процвітає як релігійне, так і національне життя.
Недавно наші люди збудували тут власними руками Народний Дім. Службу
Божу мають також у суботу, раз у місяць. О год. 11 перед полуднем Митро
полит відправив Архиєрейську Сл.Божу в асисті о.др. П.Дячишина, о. М.
Коп’яківського і о. І.Бовдеиа. Хлібом.і сіллю вітав п. Й.Лісевич, а від Дітей
Рідної Школи вручила квіти Люба Литвинська. У своїй проповіді Митрополит
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заохочував до будови своєї власної української церкви, щоби при своїй церкві
могти вповні зберігати свій обряд та українські культурні ціннощі. По Сл.Божій
відбулося прийняття в честь Митрополита в Народному Домі. Тут по обіді
вітали Владику п.Петрівський від церк. громади, пані Петрівська від жіноцтва,
панна Катерина Яцишин від юнацтва, п.Й.Лісевич від церк. братства,
п.М.Цюрак від АБН і п. Володимир Грабовський від УГромади. На обіді був
також місцевий австралійський парох, яий дуже прихильно висловився про
працю о.др. Дячишина та про українців взагалі. На закінчення промовив
Митрополит, дякуючи за прийняття й заохочуючи до дальшої праці.
26 січня - Сідней. В цьому великому місті є найбільше скупчена українська
еміграція. Парохом Сіднею є о. др. П. Дячишин, який відправляє кожної
неділі по дві Сл.Божі, одну на Міллерс Пойнт, а другу в Лідкомбі.Лідкомб
це передмістя Сіднею, де в гарній церкві сьогодні 2000 людей зійшлося, щоб
привітати Гостя з Канади, Митрополита Кир Максима. На Богослуження
приїхали люди трамваями, електричними поїздами та власними автомашинами.
Архиєр. Сл.Божу Митрополит відправив в асисті: о.др. П.Дячишина,
о.М.Коп’яківського ЧНІ та о.І.Бовдеиа ЧНІ. Співали прекрасно оба церковні
хори: Ярослава Микитовича і Т.Ф іґоля. О. др.Дячишин представив
Митрополита та вияснив ціль його приїзду до Австралії. При кінці Сл.Божої
Мирополит виголосив важливу проповідь.
По обіді, ВПреосв. Владика поїхав до монастиря Пресв.Серця Христового,
де мав довшу розмову з мопс. М.Крєннаиом, секретарем Федерального Катол.
Іміґр. Комітету та ген. секретарем усіх капелянів-місіонерів для іміґрантів. В
год. 6 веч. відбулася зустріч з українським громадянством. На вступі до залі
Владику привітав хлібом-сіллю проф. Роман Драган, а від Союзу Українок пані Олена Шевчик. Господарем прийняття був п. Ярослав Микитович.
Привітальні промови виголосили: проф. Р.Драган від УГромади, п-і Ірина
Пеленська від Н.Т.Ш., пані Леся Зарицька від жіноцтва, п. Ю.Маренін від
студентів університету, п. Чеслав Мііцук від б.вояків УДивізії, інж. Микола
Строкон від Т-ва Інженерів і проф. П.Лопата від співочого Т-ва "Боян". В
концертовій частині хор відспівав "Вітай нам, наш Архієрею" та "Слава во
вишніх Богу", а славний соліст тенор Василь Матіяш, при фортепіяновім
супроводі своєї дружини Ерни, відспівав Псалом 94. Малий С.Луцький з
чуттям деклямував вірш: "І в мене був Рідний Край". Про розвій релігійного
життя наших поселенців говорив о. др. П. Дячишин та о. І. Бовден ЧНІ.
Довшу промову на закінчення прийняття виголосив Митрополит Кир Максим.
Він закликав до єдности, згоди і любови. Просив, щоб українці будували свої
власні церкви так, як це робили поселенці в Канаді, щоб станути твердо на
своїх традиціях. Зустріч тривала до 10.30 вечора.
27 січня - Волонґонґ. 50 миль від Сіднею. При дверях римо-католицької
катедри вітав Митрополита др. Е. Барановський. Митрополит відправив
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Сл.Божу в асисті о.д-ра П.Дячишина, о.М.Коп’яківського та о.І.Бовдеиа і
виголосив глибокозмістовну проповідь. В параф.залі відбувся спільний обід
та гутірка з представниками громадських організацій.
28 січня - зустріч з австралійськими Епископами. У вівторок 28 січня,
Митрополит мав спеціяльну зустріч з усіми Архиєпископами і Єпископами
цілої Австралії, що саме тоді мали свою краєву Конференцію.На зустріч
Митрополитові вийшов Голова Конференції - Ем.Кардинал Ґілрой. До
присутніх Єрархів наш Митрополит виголосив знаменне слово про ціль своєї
візити на доручення Ап.Столиці. Він поінформував присутніх теж про долю
і мучеництво УКЦеркви на Рідних Землях. Ця зустріч відбулася в Дух.
Семінарії в Менлі, передмісті Сіднею.
В середу 29 січня, ввечір, Митрополит Максим мав зустріч з провідниками
різних українських організацій і політичних уґрупувань у Сіднеї.
В четвер, ЗО січня, в товаристві свого секретаря о. М.Коп’яківського ЧНІ
відлетів літаком до Брізбейн.
Брізбейн - це столиця стейту Квінсленд. В цьому місті є около тисяча
українців -католиків. Душпастирем є тепер о.Степан Масло ЧНІ, що тому 4
роки прибув з Канади. Його душпастирство - це цілий Квінсленд. З Брізбейн
доїжджає до Тавнсвил (тисяча миль на північ)та до Кирнс (1200 миль від
Брізбен). Першим нашим душпастирем в тих околицях був о.Ф.Боський ЧНІ,
який після двох років душпастирювання вернувся до Канади, а потім упродовж
чотирьох років - о. М.Коп’яківський ЧНІ. На час візитації Митрополит
замешкав у монастирі ОО Редемптористів, в Оксфорд Парк. 31 січня
митрополит відвідав старенького Архиєпископа Якова Дюгіґ-а, який дуже
сердечно прийняв і гостив Митрополита. В суботу 1-го лютого, рано,
Митрополит дав інтерв’ю для преси, в якому розповів про ціль свого приїзду
до Австралії.
2 лютого. Архиєр. Сл.Божа і посвячення площі під будову української
церкви у передмісті Вуллунґабба. Українці вітали Митрополита справді
тріюмфально. Церква була битком набита. Архиєр. Сл.Божу Митрополит
відправив в асисті: о. М.Коп’яківського та о. С.Масла. Дуже гарно співав
церковний хор під проводом п. Теодора Орищука. Владику привітав
о.С.Масло, а при кінці Сл.Б. Митрополит виголосив своє знаменне слово, що
його присутні вислухали з великою увагою.По закінченні церковних торжеств,
в УНДомі відбувся обід-бенкет на честь Митрополита. Був концерт колядок
і церковних пісень. На закінчення Митрополит виголосив одногодинну промову
про єдність українців без різниці на їх політичні чи релігійні переконання.
12-го лютого - Водонґа (Вікторія). Ок. 200 миль від Мельборну. В цьому
містечку а також на передмісті Мельборну, в Саншайн, 14.2., Митрополит
відправив Сл.Божу для дітей. До св. Причатя приступило ок. 50 дітей з Рідної
Школи. Митрополит промовив до дітей і роздав на пам’ятку дітям образочки.
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15-го лютого Джілонг. 50 миль від Мельборну.Там є понад 150 родин. На
Сл.Божу прибуло 400 осіб з дальших околиць, хоч це був будний день.
16-го лютого Мельборн. "Великі торжества та імпозантні прийняття на
честь Митрополита влаштувала українська католицька громада."(Ширше про
це гл. книга "Українці в Австралії", Мельборн, 1966, ст.98-100).
17 і 18-го лютого Нюбар. Це осередок таких передмість в яких живуть
українці: Моє, Яльори, Гайфілд, Мафра і Сайл. 17-го лютого громадянство
Нюбар влаштувало митрополитові спеціяльну зустріч в год. 8 веч.Діти Рідної
Школи влаштували концерт.
19-го лютого - Гобарт, Тасманія.З Мельборн Митрополит у супроводі
о.М.Коп’яківського і о. Др І.Прашка відлетів літаком до Гобарту, стейт-острів
Тасманія. Тут трапилася пригода. Через зливний дощ літак не міг приземлитися
в Гобарті, але вернувся до Лавнцестону (120 миль від Гобарту).Звідтам треба
було добиратися до Гобарту автобусом.Люди чекали приїзду Митрополита
терпеливо до 10 ночі, а Богослуження закінчилося опівночі...
20-25-го лютого, з Мельборн Митрополит виїхав до Аделяйди. 500 миль
віддалі. Українців-католиків в Аделяйді понад 2000 душ.22 лютого, в ранніх
годинах Митрополит відвідав Рідну Школу в якій навчається понад 200 дітей.
Архиєр. Сл.Б. митроролит віправив в Аделяйді, в неділю 23-го лютого. При
вході до катедри привітав його др. С.Ваврик. Асистували: о. др.І.Прашко,
о.М.Копя’ківський і о.Д.Качмар. В катедрі було десь 3000 людей. О год. 5
попол. Митрополит посвятив угольний камінь під Український Народній Дім
в Аделяйді. В понеділок 24-го лютого, о год. 7.30 веч. в "Австраліян Гол"
відбулася зустріч митрополита з українським громадянством. 25-го лютого
відбулося урочисте посвячення площі під будову церкви на передмісті Вудвіл.
Асистували: о. др І.Прашко, о. М.Копяківський, о. Д.Качмар.
26-го лютого попол. Митрополит відлетів до Перту в Зах. Австралії.(Доси
на підставі інформацій о.М.Копяківського ЧНІ, що їх подав до преси о.С.Іжик).
В Перті, в неділю 2 березня, Митрополит перевів візитацію і поблагословив
площу під будову церкви на Мавнт Льовлі, відвідав малий осередок Нортгам.
З Перту Митрополит повернувся до Сіднею 5 березня і тут відбув конференцію
з усіми нашими священиками і дав їм цінні вказівки-доручення. Візитація
митрополита Максима мала дуже велике і всестороннє значення. Перш за все
ця візитація причинилася до оживлення релігійного життя. Глибокі, дуже
часто програмові проповіді Митрополита, його промови при нагоді зустрічі з
вірними та розмови при різних нагодах, були великої ваги для нас в Австралії
- (стверджує Кир Іван Прашко,в кн."Українці в Австралії", т. 1,1984, ст. 99.)
Візитація українських поселень Митрополитом Максимом мала великий
успіх, бо після його реляції до Риму, Папа Пій XII, буллею з дня 10.5.1958
р. створив Апостольський Екзархат для українців-католиків в Австралії і
Новій Зеландії.
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В "ХРОНІЦІ" пок. о. д-ра П. Дячишина про дні візитації в Сіднеї находимо
такий короткий запис:
"21.1.1958. Апостольська Візитація. Приїзд їх Ексц. Кир Максима
Гермашока, Митрополита Канадійського. Год. 15.25 присядка літака. Стрічати
вийшли: Архиєп.Ромольо Карбоні, Ап.Делегат і його авдитор монс. Дадаліо
- мій шкільний товариш з правничого факультету; відпоручник Архиє. Сіднею
Кард. Ґілроя - його особистий секретар; Ігумен оо. Редемптористів. З
українських священиків присутні: о. Мик. Копяківський ЧНІ, душпастир
Нюкастлю і його помічник - о.Джон Бовден, австралієць що перейшов на
укр. обряд; станиця Мельборн - о.Др Іван Прашко, о. Сполітакевич Юрій і о.
Ст. Масло ЧНІ; молоді сумівці в одностроях під пров. голови Северина Паучка
і П.Чудакевич; пластуни і пластунки під пров. інж.А.Жуківського. Репортери
з "Сідней Морнінґ Геральд" і "Дейлі Телеграф" та "Кетолік віклі".Багато
громадянства, разом 120 осіб. Заїхали до Редемпторіст Фвдерс у Пеннант
Гіллс. Конференція зі священниками до год. 23 ночі.
22.1.1958. Стріча Митроп. з українськими журналістами: Мілько Бучацький,
інж. Микола Строкон, мґр. В.Ступницький. Репортаж у "Вільній Думці", з
дня 26.1.1958 р. Год. 12.30 авдієнція у Архиєп. Ґілроя і обід у нього. Год. 17а - авдієнція і вечеря у Ап. Делегата Ромольо Карбоні. Год. 19.25-19.35 інтерв’ю на телевізії АВС, чанел 2.
24.1.1958. Год. 10-та - Стріча в Ліверпулі і дорога до Канберри. Год. 16-а
- авдієнція у Архиєп. Ґолбурн-Канберра, О'Браян і тамже нічліг.
25.1.1958. Год. 9-а Служба Божа (в Канберрі - оіш) при співучасти Преосв.
Мирополита. Править о. Дячишин і о.І. Бовден. Таци: 18.17, друга: 8.17.3.ф.
Год.11-та Арх. Сл. Божа в Квіибіян. По Сл. Божій - обід у місцевій народній
домівці. Таци: 8.8.6 і 4.16.6 ф.Поворот до Сідней о год. 17.30.
26.1.1958. Архиєрейська Сл. Божа у Лідкомб. Таци: 52.10.1 і друга таца:
41.19.0 ф. Богосл. 11-14. Конференція з монс. Креннан - Секретарем Федер.
Катол. Іміграційного Комітету, год. 15.30 - год. 17.30. Обід був у пароха Лідком
бу, О.Ф.Шіл. Год. 18 - стріча з громадянством у парохіяльній салі Лідкомб.
Мистецька частина: чай, привіти і Слово їх Ексц., що полонило усіх.
27.1.1958. Поїздка до Воллонгонг. Арх.Сл.Божа о год. 11 - 14-та. Витав
хлібом і сіллю Др. В. Евген Барановський. Обід у Єп. МакКебб. По дорозі
вступили до родини Кисілевських-Шилкевич в Коррімаль.
28.1.1958. Обід на Менлі Кетолік Коледж. З ’їзд Австралійської Єрархії.
Спізнилися 20 мінут. Митрополит обговорює будучу організацію нашої Церкви
на австралійському континенті. Враження позитивне. Закуп летунських білетів
по Австралії разом з о.Коп’яківським: до Брізбейн, Нюкастель, Мельборн,
Аделяйда і Перт. Ціна: 244.8.0. ф.
29.1.1958. О год. 18.30 - стріча з громад, організаціями і політичними
угрупуваннями. Господар - Голова Сп. Ради Укр. Громад - проф. Роман Драган.
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промови: голова Грома
ди - Роман Драган,
Союз У країнок
і
Ш кільна Рада - пані
Ірина
П еленська,
Співоче Тов. "Боян" диригент
Василь
Матіяш, НТШ - проф.
П. Шулежко, комба
танти - п. Любчик, інж.
ІО.Грушкевич, п.Кордовський .
Велика
промова їх Ексц. Закін
чення о год. 22-ій.
Вечеря у п-ва Куциків, в Енфільд. Присутні: їх Ексц. Митрополит Максим
Германюк, о.Др П.Дячишин, Панство Господарі, Панство Строкони, Майор
С. Яськевич, пані Ірина Пеленська, проф. Лопата.п.О.Кошарський, Голова
НТШ Павло Шулежко. Закінчено в год. 24-тій.
30.1.1958. Год. 14.10 відлет до Брізбейн. Літак спізнився півгодини.
Ексц.Митрополита супроводжає о.Мик.КопяківськийЧНІ і о.Дж. Бовден з
Нюкастль. Вечером відвідав панство Кармазинів і Голову Братства св. Андрея
-Яр.Микитовича". (І на тому "Хроніка" кінчиться, оіш).
ї|« * *
Свої вражіння про Австралію Митрополит висловив в інтерв’ю для
о.С.Іжика і які передруковуємо частинно з "Голосу Спасителя" за травень,
1958 р.
Питання: Як живуть українці в Австралії та як вони там зорганізовані?
В ід повід ь: Українці живуть у більших центрах таких, як: Сідней,Мельборн,
Брізбейн, Нюкастель, Аделяйда, Перт. Всі українці є добре зорганізовані, а
що найважніше вони є національно об’єднані. СУОА - Союз Українських
Організацій в Австралії об’єднує всі наші політичні угруповання. Між
православними і католиками не має боротьби. Жіноцтво об’єднане в Союзі
Українок. Найкраще є поставлена проблема виховання дітей в Рідній Школі.
Де велике досягнення. В Рідній Школі навчаються разом діти католицькі й
православні під опікою Центральної Шкільної Ради... Наука відбувається
цілий день в. суботу, в приміщеннях католицьких шкіл. На науку реліґїі
приходять два священики, православний і католицький... Молодь зорганізована
в СУМІ й Пласті. Гарно розвивається Національний хор у Сіднею "Боян",
який часто виступає на Телевізії. В Сіднеї виходить національна газета "Вільна
Думка", а в Мельборн "Українець в Австралії". Наші люди є дуже вдоволені
й досить добре загосподарені. Нікуди не думають з Австралії виїжджати.
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Деякі виїхали до Канади,
але по якомусь часі
вернулися до Австралії,
хіба, що хтось має тут
найближчу родину. СУМ
і Пласт будують власні
домівки, а Українські
Громади спільні Народні
Доми.
Питання: Як українці
зу с т р іч а л и
В ас,
Ексцеленціє?
В ід п о в ід ь : 3 такою
радістю, що годі найти
слів, щоб це описати. Всі
зустрічі були як слід приготовані. На летовище виходило понад 300 осіб.
Пластуни й сумівці в одностроях, діти і молодь в народніх костюмах. Чужинці
дивувалися. Церкви були переповнені людьми. На громадські зустрічі
приходили всі українські організації. Величаві концерти ітп.
Питання: А як австралійці відносилися до Вашої Екцеленції? В ід п о в ід ь : Витали мене, як представника найвищої влади в світі представника Святішого Отця папи Римського. Вагу мого приїзду до Австралії
зрозуміли не лише представники Церкви, як Апост. Нунцій, Кардинал,
Архиєпископи та Єпископи, але й представники австралійського уряду,
представники преси, радія і телевізії. Вже на летунському майдані мене вита
ли, а опісля запрошували до себе на спеціальні конференції. Я всюди говорив
про Україну та про переслідування
нашої Церкви на Рідних Землях. Я
говорив, що там в Україні цілий наш
нарід стікає кров’ю в боротьбі за свою
суверенність, за Христову віру, а
тисячі наших емігрантів розсіяні по
цілому світі. На доказ, що я говорив,
ось маєте вирізки з австралійської
преси (Митрополит розложив на столі
вирізки з газет, а було їх о коло ЗО,
прикрашені гарними великими знимками. Наголовки говорять самі за себе:
*>.5тай*- -‘Г.. , •,* , ч' ял '■іа.хЖ ' :г .
"Мене чекає Сибір, якщо б я вернувся
АЄ-п. І. Бучко, Ап. Екзарх Іван
в Україну", "Церква в катакомбах",
Прашко, о. М. Коп’яківський,
"Переслідування Церкви в СССР",
маестро В. Матіяш, о. П. Дячишин,
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"У країн ська Ц ерква в
катакомбах", "Українці в
боротьбі проти Москви", "
В СССР немає зміни" ітп.)
Як Церковна ієрархія в
Австралії, так і уряд йшли
мені на руку та відноилися
дуже ввічливо. Про
ук раїн ськ у еміграцію
австралійський уряд має
дуже добру опінію".
Питання:
Я кі
можливости українців в
Прийняття в честь нового Ап. Екзарха
Австралії?
В ід п о від ь: Можливости в Австралії є дуже великі, тим паче з розмов, які
мені доводилося мати з різними представниками австралійського уряду,
Церков, політичних партій, я виніс враження, що українців в Австралії високо
цінять. Українці ніколи не використовують усіх можливостей для пропаґуваня
своїх ідей. Тут є більші можливости зараз, ніж мали українці на початках
іміграції в Канаді. Однак українці в Канаді добилися дуже багато, як на
господарськім, так і на політичнім полі. В Австралії треба показати творчу
працю. Збудувати власні церкви, школи й народні доми. Станути твердою
ногою поселенця, а не тимчасового перелетного іміґранта. При своїх церквах
є можливий повний розвій релігійного, культурного та національного життя.
Австралія - це країна багата так, що можна себе забезпечити й під оглядом
матеріяльним, господарським і фінансовим.
* * *
Візитація ВПреосвщ.Митрополита Максима і його звідомлення до Риму
про стан і потреби вірних УКЦеркви в Австралії вплинули на те, що Папа
Пій XII створив Апостольський Екзархат для українців-католиків в Австралії
своїм Апостольським декретом "Зіп§и1агет Ьиіиз" здня 10.5.1958 р., а першим
Ап. Екзархом іменував душпастиря Мельборну Всесв. о. д-ра Івана Прашка.
Про це повідомляє Єпископ-номінат своїх співбратів священиків в Австралії,
7.5.1958 р., як це свідчить: Лист до о. д-ра П. Дячишина. Ось він:
"Слава Ісусу Христу!
Дорогий Отче Докторе,
Спішу повідомити Вас, що дня 10 травня Святіший Отець Пій XII створив
Апостольський Екзархат з осідком в Сіднею для українців-католиків
візантійського обряду, що перебувають в Австралії.
На першого Апостольського Екзарха з гідністю єпископа Святіший Отець
назначив мене і я дав свою згоду.
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Про все це повідомив мене Ексцеленція Ромольо Карбоні, Апостольський
Делегат в Австралії листами з дня 22 травня і 31 травня 1958 р. В своїм
останнім листі Апостольський Делегат зазначує, що цей акт він подасть до
відома в неділю, дня 8 червня, а до того часу ця вістка має бути збережена в
строгім секреті.
Прошу ласкаво подати нашим вірним цю вістку до відома в неділю, дня 15
червня, на Службі Божій чи на інших Богослуженнях. При тій нагоді можна
підче'ркнути материнське піклування Ап.Столиці долею нашої Церкви на рідних
землях і на еміграції. Згадати про старання в нашій справі ВПреосв.Архиє.
Кир Івана Бучка, а передовсім вказати на значення апостольської візитації
ВПреосв.Митрополита Кир Максима Германюка. Рівно ж прошу точніше
сказати, яке значення буде мати створення Ап. Екзархату для розвитку нашої
Церкви в Австралії.
Поки що більше вісток про це, як то буде здійснюватися не маю; як тільки
буду щось знати, то повідомлю.
Поручаюся вашим св. молитвам, зокрема справу зорганізований екзархату.
Рівно ж прошу заохотити вірних до молитов в тому наміренні. о.Іван Прашко
Ваш брат і слуга в Христі Господі
і дописка рукою: Дорогенький отче, ВПреосв. Карбоні просив, щоб я
приїхав сего тижня до Сіднею обговорити всі біжучі справи. На жаль,
обставини так складаються, що я зможу приїхати тільки на другий тиждень
в понеділок (16.6. ), або або вівторок. Прошу вставитися перед Вашими
"властями" в монастирі в справі мойого нічлігу. Сердечно здоровлю. о.Іван''.
»|с
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Владика Іван ПРАШКО. Ур. 1.5.1914 у
Збаражі, Галичина. Закінчив нар. школу і
гімназію в Збаражі, теологію студіював у Львові
(1933-37), а потім у Римі, де 2.4.1939 р. був
рукополож ений на свящ еника єпископом
Діонізієм Няраді. Не маючи змоги повернутися
в Україну, продовжив студії в Папському
Орієнтальному Інституті в Римі. 1944 р. захистив
докторську дисертацію на тему: Це Ессіезіа
КиПіепа СаПюІіса Зесіе МеІгороШапа УасапГе
1655-65 ("Про Руську Католицьку Церкву в час
опорожненого митрополичого престолу 165565"), що вийшла друком у Римі в тому ж році.
В 1945-50 був близьким співробітником
Архипастиря Скитальців - єп. Івана Бучка та
головою Українського Допомогового Комітету
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(УДК) в Римі. Особливо допомагав полоненим дивізійникам у Беллярії-Ріміні.
Домігся через кардинала Євгена Тіссерана публічного визнання матуральних
курсів у таборі в Ріміні, що дало змогу десяткам полонених здати матуру і
поступити иа університетські студії в різних країнах. Через УДК в Римі
переходила одежа та інші речі для українців у таборах Німеччини й Австрії.
Відвідував табори переселенців в Італії, вояків польської армії ґен. Владислава
Андерса, рятував перед депортацією до СРСР десятки українців та людей
інших національностей, зокрема на острові Ліпарі, виготовляв необхідні
документи на виїзд за океан.
Коли виникла потреба душпастирської опіки над українцями в Австралії,
о.Прашко зголосився на це добровільно й приїхав до Мельорну 26.4.1950.
Спочатку з отцем П.Смалем, а потім з іншими священиками розгорнув широку
душпастирську діяльність у Мельборні й Вікторії, а згодом у Тасманії і Новій
Зсляндії.Розшукував і відвідував усі скупчення українців, навіть окремі
родини. З його ініціятиви організувалося в Мельборні церковне Братство св.
апп. Петра і Павла (1950), Братська Школа ім.митроп. А.Шептицького (1951)
та перша Шкільна Рада у Вікторії (1952), яка дала початок Українській
Центральній Шкільній Раді в Австралії (1954). Брав активну участь у
формуванні українського громадського і культурного життя у Вікторії.Був
душпастирем, катехитом і перекладачем, опікувався хворими, давав поради
вірним. Після візитації українських поселень в Австралії митрополитом
Максимом Гермашоком з Канади (1957) і на його рекомендацію Папа Пій XII
створив для українців-католиків в Австралії Апостольський Екзархат, а його
першим екзархом іменував о.І.Прашка. Єпископську хіротонію довершили
17.10.1958, у Мельборні, арєпископ Іван Бучко з Риму, митрополит
М.Гермашок і єп. Ізидор Борецький з Канади.
Правний статус екзархату УКЦеркви в Австралії дав змогу організувати й
розвивати церковно-релігійне життя на самостійних обрядових засадах. Як
єпископ зайнявся відкриттям і будуванням храмів. Упродовж 1959-70 рр.
побудовано нові церкви майже в усіх більших скупченнях українців католиків.
У Сіднеї, Мельборні, Перті й Канберрі, біля церков побудовано приміщення
для шкіл. Упорядкувалася катехизація дітей в школах, постали церковні
братства і сестрицтва та інші організації мирян, які 1964 р увійшли в
Об’єднання Українських Католицьких Організацій в Авсралії (ОУКОА).
У 1961-65 був учасником всіх сесій Вселенського Собору (Ватиканського
II), був членом Конференції римо-катол. єпископів Австралії, де боронив
права нашої Церкви. Після виходу на волю митрополита Йосифа Сліпого
(1963) стає його відданим співробітником і речником ідеї українського като
лицького Патріярхату; брав участь у всіх синодах єрархії УКЦеркви,
скликаних Патріярхом Йосифом, та виголосив 10.7.1975 під час ювілейних
святкувань у Римі Святого року слово, що було своєрідною проклямаціею
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Українського Патріярхату.В цьому він найшов підтримку з боку всіх свяще
ників свого екзархату, що помітно проявилося зокрема в часі відвідин
Патріярхом Йосифом Австралії 1968 і 1973. Він став покровителем патріярхального руху мирян та його речником і оборонцем перед іншими єпископами.
Для допомоги священикам у релігійнім вихованні дітей і молоді, в 1967 р.
спровадив з Аргентини Сестер Василіянок. Заснував видавництво "Просвіта",
яке видавало спочаткужурнал, а потім тижневик "Церква і Життя". За його
сприянням постала в Мельборні коогіератива "Дністер". Любитель українського
мистецтва і книги, створив єпархіальний музей та зібрав поважну бібіотеку
(понад 12.000 томів). Дійсний член НТШ в Історично-Філософ. Секції, автор
праці "Українська Католицька Церква в Австралії і Новій Зеландії" в Збірнику:
"Українці в Австралії". За свою працю серед української спільноти одержав
признання зі сторони урядових чинників і був відзначений Орденом
Бригійської Імперії (МВЕ) 1981. Роком пізніше Папа Іван Павло II підніс
Ап. Екзархат до статусу сталої Епархії а владику Івана Прашка іменував
першим Епархом УКЦ в Австралії, Новій Зеляндії та Океанії. Широко відомий
як священик-душпастир і громадянин-патріот. Утримує добрі зв’язки з пра
вославними, користується популярністю серед української спільноти. 1993 р.
перейшов на відпочинок.
9 |с

3 |е

Звичайно, першого владику треба було належно "вбрати" і вивінувати.
Тож дотеперішній сеніор наших священиків (о.М.Копяківський) ініціює
відповідну грошову збірку і звертається в тій справі до священиків листом з
10 липня, 1958р. (Мейфілд, НПВ):
"Веч. Отці: о. Др П.Дячишин, о. Д. Качмар, о. Ю. Сполітакевич, о. М.
Іванчо, о. С. Масло, о. І. Бовден, Всечесніші Отці, Від п. Венгльовського,
голови Управи Церковного Братства в Мельборн, дістав я листа (з дня 8 /7 )
такого змісту:
"Всечесніший Отче, у зв’язку з іменуванням Всеч. о. Др. І. Прашка Апост.
Екзархом Укр.Кат. в Австралії та із недалеким вже днем висвячення, члени
Управи Братства відчувають клопітливе становище Всеч. о. Др. Прашка, в
справі набуття усіх потрібних річей Єпископові до свячення. Знаємо, що
Єпископського вивінування Всеч. о. Др. Прашко не є в силі купити. Управа
Братства постановила собі перевести грошову збірку листами між вірними
Вікторії під протекторатом Всеч. о. Ю. Сполітакевича. Управа Братства не
знає, одначе, якої суми грошей приблизно потрібно, та де ці речі купити.
Управа Братства застановлялась теж над можливостями переведення такої
збірки в цілій Австралії. Тому, від імені Управи Братства, звертаюсь до Вас,
Всечесніший Отче, з проханням порадити нам і очолити цю ініціятиву. Прошу
ласкаво не відмовити нам і, з огляду на короткий час, по зможності в короткому
часі дати відповідь".
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Після хіротонії Кир Івана Прашка Ап. Екзарха, Мельборн, 19■ 10.1958 р.

Я відповів на цього листа, що міг відповісти. Повернувся я з Брізбейн, де
був на пару-тижневім примусовім відпочинку. Той відпочинок не багато мені
поміг, для того мені досить трудно ширше займатися заторкненими справами.
Та на мою бідну думку: наші душпастирства, у відповідній пропорції, повинні
взяти на себе відповідну частину видатків, зв’язаних з вивінуванням нашого
першого Єпископа.Може, Всеч. Отці мають якісь сугестії, що помогли б
достойно вивінувати нашого Єпископа.
З просьбою о. св. молитви, щиро відданий слуга в Христі.
о. Н.Коп’яківський ЧНІ
* * *
У висліді повищого заклику до священиків появляється їхнє Спільне
Звернення до Вірних з датою: вересень1958 року:
ВІДОЗВА

Укр. кат. Душпастирів до своїх вірних в Австралії
"Слава Ісусу Христу!
Дорогі в Христі Браття і Сестри!
Відомо Вам вже, що Святіший Отець, як добрий батько, не забув за нас в
далекій Австралії, і для нас українців грецького чи пак візантійського обряду
створив Апостольський Екзархат, подібно, як це мають наші браття в Америці
чи Канаді. На першого епископа-Екзарха Святіший Отець назначив одного з
нас: Всеч. О. Др. Івана Прашка.
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Створення Апостольського Екзархату для нас тут в Австралії це дуже
важна і велика подія. Відтепер ми будемо мати власного Пастиря, який знає
наші потреби, радіє нашими осягами і боліє невдачами. Він доложить всіх
старань, щоби права нашого обряду були збережені, щоби збільшити число
священиків, число парафій, щоби спровадити до Австралії наших Сестер
Служебниць, щоби оснувати тут сиротинці і доми для старців, щоби всюди
повстали українські школи, щоби дітвора виховувалася в любові до України,
до свого обряду і своєї віри. Під його проводом ми збережемо ті великі цінності,
які ми винесли з рідних земель і передамо їх нашим дітям.
Доперва в червні створено Ап. Екзархат, ще Преосв. Ап. Екзарх не є
висвячений, ще не перебрав управи екзархатом, а вже можна занотувати деякі
осяги. Три священики зголосилися иа душпастирську працю в Австралії,дві
дівчині виїжджають до Канади на новіціят до Сестер Служебниць, щоби по
трьох роках вернутися до Австралії і заложити тут монастир; вістка про
створення Ап. Екзархату викликала в Австралійській щоденній пресі і радіо,
а передовсім в кат. пресі, багато теплих згадок і статей про нашу Церкву і про
наш Нарід.
Очевидно, як кожні початки є тяжкі і мають різнородні труднощі, так
само і нашому Преосв. Епископові-номінатові на початку їх не бракує. Одною
з важних проблем це потреба фінансів. Перед війною на рідних землях, чи
тепер в Америці або Канаді, як хтось стає єпископом, то він має то що
найконечніше, і має сяку- таку матеріяльну базу, з якої може фінансувати
необхідні видатки. Наш Преосв. Епископ-номінат зачинає з нічого, подібно
як кожний з Вас, коли приїхав до Австралії. Він буде працювати для добра
наших душ, для добра нашої української справи,тому нічого дивного, що ми
повинні поспішити йому з грошовою допомогою,хоч,властиво, це не йому а
собі самим, бо під його проводом ми будемо працювати для себе. Гроші потрібні,
щоби улаштувати канцелярію, купити машину до писання, цикльостиль,
заплатити подорож трьом священикам, що бажають приїхати до Австралі на
душпастирську працю, і т.д. Про єпископські ризи (фелон, саккос, омофор,
мантія, жезл, мітра, нагрудний хрест, перстень і т.д.) дуже жертвенно дбають
наші вірні з Мельборну.
Це все є дуже конечне, але це є менші видатки. Ми мусимо розв’язати
проблему набуття дому для нашого Преосв. Епископа-Екзарха. Розваживши
справу всесторонно і порадившись з австралійськими церковними достой
никами, які в тій справі мають досвід, ми прийшли до переконання, шо наш
Преосв. Владика і його наслідники мусять мати власне приміщення. Тут не
розходиться про якусь віллю, але про звичайний дім, за 5 - 6 тисяч фунтів. В
тім домі буде приміщення для Преосв. Владики, там буде можна добре
зорганізувати канцелярію, там будуть мати легкий доступ і священики, і вірні
у всіх справах, там будемо почуватися, як у своїм власнім домі. В противнім
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разі треба буде винаймаги або шукати приміщення між австралійськими
священиками чи десь у монастирі, а це буде зв’язане з більшими коштами
(ліпше сплачувати дім) і ніколи не буде тої вигоди і свободи, як у власнім
домі. Коли ми тепер не придбаємо такого дому, то опісля буде ще тяжче.
Тому, Дорогі в Христі Браття і Сестри, ми, Ваші душпастирі, звертаємося
до Вас зі закликом причинитися грошовою пожертвою на ту важну ціль. Це
буде наш дарунок нашому Преосв. Екзархові з нагоди його свячень і вступлення
на владичий престіл. Збірку переводимо листами. Не розходиться про якісь
надзвичайні суми, але кожний хай пожертвує тільки скільки він уважає за
відповідне на таку важну ціль. За це дуже нам залежить і в тому напрямі
просимо всіх збірщиків і людей доброї волі доложити багато зусилля, щоби
кожна родина, кожний самітний, кожний працюючий був між жертводавцями.
Збірку переводимо листами. На листі збірщики хай виразно зазначують ім’я,
прізвище і адресу жертводавців, як рівно ж має бути підпис жертводавця.
Найдальше до дня 7 жовтня листи і гроші мають бути переслані на адрес
місцевого душпастиря. Зібрані гроші назвемо "Дар любови від вірних". Зараз
після свячень відбудеться в катедральній залі спільний обід, і там кожний з
нас душпастирів в супроводі одного чи двох вірних зложить Преосв. Владиці
разом з побажаннями всі листи і чек на зібрану суму грошей.
Рівно ж звертаємося до Вас, Дорогі в Христі Браття і Сестри, з гарячим
проханням про молитви і добрі діла в наміренні нашого Преосв. Владики,
вже тепер а передовсім в день свячень. Перед нашим Преосв. Владикою стоять
великі і важні завдання і хіба тільки при Божій помочі він зможе їх виконати.
Якраз особливішу Божу поміч одержуємо молитвою, постом і добрими ділами.
Наш найцінніший дарунок буде, коли ми зможемо сказати нашому дорогому
Владиці, що в день свячень всі вірні молилися в його наміренні, жертвували
св.Причастя і діла любови супроти ближнього.
На закінчення хочемо Вам пригадати, яку велику і важну ролю під оглядом
релігійним і національним мала і надалі має наша Католицька Церква на
Рідних Землях. Якраз тому безбожний комунізм так безпощадно, всіма
засобами старається її знищити. Пригляньтеся, як гарно розвивається наша
Церква поза межами Рідних Земель: 4 дієцезії в Канаді під проводом
митрополита, 2 дієцезії в Америці під проводом митрополита, 5 екзархатів,
сотки священиків, монахів і монахинь, сотки парафій з величавими церквами,
цілоденні й суботні школи при парафіях, сиротинці, шпиталі, доми для старців,
допомогові інституції, видавництва релігійної преси і доброї книжки і т.д. Це
все можна було осягнути, бо ми маємо опіку і непомильний провід Ап. Столиці.
В цей спосіб наші вірні зберегли свою віру в ріднім обряді і тим самим зберегли
свої національні почування.
Так само буде в Австралії. Хоч нас тут є невеличке число, але ми, маючи
завершену свою церковну організацію, маючи свого епископа, будемо мати
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все що нам потрібно, бо ми е в злуці з Намісником Христовим, нас провадить
і нами опікується Ап. Столиця, однак з нашої сторони ми мусимо робити все,
що до нас належить.
Милосердний і Веемогучий Бог кличе нас і кладе на нас обов’язок, щоби
ми збудували храми Божі, щоби ми організували наші національні і релігійні
установи, щоби ми, як священики, і Ви, як світські апостоли, допомагали
організувати наше релігійне життя. За це не тільки заслужимо собі почесну
назву піонерів церковного життя, але також заслужимо собі нагороду від
Господа Бога.
Сердечно Вас здоровимо, молимося про Вас і поручаємося Вашим молитвам.
В Христі віддані: о.Др. Петро Дячишин ( Сідней), о. Микола Коп’яківський
ЧНІ (Н ю каст ель), о.Дмитро К ачм ар(А деляй да),о.Іван Бовден ЧНІ
(М ельборн), о. Ю рій Сполітакевич (М ельборн) о.Стефан Масло ЧНІ
(Брізбейн), о. Микола Іванчо (Перт).
і: плян та інформація:
Єпископські свячення і другі торжества
Епископські свячення (рукоположення) відбудуться в Мельборні, в катедрі
св. Патрика, дня 19 жовтня, о год. 11-ій. Свячення довершать: ВПреосв.
Митрополит Кир Максим Гермашок, ВПреосв. Архиєп. Кир Іван Бучко і
Впреосв. Еп. Кир Ізидор Борецький. При кінці Служби Божої ВПреосв.
Архиєп. Кир Ромольо Карбоні, Апостольський Делегат, довершить проголо
шення Ап. Екзархату в Австралії. При виході з катедри буде знимка ВПреосв.
Владик з дітворою.
Зараз по Службі Божій відбудеться в катедральній залі спільний обід в
честь заокеанських гостей і в честь иововисвяченого епископа. Обід буде
получений з маленьким концертом.
Вступ на обід 2 фунти від особи, а для шкільної молоді від 12 літ половина
ціни.
В суботу перед свяченнями, тобто 18 жовтня, о год. З пополудні ВПреосв.
Кир Іван Бучко в асисті всього духовенства посвятить площу під церкву в
Мельборні.
Дальша програма ще оформлюється. Однак передбачається в Мельборні
зустріч наших вірних з Преосв. Владиками в середу дня 22 жовтня о год. 7-ій
вечора.
В суботу і неділю, дня 25 і 26 жовтня ВПреосв. Владики відвідають Сідней,
де відбудеться посвячення площі і торжественна архиєрейська Служба Божа.
В цю саму неділю, або на слідуючу неділю (2-го листопада) один з ВПреосв.
Владик відвідає Аделяйду, де відправиться архиєрейська Служба Божа.
Господарями торжества є всі наші священики і Управа Українського
Католицького Церковного Братства в Мельборні.
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Заохочуємо до якнайчисленнішої участи в єпископських свяченнях. Коли
хто бажав би приїхати до Мельборну і мав би трудність з нічлігом або бажав
би бути на обіді то треба зголоситися до своїх Отців Душпастирів..."За Управу
Б-ва: Ю рій Венгльовський - Голова і проф.Е.Завалинський - Секретар.**
Як відомо, багато сіднейських вірних поставилися з резервою до згаданої
збірки, бо вважали, що саме їхній душпастир, Всесв.о.д-р Петро Дячишин
повинен був стати першим Екзархом, та й у Папськім декреті про створення
Екзархату, осідком Екзарха називається Сідней. Зате дуже льояльно поста
вився до нового Екзарха, свого товариша студій і двічі доктор о.Петро
Дячишин. Це видно з його листа до Епископа-номіната І.Прашка, з дня
5.8.1958р. О .д-р П. Дячишин пише:
"Слава Ісусу Христу!
Достойний Владико, Дорогий Отче Доктор!
Нам обом тяжко іде кореспонденція, але треба писати і попихати справу
вперід. Чи Ви вже маєте юрисдикцію і які Ваші пляни? Чи о. Бовденко вже
є в Мельбурні? Як стоїть справа зі свяченнями і коли? Чи в "Кетолік Діректори"
вже буде відмічено наш Екзархат? Чи вже не запізно, бо він вже друкується.
Я навіть не маю адреси о.Іванча, щоби її подати. Я просив, щоби це зробили,
але не подав того на письмі.
Рівно ж треба зробити фірмовий папір для Екзархату і поодиноких
душпастирств. Залучую примірник взірець з Англії. Рівно ж треба подумати
над однообразними душпастирськими печатками. Всі Отці повинні прислати
до Канцелярії Екзархату свої особисті дані і життєпис, щоби був в архіві.
Дістав листа від о. Коп’яківського в справі вивінування свячень і Владичих
риз. У Сиднею справа дуже тяжка. На Різдво я був зарядив збірку на
Апостольську візитацію і вона дала лише 54 фунти. Кошти Візитації покрив
з другої таци у висоті 224 фунти. То саме хочу зробити тепер. Маю готівку у
висоті 150 фунтів плюс. 34 ф. зі соборчика. Де нема готових грошей, то
перевести збірку, а на будуче завести всюди другу тацу і частину призначити
на удержання Екзархату.
Прошу написати мені про всі біжучі справи, бо питаються мене австралійські
круги і хочу служити евентуально порадою. Нехай Господь кріпить Вас,
Дорогий Владико, і дасть сили допровадити все на добрий лад.
Щиро відданий в Христі: о.Др. П. Дячишин.
В міжчасі йдуть приготування до хіротонії Епископа-номіната.Створення
окремої Церковної одиниці - Ап.Екзархату, під проводом українського
епископа, піднесло на дусі всіх українців в Австралії і всі хочуть причинитися
до звеличення і нового епископа і його Святителів:ВПреосв. АЕпископа і
Митрополита Канади Максима Германюка ЧНІ, Архипастиря Скитальців
ВПреосв. АЕпископа Кир Івана Бучка з Риму і Преосв. Епископа Ізидора
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Борецького з Канади.На їх честь Управа СУОА (Союзу Українських
Організацій Австралії), за підписом Голови (Б.Ш емет) і Управа УГВ
(Українська Громада Вікторії) за підписом Голови (О.Нагірний) приготовляє
"святочне прийняття в четвер, 23-го жовтня, 1958 р ., о год. 7-ій вечора, в
Українському Народньому Домі, з участю нашого духовенства та представників
українських громадських і політичних організацій" та запрошує до участи в
ньому Всечеснішого Отця Доктора Петра Дячишина. (Про хіротонію Ап.
Екзарха і зв’язані з тим торжества, гляди на іншому місці -оіш)

В Л А Д И К А К И Р ІВ А Н П Р А Ш К О
Е к за р х у к р а їн ц ів к атоли к ів в А в с т р а л ії
("Поступ", Вінніпег,Канада. 6.12.1959 р.): пера І.Савич (Іван Дурбакоіш )
Студії і праця в Европі: "Єпископ Іван Прашко народився 1.5.1914 р. у
Збаражі (Тернопільщина), як син незаможнього міщанина Василя Прашка і
Марії Кінах.,Народну і середню школу скінчив у рідному місті. Вже як юнак
відзначався великою активністю в поборюванні комуністичних впливів серед
молоді. Богословські студії відбув у Греко-католицькій Богословській Академії
у Львові, в 1933-37 рр. Висвячений на священика 2.4.1939 р., виїхав до Риму,
де студіював иа Папському Університеті Урбаніянум, потім у Папському
Інституті Орієнтальних Студій і в Григоріанському університеті до 1943 р.
Тут осягнув докторат з історії української Церкви Душпастирював серед
полонених 1 УДивізії УНА в Ріміні, Італія, як Радник Ап. Візитатора та
Директор УДопомогового Комітету в Римі.
Приїзд до Австралії і багатогранна діяльність. Дня 28.4.1950 р. прибув до
Австралії, до столиці Вікторії Мельборну. Тут виконував обов’язки капеляна
для українців-католиків, спершу разом з о.П.Смалем, а після його виїзду до
Америки, в серпні 1951 р., був одиноким українським католицьким священиком
для 5000 українців -католиків цілої Вікторії.
Від першого дня свого приїзду до Австралії, о. д-р І.Прашко почав свою
невсипущу, добре і доцільно розплановану працю у своїй просторій парафії.
Наперед треба було віднайти всі більші й менші скупчення українців, а навіть
поодинокі родини на далеких фармах, серед степів і "бушів”. Деякі місцевості
були віддалені понад 200 миль. Зібрання даних про всіх українців-католиків
не було легке, бо еміграційний уряд не хотів давати адрес, мовляв, "може,
дотичні особи не бажають собі цього" Уложення картотеки забрало дуже багато
часу й праці. Всі емігранти мусіли наперед відбути два роки контракту там,
де їх призначить уряд праці. Після циї двох літ майже всі українці почали
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стягатися до більших міст, до більшого гурту, а найбільше до Мельборну, де
постала Українська Громада Вікторії. ГІеструджений о. капелян об’їздив
щомісяця всі скупчення українців Вікторії, оголошуючи в українській пресі
порядок Богослужень по різних таборах і місцевостях Вікторії. Найбільше
праці було на Різдво і иа Великдень, бо тоді о. д-р Прашко об’жджав цілу
Вікторію. Всі парафіяни подивляли прямо залізну витривалість о. д-ра І.
Прашка, що не знав відпочинку, тільки постійно думав, щоб відвідати
якнайбільше своїх парафіян. Автор цих рядків був свідком цієї ревної
душпастирської праці.
Другою важливою працею було заснування Українського Католицького
Братства ім. святих Верховних Апостолів Петра і Павла в Мельборні, що
згуртувало найбільш активних наших парафіян для піднесення релігійного
життя. Братство заложило свою школу, спершу народну, а потім середню. На
св.Петра і Павла, після урочистої Служби Божої в найбільшій церкві Мельборну,
в соборі св. Патрика, у приявности старенького АЕпископа Даниїла Маннікса
та інших Владик - відбувалася традиційна братська трапеза. На цей празник
з ’їхалося понад 2000 українців з цілої Вікторії, деякі з віддалі 250 миль.
Третя важлива справа - це було започаткування збіркової акції на будову
української католицької церкви в Мельборні. Заходом о. д-ра Прашка було
створено Комітет Будови Церкви, що почав збірку фондів. В 1958 р. закуплено
відповідну площу під будову церкви з парафіяльним домом, недалеко центр,
з догідним доїздом.
Важливою справою було навчання релігії для дітей, що було дуже утруднене
із-за розпорошення по великих просторах. В Мельборні є 12 українських
шкіл, тому не було легко впродовж б днів (н ед ілі були зайняті
Богослуженнями) охопити всі школи.
Годі в короткій статті-спомині охопити всі ділянки праці о.д-ра І.Прашка.
Він був душпастирем, катехитом, дорадником в усіх справах, займався
суспільною опікою, правною порадою, позичковою касою, був перекладачем,
оборонцем, найкращим помічником усіх потребуючих, а вже найбільше - сиріт,
що мали все в ньому доброго опікуна й добродія. Словом - був всім для всіх.
Він не мав ніякого відпочинку. Навіть, коли лежав хворий у лічниці, і тоді
журився потребами своїх парафіян. Як їхав автом, то думав, до кого треба по
дорозі вступити, кого відвідати, кому допомогти добрим ласкавим словом,
подарунком або грошима. Ніколи не їхав з порожними руками, а все мав
подарунки для потребуючих, а найбільше для сиріт.
Австралійські католики, починаючи стареньким Архиєпископом Манніксом,
аж до наймолодшого священика - знали і високо цінили українського капеляна
та ставилися дуже добре до українців, помагаючи їм на кожному кроці. Це
теж одна з заслуг о. капеляна, що був найкращим українським амбасадором у
Мельборні та в цілій Вікторії.
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Успіхи мозольної праці, Ця незвичайно жертвенна праця, повна самопосвяти
й самовідречення виконувана з добре продуманим плином, продовж 9 літ мусіла видати свої щедрі плоди. Коли ВПреосв. Митрополит Кир Максим
Гермашок приїхав на історичну візитацію Австралії, то Вікторія під проводом
свого неструдженого пароха, о.д-ра І. Прашка, - виступила найбільше
зорганізовано та доказала ділом, що невсипуща праця її душпастиря не пішла
на марне. Тому вибір на першого нашого Владику в Австралії впав на найбільш
ревного душпастиря, о. д-ра Івана Прашка. Треба зазначити, що Владика
Кир Іван є третім з черги єпископом із-поміж студентів того самого курсу
студій в Богословській Академії у Львові: перший - це Преосв. Ісидор
Борецький, Владика Торонта, другий - Преосв. Кир Гавриїл Букатко, владика
греко-католиків у Югославії (четвертим, зчасом, у 1979 р. став теперішній
Патріярх і Кардинал Мирослав Іван Любачівський - оіш)
Єпископські свячення о. д-ра Івана Прашка відбулися в соборі св.
Патрика, в Мельборні, 19 жовтня, 1958 р. Довершили їх: - Митрополит
Канади, ВПреосв. Кир Максим Гермашок ЧНІ, АПреосв.Архиєписок Кир
Іван Бучко з Риму і Преосв. Кир Ісидор Борецький, Владика Торонта, при
участі Папського Делегата Ексц.Архиєп. Карбоні.
Це був направду найрадісніший день для українців католиків Австралії,
що з ’їхалися масово на ці величні урочистості. День перед цим відбулося
врочисте посвячення площі під будову української катлицької церкви в
Мельборні, при величезному здвизі вірних з цілої Австралії.
Українці-католики Австралії цілих 10 літ очікували на свого Владику, як
на свого Князя Церкви, духового провідника, репрезентанта перед чужинцями,
свого заступника, оборонця, опікуна й добродія. їхні мрії сповнилися, бо
дістали свого Архипастиря, людину визначну своїм характером, знанням,
патріотизмом, організаційним і дипломатичним хистом та любов’ю до свого
стада. (І.Савич).
Становище Ап. Екзарха і Глави УКЦеркви в Австралії примушує його
репрезентувати свою Церкву перед своїми і чужими на різних З ’їздах,
конгресах ітп. З того часу, Владика Іван Прашко, майже щороку, а то й
частіше буває в Римі, в Канаді, в Америці. В поворотній дорозі з
Евхаристійиого Конгресу в Мюнхені, Німеччина, в 1960 р. через Америку,
Владика Іван дав інтерв’ю для українського тижневика "Ш л я х " у
Філядельфії, США, у вересні, 1960 р. Поминаємо вражіння Владики про
згаданий Конгрес, а для задоволення цікавости ВШ Читача подаємо відповіді,
що стосуються УКЦеркви в Австралії - оіш).
На питання Ред. "Ш ляху": "Як розвивається Українська Католицька
Церква в Австралії і Новій Зеляндії? - Владика відповів: "В Австралії є
тепер коло 35 тисяч українців, з того 21 тисяч католиків. Всі вони нові емігран
ти, що почали прибувати туди від 1948 р. Тепер маємо 7 парафій і 13 свяще

210

Розділ IV

ників. В шістьох місцевостях ми вже придбали дім для священика, а в одинайцятьох місцевостях ми купили площу під будову церкви. В Сіднею вже почали
будувати церкву. Маємо надію що до Різдвяних свят скінчать її будову. При
кінці цього року почнемо будувати нашу катедральну церкву в Мельборні, а
на другий рік ми повинні почати будову церкви в десятьох місцевостях.
В загальному люди горнуться до Церкви, приступають до Святих Тайн,
жертвують на будову церкви. Правда, жертвенність не така велика як у Вас,
в Америці, але коли всі включилися б до будови церкви, то ми не мали б
трудностей. На жаль, понад трета частина вірних щодо пожертв держиться
осторонь і чекає, не знати чого.
Дуже нам потрібно ще 2-3 священиків. Замало маємо світських апостолів,,
як також треба наших монахинь, щоб вони зорганізували сиротинець та
зайнялися вихованням дітвори.
Тепер наша увага звернена на виховання світських апостолів і на будову
церков.
Правда, часом буває дуже тяжко, бо всюди нам прийшлося починати з
нічого. Кожну річ мусимо придбати: св.Євангеліє, чашу, кадильницю, ризи,
хату для священика, площу під будову церкви іт.ін.
При гіарохіях маємо церковні братства, а саме: Апостольство молитви і
Марійські Дружини, які помагають оживляти релігійне життя і займаються
допомоговою діяльністю. Діти у великій більшості ходять до католицьких
австралійських шкіл, бо своїх цілоденних шкіл ми ще не маємо.
Ми чули, що в Австралії добре зорганізовані українські суботні школи.
Чи Ваша Ексцеленція можуть дати нам інформації про них?
Коли взяти до уваги, що українці в Австралії є тільки дванадцять років, а
деякі школи вже відзначують своє десятиліття та що коло 60% дітвори охоплено
в тих школах, то - думаю -в тих вістках є дещо правди. Всюди, де є більші
українські скупчення (бодай ЗО родин), там є українські суботні шкілки.
Нпр., в Мельборні, на різних передмістях є 15 українських суботніх шкіл.
Звичайно, на малих передмістях є 2-3 кляси, а всіх дітей приблизно ЗО. Але і
4 - 5 клясні суботні школи, а навіть у Мельборні є дві школи, що мають
приблизно по 150 учнів і там вже від чотирьох років почали вести середню
школу українознавства.
Трохи інакше зорганізовано українську школу в Аделяйді. Там є одна школа,
що має коло 350 учнів, добре поставлена, як щодо учителів, так щодо шк.
підручників. Школа міститься в австралійській католицькій школі і займає
10 кімнат.
Трохи слабше зорганізовані школи в Сіднею.
Тими школами кермує Українська Центральна Шкільна Рада, що укладає
програми навчання, переводить інспекції шкіл і спонукує до організований
нових шкіл.
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Навчання релігії: У веденні рідного шкільництва багато помагають наші
священики, що організували ці школи, надалі їх підтримують і навчають у
них релігії - це одно з найважніших, а воднораз й найтяжчих завдань
священика. Наприклад, в Мельборні вчимо релігії на чотирнадцятьох
передмістях і впродовж двох тижнів відвідуємо ті всі передмістя; менші
скупчення раз на два тижні, а більші щотижня. Кожний священик щоденно
вчить бодай дві години релігії, а часом чотири.
Наші школи мають великі проблеми, передусім, - це брак учителів. Бракує
учителів, бо на жаль, поважна частина учительських сил ухиляється від
навчання. Що далі, то та проблема буде загострюватися, бо учителі будуть
старітися. Мусимо виховати собі молодих учителів. Тому покладаємо надію
на середню школу українознавства.
Шкільні підручники. По-друге: відчувається дуже велика потреба добрих
підручників, які були б опрацьовані як слід під дидактичним оглядом і
достосовані до змінених обставин та до шкільних програм. Крім того, ті, що
укладають підручники, повинні пам’ятати, що підручники є для дітей, родичі
яких є віруючі і практикуючі християни та що родичі бажають, щоб такими
були їх діти - і в підручниках це повинно ясно віддзеркалюватися.
На жаль, в деяких школах уживають також і таких підручників, в яких не
можна пізнати, що вони призначені для дітей з християнських родин, а один
підручник, а саме п. Волиняка - це передруки з большевицьких підручників,
передруки, в яких є прояви безбожництва. Також програми для суботніх
шкіл ще належно не опрацьовані і нам треба більше користати з довгого
досвіду подібних шкіл в Америці і Канаді.
Приміщення шкіл. Четверта проблема - це приміщення. Часто наші школи
мають приміщення в австралійських католицьких школах, і це, звичайно,
найкраще, як, нпр., в Аделяйді. Декуди наша школа міститься в Народньому
Домі, як нпр., від року частина аделяйдської школи (чотири.кляси). Одначе
буває, що українська суботня школа міститься в чиїмсь гаражі чи приватній
хаті.
Будуючи наші церкви, стараємося, щоб під церквою чи біля церкви була
заля і приміщення для школи. Це, напевно, буде велика поміч для наших
шкіл. Поки що треба давати собі раду так,як дозволяють обставини.
Коли порівняти наші школи в Австралії з українськими школами в США
чи в Канаді, то треба усвідомити собі, що наші школи не дорівнюють Вашим.
Нас є мало, не маємо таких скупчень, як в Америці чи в Канаді, ми пізніше
почали шкільну працю, не маємо стільки і таких учительських сил, а
найважніше - ми не маємо цілоденних шкіл. Нашим ідеалом є, щоб бодай в
Сіднею, Мельборні і Аделяйді ми могли мати цілоденні школи - і то радніше
гімназії (гай скулс), як народні школи (праймари скулс). (Про "цілоденні
школи" в Австралії, згодом-оіш).

Мапа Сіднейської парафії на терені Н.П.В. (Н ової Південної Валії , 801,5 тис.
кв. км) крім Нюкастлю і АСТ (Австралійської столичної території)

Р О З Д ІЛ V
Б У Д О В А Ц Е Р К В И В С ІД Н Е Ї
Зайво повторювати, що з уваги на наш церковний обряд, мову й календар,
навіть "дешеве комірне" (1 ф. тижнево) в римо-катол. костелах, було нам
невигідним з уваги на невигідну пору (після римо-катол. парафіяльних
Богослужень) та інші причини і тому, вже від самого початку поселення в
Сіднеї наші люди мріяли і говорили про потребу -конечність мати власну
церкву.
Будову власної церкви пок. о.П.Д. вважав своєю мрією і найпершим
завданням ще в дорозі до Австралії. Приїхавши сюди й перебравши провід у
сіднейській спільноті, почав плянувати будову церкви та рівночасно збирати
фонди на ту ціль.
Спочатку треба було вибрати місце під будову церкви, щоб був догідний
доїзд для вірних та місце на майбутню розбудову біля церкви. Досвід показав,
що найвигіднішим місцем доїзду для більшости вірних, що поселились у
західних передмістях Великого Сіднею, була вузлова залізнича станція в
Лідкомбі, (200 м.) а біля неї вільні площі. Тож, першим завданням було
закупити таку площу. Грошей не було, та й власність церковна мусіла бути
зареєстрована на Мужів Довір’я, громадян Австралії, якими ми ще не були.
В цьому ділі прийшов нам на поміч сіднейський римо-катол. архиєпископкардинал Ґілрой та Секретар Федерального Катол. Іміґраційного Комітету
монсіньйор Кренан. А заки це станеться, то треба було переконати римокатол. єрархію про конечність окремих парафій для католиків Східніх обрядів.
Як знавець церковного права Кат.Церкви, о.ПД вже після перших 2-ох місяців
душластирювання в Австралії, дає до відома "ТЬе СаіЬоІіс Ерізсораї ЗиЬсошт іііе е ” в справах імігрантів, свою сугестію про конечність створення окремих
парафій для українців-католиків візантійського обряду. Ось, його лист у цій
справі:
Кепзіп^іоп, 5іЬ .Іипе, 1952.
Ке: розіііоп оі ІЛсгаіпіап СаіЬоІіс Ргіезіз іп Аизігаїіа:
Беаг Уегу Кеуегепсі Мопз. О.М.Сгеепап,
ТЬеге аге аЬоиі 15,000 ІЛсгаіпіап СаіЬоІісз оі' Огіепіаі Кііе зеіііесі по\у іп
Аизігаїіа. ТЬе СаіЬоІіс Ерізсораї ЗиЬсоттіііее іп Аизігаїіа арроіпіесі Іог іЬет
опе Ргіезі оі Огіепіаі Кііе іп еуегу Зіаіе. II зеетз іЬаі іЬе ІЛсгаіпіап СаіЬоІісз
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зЬоиІс! ЬеІоп£ 1о ІЬе Іосаі Копит СаіЬоІіс РагізЬез апсі ГЬеіг Ргіезіз, Ьиі поі іо
іііе Ргіезіз оі іЬеіг о \у п Кііе. Рог еуегу Разіогаї у/огк іііе ІЛсгаіпіап СаіЬоІіс
Ргіезі зЬоиІсІ азк іЬе регтіззіоп оі а Іосаі РагізЬ Ргіезі. Іі сотріісаіез разіогаї
\уогк апсі поі а1\уауз іЬе РагізЬ Ргіезі ііке іі.
ТЬе ІЛсгаіпіап СаіЬоІісз аге зеіііесі шозііу агоипсі Зіаіез’ Сарііаі сіііез іп
АгсЬсііосезез оі Зусіпеу, МеІЬоигпе, Асіеіаісіе, РегіЬ апсі ВгізЬапе. Іі шііі Ье
тоге с о п у є п і є п і іі іЬеу аге сопзісіегесі аз Икгаіпіап СаіЬоІіс РагізЬез \уііЬ а
Ргіезі оі Огіепіаі Кііе ипсіег іЬе сопігоі апсі зигізсіісііоп оі іосаі АгсЬЬізЬорз. Іі
\уііі зітріііу іЬе разіогаї \уогк апсі Ьгіп§ іЬе ипііу...
* а|с *
Такі правні обмеження дуже утруднювали діяльність священиків. Отож,
6.8.1952 р., о.П.Д. пише знова до Директора Катол. Іміґр. Комітету для
Новопоселенців і заявляє, що він облуговує українців католиків Сх.обряду в
цілім стейті НПВ та що йому прямо неможливо кожний раз просити якогось
дозволу в місцевих римо-катол. парохів і вважає, що він таких дозволів не
потребує, бо має "СЕЬЕВКЕТ" (право свящєнодіяти) від Свящ. Конгрегації
для Східніх Церков у Римі, а тільки просити про такий дозвіл у місцевого
єпископа.
В тих часах ще зобов’язувало старе канонічне право, бо Єрархія Кат.Ц-ви
в Австралії не приняла Папської Енцикліки "Ехиі Ратіііа", що дозволяла на
створення національних парафій для емігрантів, тож капєляни лат.обряду
мусіли на свої священодійства для своїх земляків мати дозвіл від місцевих
лат. парохів.Саме завдяки виясненням о.П.Д. українські священики уникнули
подібних труднощів. Вони одержали юрисдикцію над своїми вірними в
поодиноких стейтах.
Про перші зусилля українських поселенців в Сіднеї мати свою власну
церкву найкраще посвідчить таки свм ініціятор будови, Всесв.о.д-р Петро
Дячишин. Про це свідчить його лист-звідомлення, яке на наше щастя збереглось
в парфіяльнім архіві:
"Будівельний Фонд Україно-католицької Церкви у Сіднею".
Про будову Україно-католицької Церкви у Сидней думав я вже в дорозі
до Австралії(підкр. моє - оіш). Тому зараз по моїм приїзді, на Богослужеинях
у Сіднею, я завів другу збірку (таца) на потреби Церкви. З тої збірки оплачував
за вживання обох церков: Міллерс Пойнт і Лідкомб. у висоті одного фунта за
Богослужбу. Усі приходи підписані збірщиками у касовім квитарі. По
оплаченні за вживання церков до 1956 року зібрав суму 1800 фунтів.
Дня 29 січня (1956 р. - оіш) скликав вірних на "Просфору" і при тій нагоді
обговорено і затверджено плян дальшої зорганізованої праці над зібранням
відповідного фонду на будову рідного храму. Всі присутні, коло 150 осіб,
однозгідно признали, що ми повинні приступити до будови, бо у всіх столицях
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держав, де поселені наші вірні, рідні храми вже збудовані. На друге питання:
де будувати нашу святиню? - зібрані також одноголосно заявили, що для
нашого населення найкраще надається Лідкомб, де є найкращий доїзд для
вірних. Адміністраторами, згідно з церковними законами, є кожночасний
душпастир і ним вибрані мужі довір’я (трасті). На мою пропозицію, зібрані
апробували слідуючих мужів довір’я (трасті): Вп. п. Василь Кармазин - 136
Форест Ровд, Арнкліф, Вп. п.Роман Менцінський (з парохії Сидней) і Вп. п.
Осип Сивак (8 Йорк Сг. Бенкставн і Вп.п. Тарас Фіґоль з Авбурн (парохія
Лідкомб).
По дискусії всі признали, що кожний працюючий україно-католик може
заплатити два шилінги тижнево на будову своєї Церкви. Такий даток зобов’язує
кождого від 1956 року. Річно це виносить 5 фунтів і чотири шилінги. Ця сума
є вільна від податку і кожний жертводавець може потрутити цю суму при
виповненні податкової анкети (інкомтакс). Для контролі комітет видає значки
у висоті двох, чотирьох шилінгів та одного фунта.Кожний уповноважений
комітетом збірщик бере відповідну кількість значків і опісля має звітувати.
Має віддати суму грошей або значки назад.
Мушу з признанням подати до відома, що всі збірщики зголосилися
добровільно і працюють дуже ревно. Зі Сиднею і передмість передали мені
збірщики суму 1395 ф. і 14 шилінгів. Праця в Комітеті поділена як слідує:
контролю над значками провадить Вп.п.Роман Менцінський. Матриці значків
лежать у мене. Книговодство провадить Вп.п. Василь Кармазин. Збірщики
передаючи гроші, подають список від кого гроші одержали. Крім касової
книги робиться також картотеку поодиноких жертводавців. До того часу збір
щики не подали мені прізвищ тих, що відмовилися платити. Практика показує,
що таких не буде. Це одинока наша санкція - зробити картотеку також тих,
що відмовилися платити. Щоби піти на поміч вірним, особливо для тих, що
живуть віддалені від наших скупчень,під обома церквами все один з мужів
довіря принимає під церквою податок вір вірних, що до них тяжко зайти
збірщикам.
Податок призначений для всіх віруючих також на провінції поза Сиднеєм.
У містах Волльонґонґ, Канберра, Квіибіян, Орандж і Батгурст мають також
своїх збірщиків. З провінцій вплинула перша збірка з Канберри і Капайнс
Флет.
Комітет має окреме конто в Банку (Коммонвелт Банк у Кензінгтоні).
Гроші в Банку можна вибрати за трома підписами: О. Душпастир і двох
мужів довір’я. Комітет делегував Панів: Сивака Осипа і Фіґоля Тараса до
підписування чеків і їх авторизовані підписи зложені у Банку. Українокатолицька Церква має два конта у тому Банку (Кензінґтон): Церковний
Фонд для біжучих потреб Церкви за підписом о.Душпастиря та другий
Будівельний Фонд Україно-католицької Церкви за підписами о.Душпастиря
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і двох мужів довіря (Вп.Сивака і Фіґоля). Будівельний Фонд має тепер на
свойому конті суму 1800 фунтів, що її передав зі збірок у Церкві в часі
Богослужень і суму передану збірщиками 1395 ф. 14 шилінгів. Разом: 3195
Ф. 14 шилінгів.
Нормальний податок у висоті двох шилінгів від працюючого платить кожний
віруючий. Хто крім того зложить окрему лепту, то його ім’я буде виписане на
мармуровій таблиці жертводавців на мурі самої церкви. Комітет подає таку
висоту жертв, щоби бути вписаним на пропамятній таблиці. Чорними буквами
по 50 фунтів, срібними по 100 фунтів ф золотими буквами хто жертвує 200
фунтів і більше. До того часу зложив ще в 1953 роіц Вп.п. Михайло Чепак
400 фунтів і пан М.Кримський зложив тепер суму 100 ф. Сума п. Чепака
вписана давніше у Церковнім конті а пожертва Пана Кримського вчислена у
рахунок переданий збірщиками. Ще є такі окремі пожертви: Пані Коцюмбас
з Мельборну: 10 ф., анонімний жертводавець ЗО ф. і д-р. Е.Ю.Пеленський 10
ф. (праця при виданні значків).
Найблиіцим завданням створити Комітет "Жюрі" над пляном будови. В
цій справі звертаюся до Товариства Українських Інженерів а всіх, хто має
якийсь проект чи відповідні світлини, прошу надсилати їх на мою адресу. На
цьому місці складаю всім жертводавцям і збірщикам мою подяку і признання
за їх працю Коли наші діти не знають, як виглядала рідна хата, то нехай вони
і світ знає про нашу Церкву, о. Др.П.Дячишин" . (гл."Вільна Думка" 3.6.
1956 р. - оіш).

П ерш і кроки в справі будов и церкви
29.1.1956. вперше, в католицькій залі,при церкві св. Йоакима, в Лідкомбі,
відбулася Різдвяна Просфора і Перші Збори Парафіян у справі будови власної
церкви. Після прийнття, о.П.Д.з’ясував присутнім мету Зборів, а саме: започаткування будови власної церкви та поінформував, що на ту ціль він зібрав
1.800 фунтів. Присутні прийняли таку вістку оплесками. Щоб приступити до
будови, треба мати більше грошей. Щоб їх зібрати, о.П.Д. вніс пропозицію:
оподаткувати працюючих парафіян по 2 шилінги тижнево. Присутні прийняли
цей добровільний податок на всіх працюючих від 1.1.1956 р.
Для дальшої збірки грошей-пожертв на будову церкви, вибрано 4-ох Мужів
Довіря:Василь Кармазин, Роман Менцінський, Осип Сивак і Тарас Фіґоль.
Того дня, згадані Мужі Довір’я, під проводом о.П.Д. оформили Комітет
Будови Церкви, в складі: о. П.Д. - Голова, В.Кармазин - Скарбник, Р.Мен
цінський - Організаційний і відповідальний за значки-посвідки, О.Сивак і
Т.Фіґоль - Члени. До помочі КБЦ скоро стали 41 церковних збірщиків, яких
названо Співробітниками КБЦ. Багато з них витривали на тім становищі досі
й сповняють невдячну, але конечну ролю митарів-збірщиків по сьогодні...
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(Перший) СПИСОК ЦЕРКОВНИХ ЗБІРЩИКІВ (СПІВРОБІТНИКІВ
КБЦЕРКВИ) поміщений в 1 Списку Жертводавців за 1956 рік: Іван Цикалик,
Борис Дмитрик, Г.Дворянин, Богдан Філь, Микола Фурик, Богдан Тут,
Михайло Ґураль, Петро Гентиш, Володимир Глуховський, Осип Гриневич,
Іван Гищак, Осип Кіх, Петро Кірковський, М. Корк, Іван Козар, М. Кривулич,
Г. Лосянович, Степан Медвідь, Василь Марушечко, В. Мороз, Михайло
Олендер, Петро Островський, Григорій Панасюк, Северин Паучок, Микола
Параска, Осип Придун, Петро Приказа, Дмитро Сагайдак, Петро Середюк,
Іван Сакалюк, Юрій Сандуляк, В. Станько, Панько Стефанюк, д-р Юрій
Сивенький, Іван Сидлярчук, Теодор Шукост, П. Ткачук, Іван Турчиняк,
Дмитро Зарубайко.
* * *
Для потвердження вплат Церковного податку і пожертв-вкладу на будову
церкви КБЦ видав спеціяльні значки (марки-посвідки). При помочі такої
когорти Церковних збірщиків, КБЦеркви розгорнув збіркову акцію в усіх
душпастирських осередках. Впродовж 1956 р. та збірка принесла 4.177.08 ф.
20.6.1956
р. о.П.Д. пише Листа "До Хвального Товариства Українських
Інженерів у Сіднеї: Високоповажані Панове, Звертаюся до Вас з ласкавого
просьбою допомогти в будові Україно-катол. Церкви у Сидней. Ходить о це,
чи Товариство Українських Інженерів має відповідних архитектів, з яких
могло б створити Комітет "Жюрі". Завдання Комітету буде: 1) Подати вимоги
до Конкурсу на плян церкви; 2) Одобрити надсилані конкурсові пляни; 3)
Евентуально виробити свої власні проекти.
Прошу ласкво повідомити мене, чи Товариство Українських Інженерів хоче
занятися тою справою і подати мені імена тих людей, що їх ТУ І уважає
компетентними увійти в склад "Жюрі". З глибокою пошаною, відданий в
Христі. о. Петро Дячишин.
і: Відповідь Товариства Українських Інженерів в Австралії, за підписом
Голови Т-ва А. Дейнеки, листом від дня 19.7.1956 р.: "Всечесний Отче Докторе,
Щиро дякуємо за Вашого цінного листа від 20 червня ц.р. Нам надзвичайно
приємно піти на зустріч Вашому бажанні відносно співпраці Товариства
Українських Інженерів у питаннях будівництва Церковного храму.
Дозволимо собі запропонувати такі заходи:
Насамперід доцільно буде покликати до цієї дії Комісію, яка визначить
технічні умовини конкурсу, або т. зв. технічну специфікацію будівництва. До
цієї комісії могли б увійти від Т-ва Інженери: Є. Пеленський, С. Процюк, М.
Строкон, О.Грушкевич. На базі праці цієї комісії Будівельний Комітет
проголосить конкурс на проект храму, і з цією хвилиною згадана вище комісія
закінчує свою діяльність. Зате починає працю Жюрі конкурсу, до якого,
якщо йдеться про наше Т-во можуть увійти також і ті члени специфікаційної
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комісії, які не задумують самі випрацювати проекти в рямцях конкурсу. Далі,
в члени Жюрі рекомендуємо попросити інж. Л.Спесивого, а також інженерів
будівельників зпоза Сиднею, зокрема інж.Герасимова з Канберри, інж. Я.
Воєвідку з Аделяїди, інж. Бучацького з Мельборну.
Щодо Вашого третього запиту вияснюємо, що наше Т-во, яке об’єднує
інженерів різноманітних напрямків, не перешле проекту храму як організація,
зате зроблять це окремі, зацікавлені члени Т-ва.
Запевнюючи Вас у нашому палкому бажанні допомогти Вам у Вашому
корисному ділі по всім нашим спроможностям, зостаємо з глибокою пошаною
до Вас.. А. Дейнека - Голова, в.р.
* * *

П ерш і площ і
30.10.1956 р. Комісія інженерів: М.Строкон, Є.Пеленський і Я.Оришкевич
здає Звіт про стан площі під будову церкви і свої застереження щодо неї
(низьке похиле положення, напроти залізничого шляху ітп.). Виглядає, що
певні недостачі можна було подолати, бо вже в квітні, 1957 р., куплено під
будову церкви дві площі, при 59-61 Чирч Сріт, Лідкомб, від фірми Дейвід
Комб, за суму: 3.700.ОО фунтів. З уваги на те, що наша Церква ще не мала
тоді оравного статусу й не могла бути правним власником посілостей, а також
тому, що сіднейський кардинал Т.Н.Ґілрой заґарантував у банку позичку для
нас на будову церкви, то площі були
зареєстровані на " Тгизіеез оі ІЬе К отап
СаіЬоІіс СЬигсЬ іп Аизігаїіа ". Від 1960 р.,
після створення Ап. Екзархату для українців
католиків в Австралії, все наше церковне майно
зареєстроване на Мужів Довір’я: "Тгизіеез оі
ІЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ іп Аизігаїіа".
В жовтні, 1957 р., закуплено ще одну
площу, від тої самої фірми, за 2.000 ф. При
кінці 1957 р. видано і-ш ий Список
Жертводавців на будову церкви за 1956 рік і
в ньому 940 жертводавців! В міжчасі створено
"Підготовчу плянову комісію", якої завданням
було приготовити проекти і пляни церкви.
15.10.1957 р, о.П.Д. запрошує поодинокі
особи (Списка немає - оіш) "в члени Жюрі в
справі проекту будови Україно-католицької
церкви в Сіднеї. Перше коротке засідання
відбудеться в неділю, 20.10.1956 р ., після
Сл.Божої, в Лідкомбі".
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12.12.1956
р., в часо
писі "Вільна Думка" ст.
4, появляється Перший
Комунікат у справі тої
будови, підписаний: " За
Церковний Комітет отець д-р П. Дячишин і
За Технічну Комісію інж енер Евген П е
ленський, під заголов
ком:

БУДОВА УКРАЇНО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СІДНЕЇ
"Започаткована в 1956 році акція побудови україно-католицької церкви в
Сіднеї поступає повільно, але стало вперед. При Церковному Комітеті працює
від року Технічна Комісія, до якої зарекомендовані Українським Товариством
Інженерів в Австралії ввійшли інженери: Евген Пеленський, Микола Строкон,
Степан Процюк. Після виїзду інж. С. Процюка до Америки, його місце прийняв
інженер Тарас Грушкевич.
Першим завданням Технічної Комісії було розписати
конкурс на ескізний (шкіцовий) проект Церкви, а
також дораджувати Церковному Комітетові в інших
технічних справах зв’язаних з будовою.
Конкурс на ескізний проект церкви був розписаний
в червні 1957 р. Технічна Комісія запросила до участи
в конкурсі усіх інженерів-архітектів, яких адреси
подали Українські Організації Інженерів Америки,
Канади, Німеччини й Австралії.Технічна Комісія
очікує, що проектні матеріяли будуть надіслані
учасниками конкурсу до січня 1958 року. У тому ж
місяці, створене для цього, Жюрі Конкурсу зможе
приступити до розгляення та оцінення надісланих
проектів. Найбільш відповідний, на думку Жюрі,
проект буде нагороджений сумою 250 доларів. При
оцінці проектів, згідно з вимогами Конкурсу, Жюрі
візьмемо уваги: а) Згідність проекту з вимогами Конкурсу; б) Архитектурну
мистецьку вартість; в) Український характер церкви і г) Економію у виведенні
будівлі.

220

Розділ V

До Жюрі Конкурсу ввійшли такі особи: проф. Мирон Федусевич, Евген
Пеленський, С. Добровольський, Анатоль Жуківський, пані Леся Зарицька,
панове: Роман Драган, Михайло Кміт і Роман Менцінський.
В міжчасі закуплено на окремий парохіяльний рахунок ще одну сусідню
площу величини 42x310 футів, так що тепер церковна площа має 120 футів
довжини. Технічна Комісія вважає це великим здобутком, бо це причиниться
до піднесення вартости і вигляду самої церкви та дозволить у майбутньому
примістити на площі церковну залю та приходство.
Дякуючи добровільній праці відданих справі парохіян.вся церковна площа
вичищена та обведена тривалою сітковою огорожею з двома брамами.
Церковний Комітет сподіється, що при дальшій жертвенности усіх парохіян
вже в 1958 році почнеться будова церкви, та, напевно, будуть заложені
фундаменти."
18.1.1958
р. появляється (рукописний) Комунікат такого змісту: "Конкурсове жюрі, запрошене о. др. П.Дячишином для оцінки проектів Української
Католицької Церкви в Сиднею, в нижче згадному складі, розглянуло надіслані
чотири проекти на засіданнях 12 і 18 січня 1958 р. і вирішило:
Не признати ні одному проектові першості тому, що на думку жюрі ні
один з них не був вповні відповідний. Голова: М .Федусевич; Члени: С.
Добровольський, Р. Драган, Л.Зарицька, А. Ж уківський, М. Кміть, Р.
Менцінський, Е. Пеленський.
* * *
Як звичайно, при спільних будовах і комітетах "що голова - то розум", то
ж не обійшлося без непорозумінь між вірними та членами КБЦ і Жюрі, що
дуже влучно характеризує сеньор між парафіянами і б. проф. Акад. Гімназії
у Львові, проф. Мирон Федусевич у своїм листі до о. П.Дячишина, з дня
11.5.1958 р. Цитую виняток:
"...Ми на еміграції всі без виїмку дуже перечулені, бо сильно впевнені, що
кожний з нас знає, як у кожній ситуації поступати та як найпевніше спасти
Неньку - Україну. Через це в нас були, є й будуть якісь навмисні розбіжності
думок, - хоч ми кричимо, що ми демократи, отже, підчиняємося більшості, а на ділі в кожному з нас сидить строгіший диктатор, ніж Петлюра або
Коновалець, а бо й гірше Сталіна. Тому й не дивниця, що всі рішення доходять
до своєї мети черепашиним кроком, хіба що зручний провідник уміє
використати дійсну байдужність загалу до всього та робить так, як найкраще
може.
Щось подібного діється з будовою нашої церкви: діло пущене на широкі
демократично-соборні лотоки заганяється в сліпий кут, з якого важко вилізти..."
* * *
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Лист до о.д-ра Івана
Прашка:
Сідней, 27.3.1958.
Всесвітліший Дорогий
Отче Доктор! Нині вислав
посилку
одну
сотку
"Анналс" (там стаття і
знимки о. І.Бовдеиа). Дещо
треба передати також для
о.Іванча. В залученні виси
лаю шість знимок з летовища, що зробили в остан
ній хвилині перед від’їздом
В исокопреосвящ енного Йорданське водосвяття на церковній площі 1958 р.
Митрополита. Ці знимки
коштували мене 10-10-0 десять фунтві і десять шилінгів. Зробив двайцять
знимок і одна виносить 0-10-6 ф.
Один примірник журналу коштує девять пенів, але вже сама посилка коштує
12 шилінгів. Можна продавати по шилінгові. Партитура "Запорожець за Дунаєм"
коштує 25 шилінгів. Ви взяли від мене вже давніше. Рівно ж не розчислилися
за знимки з нашого соборчика. Кільки їх у Вас залишилося? Прошу мені їх
звернути. Давніше просив Вас за святе миро, чи можна його ще одержати?
Дня 6 квітня маю загальні сходини вірних в справі вибору пляну проекту
нашої Церкви. Прошу конечно прислати мені на той день ті два проекти з кон
курсу. По довгих студіях прийшли до переконання, що кошти нашої Церкви з
банями виноситимуть до 50.000 фунтів. (Тепер є проект будувати церкву у модер
ному вигляді без бань, або з тих дешевих проектів надісланих на конкурс. Тому
прошу конечно мені їх надіслати на той час. Опісля зможу Вам їх назад вислати
і ще другі пляни. Думаю, що храм у Мельбурні буде нашою катедрою. Центральне
положення на Австралію. Після мене вірні у Мельбурні кращі чим у Сиднею.
Доказ, що громадське життя перенеслося зі Сідней до Мельбурну. Справу плянів
церкви полагоджуйте тепер, бо я вже маю гроші на будову, але не маю готових
плянів. Збірка цего року пішла ще краще. Дала 4.300 фунтів. Коли зачнеться
будова, то сподіюся збирати до шість тисяч. По Великодні зможу переслати Вам
ті дискусійні пляни, що їх начеркнули тепер члени плянової Комісії.
Візитація Митрополита Кир Максима Германюка буде мати добрий наслідок.
Створення нашої окремої одиниці майже певне. Тепер справа кандидата.
Думаю, що найкращий примір треба взяти з Англії.
Бажаю Вам всего добра і щасливих веселих свят. Ще раз підчеркую, ті два
пляни конечно потрібні мені на 6-го квітня. Відданий Вам в Христі:
о. Др.ГІ. Дячишин
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Лист до ВПреосвщ. АЕпископа Кир Івана Бучка, в Римі:
"Слава Ісусу Христу!
Сідней,27.3.1958.
ВАША ЕКСЦЕЛЕНЦІЄ!
Високопреосвященний Владико,
По довгих роках мовчання пишу листа. Своїми клопотами не хотів непокоїти
Вашу Ексцеленцію. Положення в Сіднею я мав незавидне. Застав у Сіднею
ментальність звироднілих христіян. Громадські і політичні провідники були
проти будови церкви, проти творення релігійних брацтв, дружин. Хотіли
верховодити навіть в Церкві. Приїхав тиждень перед Великоднем 1952 року.
Громадські організації збирали собі в церкві тацу на свої цілі. Було суперництво
між двома громадами центрального і західного Сиднею. Коли на Евхаристийний
Конгрес визначив, що у Кат. Катедрі співатиме хор центрального Сиднею, то
західний Сидней зробив мені в Церкві штрайк зорганізований. Зачав співати
Сл.Божу, а вірні (співаки) зорганізовано замовчали.
Все це зніс мовчки. Наче 6 нічого не сталося. Вдавав, що мені нічого злого
не зробили. Через місяць зачинав співати Сл.Божу, і переходив на читану.
Опісля самі вірні мали досить таких провідників і почали помагати мені.
Централя громадського життя впала і перенеслася до Мельборну. Про це
незавидне моє положення не говорив нічого Латинській Єрархії. До Вашої
Ексцеленції рівно ж не писав про це, бо це я проти волі покинув Англію і
зголосився до Австралії. Уважав, що я зробив свою роботу в Англії і почувався
на силах пробивати дорогу в Австралії.
Наші обставини змінилися. Ще тому два роки, коли виступив з проектом
збудувати парохіяльну велику салю, що сама має себе оплатити, то голова
Стейтової Ради сказав мені скинути рясу, коли я хочу робити інтерес. Нині є
голоси навіть в пресі, щоби я очолив будову народного дому.
Будова Церкви на добрій дорозі. Закупив площу за шість тисяч фунтів і
маю готівки п’ять і півтисячі фунтів. Завів сталий податок два шилінґт тижнево
і за два роки зібрав девять тисяч фунтів. Завів дві таци і передав дві тисячі на
будову церкви. Від самого початку станув самостійно на ноги. Нічого не брав
від латинських парохій, а за кожну Сл. Божу платив одного фунта (за винайм
церкви). Зачав останній збирати на будову Церкви, бо доперва в 1956 році, а
нині веду перед перед всіми нашими душгіастирськими станицями. Мушу
признати позитивне ставлення Латинської Єрархії. Дали мені повну свободу.
Кардинал Ґілрой студіював на Пропаганді 14 рокіів перед мною, але ми
згадували ще спільних професорів. Авдитор Ап.Делеґатури - це мій шкільний
товариш з Аполінаре. Нині стоїмо на дорозі мати свою окрему церковну
організацію. Знаю, що це заслуга Вашої Ексцеленції.
Після моєї скромної думки осідком повинен бути Мельбурн, бо там є більший
центр нашого скупчення. У Новій Південній Валії більше людей, але вони
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більше розкинуті. Це залежатиме яку дорогу вибере Ап. Столиця. Коли брати
самостійну організацію, то одиноким центром є Мельбурн.
Більш успішним на будуче було б вибрати шлях, як це сталося в Англії.
Щоби мати піддержку і єдність з Австралійською Католицькою Церквою то
було б вказаним, щоби Примас Австралії був Екзархом нашого обряду, а
священик нашого обряду був його Генеральним Вікарієм. Було б вказаним,
щоби наш Генеральний Вікарій мав Єпископські Свячення. Це вповні
задоволить Українські Амбіції, а з другої сторони дасть нашій Церкві опіку й
піддержку і єдність з Католицькою Церквою в Австралії.
До того часу одиноко Сіднейське душпастирство є самостійне. Всі інші
священики навіть у найбільших центрах (Мельбурн і Аделяйда) є цілковито
залежні від Лат. дієцезії. Дістають приміщення, удержання і навіть перше
авто. За це вони (тобто латинники - оіш) забирають збірки (таци) у Церкві.
У Сіднею я беру все і за все плачу. Не знаю чи Ап. Столиця поінформована
про це. Апостольський Делегат, що є нашим приятелем, знає про це лише з
положення у Сидней. Не знаю, чи їх Ексцеленція Митрополит звернув на це
увагу.
Практика, що її перебув на терені Англії, навчила мене багато. Там я змусив
наших ОО. Душпастирів перейти на самостійне життя. Піддав думку Церковному
Комітетові, що допомога нашим священикам вже злишна. Вікаріят став
самостійним, добре розвивався, я лише стягнув на себе майже ненависть наших
священиків. Це була причина чому я постановив виїхати колись з Англії, коли
прийшов гідний наслідник Всесвітліший Мітрат о. А. Малиновський.
Пишу про це лише Вашій Ексцеленції, що є головним промотором і
оборонцем нашої Церкви на Скитальщині. Може бути ризиковним творити
самостійну дієцезію, коли всі душпастирі є ще залежними матеріяльно і
організаційно від Іміграційного Комітету. З другої сторони, тепер найвигідніший час створити нашу Церковну окремішність. Як не створимо тепер,
то пізніше тяжче буде створити. Лат. Єрархія згодиться на кожну пропозицію
Апостольської Столиці.
Я майже постійно в дорозі. Пересічно роблю 150 км. дороги денно. Через
чотири дні не читаю часописів і листів. Це було причиною моєї мовчанки і ті
труднощі,що їх згадав на початку листа. Тепер все добре і після Апостольської
Візитації душпастирське життя стане плисти спокійнішим руслом. Перепрошую
Вашу Ексцеленцію за довгу мовчанку. Всесвіліший о. Др. Прашко мав обов’язок
інформувати про наше життя в Австралії. До того часу всі наші конференції
відбувалися в Сіднею. Він секретарював і думаю, що точно сповнив свій
обов’язок. Якщо Милосерний Господь дозволить мені збудувати храм памятник
на тереі Австралії, то моїм бажанням було б, щоби Ваша Ексцеленція посвятили
цей храм і відвідали своїх духовних синів і доньок, що виїхали у далекий світ
з під Вашої опіки.
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Особисто почуваюся добре. Мав кілька випадків автомобілевих, але вийшов
ціло без найменшої шкоди. Живу з того, що дають люди. Для себе не купую
нічого. Мимо великих труднощів зі сторони українського громадянства,
найшлися люди, що заопікувалися мною. Купували мені убрання, взуття. Я
міг навіть допомогти другим. Др.Ш. скінчив студії і звертає всі позичені
гроші. Взяв иа особистий кошт виховання (удержання) двох хлопців сиріт і
за півтора року вони здають матуру. Позичаю їм п’ять фунтів тижнево. Я
певний, що ті гроші одержу з поворотом.
Дуже вдячний Вашій Ексцеленції за надсилання "Урядового Вісника
Апостольської Візитатури" і за надісланий примірник нового церковного права
для нашої Церкви. Я свідомий моїх недотягнень супроти Вашої Ексцеленції і
за це перепрошую. Вони є вислідом моєї пробоєвої вдачі, а ніколи ознакою
злої волі. Ваша Ексцеленція можуть бути певним, що віддам всі свої сили
для нашої Церкви у тій новій кольоніяльній країні.
З висловом синівської вдячности і відданости остаю слугою і сином Вашої
Ексцеленції в Христі.
о.Др.Петро Дячишин".
Ще один голос (парафіянина) в справі будови церкви:
Кабрамата 7.4.1958 р.
"До: Церковного Комітету, на руки голови - о.д-р П. Дячишина.
Прошу ласкаво вибачити, що піддаю свою думку на письмі, порядком
дискусії, яка відбулася дня 6.4. ц.р. у залі при Церкві в Лідкомбі. Дискутанти
висловлювалися так і іначе, а на вулиці і на станції знова не так, як у залі.
Те, що я чув перед зібранням, між широкими масами парохіян і по зібранню,
поза залею, можна накреслити так: під увагу треба взяти всі плюси і мінуси.
Захоплення "солом’яний вогонь" і реальну думку. Ліпші розмисли, як замисли.
У нас нема Дейвід Джонсів, Марк Фойсів (власники багатих магазинів у
Сіднеї - оіш), ані других багатіїв. Весь наш дохід з десяти пальців, на поденній
праці. Десять пальців не надто гарантовані, а поденна праця непевна. За
короткий час нашого перебування в Австралії, вже другий раз безробіття.
Може скінчитися скорше, або затягнутися на довше. Крім того, за 3-4 роки
може повторитися. Збірщики чваняться успіхами так довго, як довго парохіяни
жертвують. Ліпше кам’яний фундамент накрити золотою стріхою, чим золотий
фундамент солом’яною стріхою. Зовсім доцільна думка п. інж.Строкона. П.інж.
Строкон своїм інстинктом наче проліз душі широких мас. парохіян. Не штука
розчинити, але штука замісити.
Плян п. інж. Добровольського відповідає модерности і кишені. Тих, що так
легко кидали 10-тьма, 20-тьма чи більше тисячами, не слід брати під увагу. Ці
самі, що захопилися сільськими деревляними банями, які потягнуть понад 60.000,
за 3-4 роки скажуть, "якби ж знаття", тоді було так а нині не так. Ці легкодумаючі
молоді люди здорові, можливо малодітні, по двох працюють на "бонусах", не
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знають жонатих (а їх більше), що мають більші сімї, когось з старих батьків,
та .самі нерідко западають на здоров’ю. Основний фонд на будову Церкви
передбачується не від багатих одиниць, але від бідніших широких мас парохіян.
Індивідуально порівнювати свої хати з верандами, чи без, добудував це чи
онте, немає нічого спільного з будовою Церкви. Хто мав на те все готівку, то
нею розпорядився, а хто не мав, - позичив у банку, чи взяв на складі що
потрібне, та чується до обов’язку заплатити, бо то його, а не наше.
Думка п.інж. Пеленського не зла, але му сіла б мати той порівнюючий
ґрунт під ногами, а не у воздусі. Думка зводилася до того, що рішаючий
голос буде мати ініціятор будови о.др. Парох, бо за сто літ Його ім’я буде
фігурувати, не наше. Не обов’язково буде нас слухати, але зробить як сам
схоче - так як Ярослав Мудрий не скликав громадян радитися який будувати
Храм, але будував і "баста". Між Ярославом і о. др. Парохом великий контраст.
Ярослав мав свою скарбницю, крім того міг наложити довільний податок на
громадян та адміністративною дорогою стягнути.О.др Парох не має державної
скарбниці, ані самодержавної сили стягнути (податки-оіш). Якби і мав, то
Храм не був би Богу милий.
Згадаю шкільний вірш:"3багачений війною Вельможний пан Гетьман,
задумав собі в спокою поставити Богу Храм... кінчиться: Сам Господь відказав
- волю цю в’язанку сіна, чим Твій величний Храм". Око навикло до бань (чи
копул), бо вони ніби українські, а вони можуть дістати посторонну назву
"Раша Черч". Будемо вповні задоволені, як наша Церква буде мати внутрішній
стиль нашого обряду. Якщо затягнеться будова понад 4-5 літ, то так і застрягне.
Думаю, що не буде зайвим додати свій немалолітній досвід з дому (з
Краю), а іменно: у нас любив бути солом’яний вогонь. Чимало наслухався
тут між парохіянами, таких розмов: нам не треба якогось музею, чи слави,
нам треба чимнайдешевшої своєї Церкви, щоби чим скорше вийти з
льокаторства. Он, у Флемінґтоні, при станції, чим негарна Церква, та, напевно,
не коштує і 20.000.*) Як розведуть на 50-60.000 то так фундаменти й мохом
поростуть. Не будемо ціле своє життя давати датки на свою Церкву, а по
чужих Богу молитися, коли нам позволять. Як розведуться наші Дейвід
Джонси, Марк Фойси, чи Антоні Ґордени, то хай вибудують у центрі Сіднея,
чи Камбері за 200 чи 500.000. бо вони не прийдуть до Австралії, так, як ми
приїхали голі-босі. (* натяк на одну з трьох церков УАПЦ - оіш)
Прошу ласкаво вибачити, ця думка не виключно моя, та прошу зрозуміти
що, мовляв, хоче, чи хочуть поставити на своїм. Не належу до песимістів, але
й не люблю піддаватися "фата морґані". Прошу ласкаво Всечесного о. Пароха
як голови, поділитися з моєю скромною думкою (і більшосте парохіян) з
Шановними членами Комітету чи тими що будуть брата участь при вирішуванні
немаловажної проблеми. На тім кінчу. Остаюсь з пошаною до Всечесного о.
Пароха і Шановного Комітету
Дмитро Келеман
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Р.8. Мені здається, що думка, висказана письмом, не буде мати гіршого
значіння, як словом. Д.К
* * *
Після неприняття присланих проектів зі сторони Жюрі, Голові КБЦеркви
- о.П.Дячишину - припала нелегка, а радше прикра функція: - повідомляти
гіроєктодавців про те, що їх проекти не були гіриняті. Він робить це в листах:
15.4; 15.7; і 1.8 і 5.8.1958 року. Прізвища "невдах" не були опубліковані, щоб
не завдавати їм неприємностей.
Виглядає, що найбільш сприємливим для КБЦеркви був проект архітекта
Евгена ҐРЕНЯ з Торонто, Канада. Після пертрактацій, він погодився на певні
зміни і доповнення його проекту зі сторони місцевих (сіднейських, українських
та австралійських) архітектів. Повідомляючи п.Е.Ґреня про те, о.П.Д. (називає
його Другом) і передає 25.0 дол. як винагороду за його труд. На основі проекту
Е.Ґреня, згадані вище Члени Технічної Комісії КБЦеркви зробили свої
доповнення, але тому, що їхні дипломи не були урядово"визнані в Австралії,
то ж прижилося вдатися до австралійської фірми архітектів - К є у і п ]. Сигііп
& РаИпегз, - які радо прислуховувалися до порад наших інженерів з Технічної
і Мистецької Комісій КБЦеркви.
Кошти запроектованої церкви вагалися між 40 до 50.000 фунтів. За виготов
лення -п л и н ів фірма Кевин Кертин взяла 1.200 ф.; за специфікації : 500 ф; за
кошторис: 400 фунтів та 3% за нагляд над будовою, зн. ок. 1500 ф. (від
передбаченої загальної суми 50.000 ф.)
Для здійснення будови церкви законтрактовано місцевого (з Лідкомб)
будівничого .Іоїт А. Ріпіеу -я. За ведення робіт він брав 10% від Видатків на
матеріяли і працю. Крім цього, він сам був майстром (тесля) і працював як
робітник, за що додатково брав належну платню. Архітект і будівничий дуже
радо співпрацювали з Технічною Комісією КБЦ і всі були задоволені.
26.10.1958
р. площу під будову церкви та угольний камінь поблагословили
Архиєреї: АЕпископ Іван Бучко - Архипастир Скитальців з Риму і новий
Ап.Екзарх для українців католиків в Австралії Кир Іван Прашко з Мельборну.
Після розкопання фундаментів під будову церкви скоро потім почалася її
будова, що росла з кожним днем.
Та все ж таки, не обійшлось без прикрої помилки, що дуже вплинула на
хід будови. Еггаге - Ьишапит езі - відома латинська приповідка дала себе
відчути і тут, а саме: "Не приглянувшись до плянів, будівничий церкви поставив
конструкцію копули так, що в головних осях найшлися не вікна, як було
проектовано, а обмуровані цеглою стовпи копули. Наглядаючий архітект по
милки не завважив. Запримітив її один з членів Технічної Комісії Будови
Церкви, тоді коли мулярі почали обмуровувати стовпи цеглою" Цю помилку
можна було "переочити", однак Члени Технічної Комісії настоювали на тому,
щоб її направити. Це витворила напруження між парохом, будівничим і чле
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нами ТКомісії. Останні вдалися по інтервенцію Ап. Екзарха в Мельборні й
зголосили свою резиґнацію листом з дня 19.9.1961 р. Архітект і будівничий
признали свою помилку і справили її власним коштом, члени Технічної Комісії
відкликали свою резиґнацію і будову завершено так, що 17.12.1961 року відбу
лося благословення і відкриття Храму св. Андрія і перша Архиєрейська св.
Лігурґія в ньому. Правив Ап. Екзарх Кир Іван, парох о. Петро Дячишин і
сотрудники: о. Й. Ґорчинський та о. Іван Шевців.
Ось, гонорова відповідь будівничого, Дж. Фінлея в справі тої помилки:
Кєу. РаґЬег Ціасгузгуп.Б.Ц.,
ЦА.РІМЬЕУ, ВШІЛ9ЕК
СаіЬоІіс РгезЬуіегу
28. ВотЬау Зігееі,
57 СЬигсЬ Зігееі,
Ь ІБ СО МВЕ
БШСОМВЕ, И.З.\У.
17іЬ Аи§изі,1961.
Беаг Кєуєгєпсі 1ліЬег,
РигіЬег іо оиг сопзиііаііопз ге: т у еггог іп ехасі розіііопіп§ оі боте зігисіиге, іо іч^иігетепЬз оі бга\уіп§з апсі Нізіогісаі АгсЬііесіиге, аз гедиігеб Ьу
уоиг Абуізогу С о ттіііее, І \уізЬ іо абуізе іЬаі асііоп \уі11 Ье іакеп іо гесіііу
іЬезе еггогз, іттебіаіеіу бігесііопз аге г є с є і у є с і Ігот іЬе АгсЬііесіз апсі Еп§іпеегз гезропзіЬІе Іог уоиг рго)есі.
І аізо луізЬ іо абуізе уои, Кєу. РаіЬег.апу созіз іпсиггеб іп іЬіз таііег \уі11 Ье
Ьогп Ьу тузеїі, аз іЬе ргіте беіаиііег іп іЬе таііег, апб по Ііпапііаі ог таіегіаі
аззізіапсе із гециезіеб ігот уоигзеїі ог апу тетЬ ег оі уоиг соп§ге§аііоп ог
С о ттіііее.
І а т , Уоигз гезресііиііу, ]окпА . Ріпіеу
* * *

З А К Л И К д о Ч ленів і Ф ун датор ів наш ої Святині
Будова нашого храму в Лідкомбі базується на оподаткуванні всіх працюючих
вірних, що повинні призначувати на будову своєї Церкви два шилінґи тижнево.
В подавляючій більшості українці-католики сповняють взятий на себе
обов’язок. Нам ніхто не поможе, і ми самі мусимо збудувати свою духовну
твердиню.
Наші батьки складали більші жертви на будову своїх святинь. Всі вірні
без винятку платили назначений даток на будову своїх Церков. Кромі
зазначеного податку складали у нас також більші суми добровільно і в такий
спосіб ставали членами фундаторами. Церква завсігди молиться за всіх, що
причиняються до звеличання, що служать і дбають про Церкву, але спеціяльно
молиться і відзначує тих, що в особливший спосіб послужили, що дали більшу
суму, що стали фундаторами Церкви.
Так є у цілому світі. На всіх монументальних будівлях ставлять прізвища
тих жертводавців, що особливо причинилися до збудування такого пам’ятника.
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Так робить і наш Комітет Церковний. Наш нарід був бідний і лише визначні
люди, бояри, князі чи гетьмани могли бути такими основниками.
Нині, Дорогі Браття і Сестри, така можливість перед Вами.Багато з Вас
легко може стати членом фундатором нашої Церкви, запевнити собі сталі
молитви у Вашому наміренні, залишити по собі довготривалу пам’ятку. Це
одинока наша монументальна репрезентативна будівля. Це буде славою для
Вашого імени і Вашої Родини, коли Ваше прізвище буде вирите на мармуровій
таблиці у нашій святині.
Кожний, хто, крім звичайного обов’язкового податку, зложить суму від 50
ф вгору, то його прізвище буде вирите на таблиці. За жертводавців буде
правитися три рази до року св. Сл. Божа. Крім наших прізвищ, можна ставити
імена дорогих нам осіб, наших родичів, братів, сестер, про яких часто не
знаємо, де вони поховані й не можемо поставити їм пам’ятника.
Кожний напис на мармуровій таблиці матиме окрему записку з точнішими
даними про жертводавця у пропм’ятній книзі. Там буде записано на яку ціль
складаємо нашу пожертву.
У наших щорічних списках жертводавців вже є такі суми: о.др.П. Дячишин
зложив 500 ф. Вп.п.Михайло Чепак 400 ф., Михайло Кримський 100 фунтів.
Найвища сума іде на перше місце, а мінімальна сума є 50 фунтів. Крім свого
прізвища о. Душпастир фундує окремо два написи по 50 фунтів за свого
батька і брата.
Будуємо храм для себе, своїх дітей на славу Божу і славу Українського
мистецтва. Це буде доказом нашої вірности Українській культурі і Україн
ському обрядові.
Мало хто з нас має готові гроші, але це можемо зробити частинами. Зробіть
цю хвальну жертву для своєї Церкви, а Вона не забуде Вас і проситиме Всемогучого Бога, щоби винагородив Вам і допоміг Вашим рідним на рідних землях.
Відданий в Христі брат і слуга: о.Др.П.Дячишин."
і "Летючка”: РІДНА ЦЕРКВА
Дорогі Браття і Сестри!
Рік 1956 буде пропам’ятним роком в історії Українців-Католиків Сіднею і
цілої Нової Південнної Валії. Цього року УКРА ЇН Ц І-КА ТО ЛИ КИ
ЗАПОЧАТКУВАЛИ ЗБІРКУ ФОНДІВ НА БУДОВУ СВОЄЇ РІДНОЇ
СВЯТИНІ. Кожний католик українського обряду жертвує на ту ціль тижнево
по два шилінги (річно ф.5.4.0). До першого грудня 1956 р. зібрано ф 4.500.
Закуплено площу в ЛІДКОМБІ, Н.П.В., Чирч стріт, число: 59-61, біля самого
двірця, яка коштує ф. 3.700. Після купна цеї площі під будову церкви і по
оплаченні контракту нам залишається зі зібраних досі грошей б. ф. 700. Це
наша цьогорічна праця і наші осяги.
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Небавом приготовимо пролам’ятний список усіх жертводавців і розішлемо
між усіх вірних.
Припильнуйте, щоб Ваше ім’я було в цьому списку.
Заплатіть, або вирівнайте свою частину!
Можливо, що Ви мешкаєте далеко від центрів нашого поселення, можливо,
що Церковний Збірщик не був спроможний відвідати Вас; тоді зробіть це
принагідно біля церкви, або перешліть свого частину поштою на адресу о. др.
Дячишина, душпастиря.
Допоможіть нам виповнити велике і святе діло!
МИ МУСИМО ЗБУДУВАТИ СВОЮ ЦЕРКВУ, СВОЮ ТВЕРДИНЮ
ДУХА!
Того вимагає від нас: наша особиста гідність
добро наших дітей
спасення нашої душі
будучність українського імени і обряду.
Не вимагаємо від Вас нічого неможливого. КОЖНИЙ ПРАЦЮЮЧИЙ
МОЖЕ ДАТИ ДВА ШИЛІНГИ НА ТАКУ ВЕЛИКУ, ВАЖНУ І КОНЕЧНУ
СПРАВУ, ЯК
РІДНА ЦЕРКВА
Будуючи свою церкву, дякуємо Богові за ту опіку, якою наділив нас в
днях горя, війни та руїни. Тому збудуймо Йому на хвалу святиню, а для нас
церкву, до якої завжди можемо прийти, подякувати за минуле і просити помочі
на майбутнє. Зробім усе, щоб Утаєнний Христос перебував з нами і для нас
на завжди. Збудувавши Йому святиню, будемо Його людьми, а він буде нашим
Спасителем і Господам.
До того закликаємо всіх вірних і кожного зокрема.
О.Др. Петро Дячишин
Засгесі Неагі Мопазіегу
КЕИЗШОТСЖ, И.З.ЧУ.
Такі й подібні короткі заклики і летючки мали своє позитивне значення і
вплив на людей. Вони викликали дискусію, спогади, поради і., заохочували
до жертвенности.

П освячення наріж ного К ам еня
По величавих торжествах рукоположення першого Українського Епископа
на Австралію (19.10.1958 у Мельбурні), відбулося величаве свято у Сіднеї.
Приїзд Архипастиря Українських Скитальців Архиєп.Кир Івана Бучка та
иововисвяченого Апостольського Екзарха на Австралію Кир Івана Прашка,
стягнув на Сиднейські торжества великі маси вірних українців.
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В суботу (25.10) на летовищі "Маскот" привитали цвітами достойних гостей
коло три сотки вірних, переважно зорганізованої молоді в національних,
пластових і сумівських одностроях.
В неділю (26.10) на українській церковній площі зібралося коло трьох
тисяч вірних на посвячення наріжного каменя під будучий храм св. Андрія.
Посвячення наріжного каменя і вмуровання в нього пропам’ятної грамоти
довершили наші достойні Владики у сослуженні ВПреп. о.М.Коп’яківського
ЧИЇ, о.Др.М.Марусина з Риму і о. Др. Петра Дячишина місцевого душпастиря.
По величавому торжестві вірні перейшли імпозантним походом-процесією
до місцевої католицької церкви на соборну Архиєрейську Службу Божу.
Приємно вражала зорганізована участь у тих торжествах нашої шкільної молоді
у національних строях та молодечих організацій Пласту і СУМу зі своїми
прапорами. Батьківські і Божі слова наших Владик до Української молоді
залишаться назавжди у їхніх серцях. Архиєрейська Сл. Божа закінчилася
щойно о год. 3-ій пополудні.
Вечером о год 6-ій відбулася гостинна зустріч наших Владик з вірними у
місцевій католицькій парохіяльній залі. Господарем було Українське Като
лицьке Брацтво ім. св. Андрія, що чудово вив’язалося зі свого завдання.
Присутній місцевий Кат. Епископ Й.П.Каррол та представники католицьких
латинських організацій. За привітами від вірних, при концертових виступах
Церковного Хору, наших мистців солістів та при дружній розмові, приняття
затягнулося до 10-ої год. вечора.
В понеділок 27.10. о год.7-ій веч., Комітет Українських Організацій Нової
Південної Валії влаштував величаве приняття в честь достойних гостей в
Авбурн.
Братство Укр.Кат. в Сіднею подає прізвища тих вірних, що при нагоді
посвячення наріжного каменя заявили стати кумами-опікунами нашої будучої
святині. Нехай їх імена увійдуть в історію будови Свято-Андріївського Храму,
що здвигаємо його на честь героїв, поляглих в обороні нашої Батьківщини.
Крім імен, оголошених кумів-опікунів, подаємо жертви, зложені ними на ту
велику ціль (1135 фунтів 17 шилінгів).
* * *

Список К ум ів-оп ік ун ів та їх пожертв:
АНДРУСІВ Богдан:5 ф; Атаманюк Андрій: 5 ф; Атаманюк Іван: 5ф;
БАЛАЦЬКИЙ Іван: 4ф; Баляк Василь і Тетяна: 50 ф; Баран Григорій: 2 ф;
Баран Іван: 5 ф; Барановський Евген: 20 ф; Безик Петро і Розалія: 10 ф;
Безкоровайний Михайло і Марія: 5 ф; Бичко Богдан: 1 ф; Бідак Василь: 2 ф;
Бомба Іван: 3 ф; Борщ Василь: 10 ф; Брецко Микола: 2 ф; Брус Іван і
Анастазія: 10 ф; Бубній Мирон: 2 ф; Бучацький Омелян і Олександра: 10 ф;
ВЕРБЕНЕЦЬ Михайло і Софія: 1 ф; Винарчик Микола і Катерина: 3 ф;
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Війтович Володимир і Антоніна: 5 ф; Волощук Микола і Валентина: 1 ф;
ГАЙДУК Григорій: 5 ф; Гарасимович Микола: б ф; Гарасимчук Максим: 2 ф;
Гищак Іван і Дора: 3 ф; Гладкий Василь: 3 ф; Глива Евген: 5 ф; Глуховський
Володимир: 5 ф; Глушка Ірена: 1 ф; Глушка Дарія Люба: 1 ф; Голубко
Александра: 1 ф; Голубовський Іван: 1 ф; Гриневич Йосиф: 1 ф; Гузій
Александер: 5 ф; Гузійчук Марія: 50 ф; Гузійчук Федір: 5 ф; Гуль Стефан і
Анастазія: 8 ф; Гуль Володимир: 25 ф; Гулик Василь: 25 ф; Гулик Володимир
25 ф; Гулик Іван: 25 ф; Гуляк Текля: 2 ф; Гулак Михайло: 2 ф; ҐЕЦ Осип: 5
ф; Тройський Теодор і Анастазія: 5 ф; Ґураль Михайло О.М.П.: 5 ф; Тут
Богдан (задеклярував) 100 ф; Ґут Софія (задекл.):100ф; Ґут Ірина: 10 ф; Ґут
Володимир: 5 ф; Ґут Ігор: 5 ф; ДАНИЛЮК Андрій: 2 ф; Демкович Михайло:
1 ф; Дам’янчук Марія: 5 ф; Дибач Юрій: 1 ф; Дмитрик Ольга:Ю шил.;
Добровний Стефан: 5 ф; Довгаи Микола: 1 ф; Домбровський Марко і Лідія:
10 ф; Дума Тадей: 3 ф; Дутко Ілько: 3 ф; Дутко Леся: 2 шил.; ЗАГОРОДНИЙ
Володимир: 10 ф; Запотоцький М. 2 ф; Зарицький Родіон: 5 ф; Зарицька
Христина (задекл. 10 ф) дала: 5 ф; Збирак Юрко: 5 ф; Зубаль Стефан: 3 ф;
ІЛЬКІВ Микола: 5 ф; Ільків Ольга: 10 шил.; КАЛІЧИНСЬКИЙ Іван: 5 ф;
Качмар Василь: 1 ф; Квасниця Любомир Богдан: 20 ф; Кисілевська Наталка:
5 ф; Кисілевська Ольга: 2 ф. і 10 шил.;Кисилиця Михайло: 1 ф; Кірковський
Петро і Евгенія: 4 ф; Козел Іван 2 ф; Козьолковська Оксана 2 ф; Козубовський
Микола: 2 ф; Копач Зенон: 5 ф; Корженьовський Ал.Ір.Б.М.: 10 ф; Костка
Катерина: 1 ф; Косяк Іван: 10 шил.; Кохановський Олександер та Ірина: 1 ф;
Кошарський Юрій: 5 ф; Кошик Володимир: 5 ф; Кошик Марія: 5 ф; Кошик
Евген: 1 ф; Кравець Василь: 5 ф; Криворука Василь, Марія і Емілія: 12 ф;
Крихтяк Михайло: 1 ф; Кріслатий Михайло: 1 ф; Круцько Роман: 5 ф; Кузь
Василь: 5 ф; Кузик Юрій: 2 ф; Кузик Микола: 3 ф; Куцик Мирон і Олена: 20
ф; Кушнірук Василь: 5 ф; ЛАВРИК Олекса: 5 ф; Лазаревич Гелена: 4 шил.;
Левицький Михайло: 2 ф; Левицький Теодор: Марія: 5 ф; Легкий Володимир:
1 ф; Лесняк Іван: 2 ф; Лесняк Олександра: 1 ф; Лисович Адам і Ольга: 5 ф;
Лопата Павло: 3 ф; Лучаківський Іван: 5 ф; Лютак Ев. 5 ф; МАЙКА Орест:
5 ф; Майкович Дмитро: 1 ф; Мальків Павло: 5 ф; Маренін І.М.: 5 ф; Маркович
Василь: 5 ф; Марушечко Василь і Меланія: 25 ф; Масляк Ярослав: 4 ф;
Масний Мирослав: 1 ф; Матвіїв Софія: 1 ф; Матіяш Василь: 20 ф; Мацьків
Іван 2 ф; Мацюк Іван і Стефанія: 2 ф; Медвідь Степан: 1 ф; Менцінський
Роман: 5 ф; Менцінський Степан: 3 ф; Менцінська Марта: 2 ф; Микитович
Богодар: 5 ф; Микитович Роман: 10 ф; Мирилович Микола 1 ф; Мирилович
Анастазія: 10 шил.; Мицьо Юрій і Катерина: 2 ф; Міщук Чеслав: 5 ф і 5
шил.; Моравецька Р.: 1 ф; Мороз Катерина: 2 ф; Мотика Евстахій: 1 ф;
Муць Ольга: 1 ф; І4ЕЙ Василь: 2 ф; Нечипор Александер: 1 ф; Нечипорук
Ксеня: 5 ф; Новосільський Зеновій: 10 ф; ОЛЕКСА Іван: 6 шил.; Олексин
Микола і Параска: 2 ф; Олендер Михайло і Марта: 5 ф; Оришкевич Ярослав:
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10 ф; Островська Святослава: 2 ф; Островський Олег: 2 ф; Ошуст Юлія: 1
ф; ПАВЛУХ Юстин: 5 ф; Пагута Микола: 2 ф; Параска Микола: 10 ф;
Паращинець Дмито і Ева: 5 ф; Парубочий Микола: 5 ф; Пастух Михайло З
ф; Пащук Юрій: Юшил.; Пеленський Евген і Стефанія: 10 ф ; Пеленський
Роман: 5 ф; Пеленська Ірина: 1 ф; Питляр Орест: 5 ф; Пиць Іван 5 ф;
Плоскодняк Іван: 2 ф; Погорецька Мат.: 1 ф; Приказа Петро: 5 ф; Пришляк
Іван і Розалія: 10 ф; Прокоп Богдан: 1 ф; Прокопів Михайло: 2 ф; Прядка
Евфрозина: 3 ф; РИБЧИН Іван: 10 ф; САДНИЦЬКИЙ Михайло: 5 ф; Сакалюк
Іван: 10 ф: Сакалюк Петро-Орест: 10 ф; Сандуляк Юрій (різьба); Сапрун
Микола: 1 ф; Сапрун Віра: 1 ф; Саракула Степан і Людмила: 4 ф; Святківський
Василь: 10 шил.; Сенечко Анатолій: 1 ф; Сенькович Дмитро: 10 ф; Сеньчак
Анастазія: 5 ф; Сеньчак Ілько: 10 ф; Середняцький Микола: 2 ф; Сивак
Зиновія: 5 ф; Сивак Орест: 5 ф; Сивак Юрій: 5 ф; Сивак Михайло і Марта:
7 ф; Сивенький Юрій: 20 ф; Сидлярчук Ст. Анна: 5 ф; Синюта С.: 1 ф;
Сингата Андрій: 1 ф. і 10 шил.; Совяк Анна: 2 ф; Совяк Ірина: 1 ф; Совяк
Михайло і Марґарет: 11 ф. і (декляровано ЮОф); Совяк Мих. (декляровано):
100 ф; Совяк Зоря Василь: (декляровано): ЮОф; Сомар Дмитро і Анна: 5 ф;
Ставицький Михайло: 2 ф; Станкевич Андрій: 5 ф; Станько Володимир: 1 ф;
Стельмах Евстахій: 1 ф; Строкон Микола: 3 ф; Сувальд Петро: 1 ф; ТЕМНИК
Любомир: 1 ф; Теглівець Микола: 1 ф; Теглівець Анна: 1 ф; Тимош Григорій:
1 ф; Тимош Евгенія: 1 ф; Ткачук Михайло: 1 ф; Тройчак Степан: 2 ф; ФЕРЕНЦ
Осип: 25 ф; Фурик Микола: 5 ф; ХВИЛЯ Стефанія: 10 ф; Хитра Петро: 3 ф;
ЦИКАЛИК Іван: 5 ф; Цикалик Анна: 5 ф; Цимбаляк Василь: 3 ф; Цуньовський
Іван: 10 ф; ЧИРКА Осип: 2 ф; Чудакевич Павло: 1 ф; ШАНДРА Іван: 10 ф;
Шарко Алекс.: 1 ф; Шиґоля Іван: 2 ф; Шилкевич Юрій: 5 ф; Шкикавий
Петро: 1 ф; Шпаргала Володимир: 1 ф; Шукост Теодор: 5 ф; Шухевич Іван і
Тетяна: 20 ф; ЩЕПНИЙ Григорій: 1 ф; Щур Іван: 1 ф; ЮРЧИЛЮК Михайло:
10 шил.; ЯРОШ Юлія: 1 фунт.
На цьому місці слід підкреслити одну з найбільших і вагомих на ті часи
пожертв - сумуі.000 фунтів, - що її зложив інж. Ярослав ОришкевичГалицький.
* * *
Як парох Сіднею і Генеральний Вікарій Ап.Екзарха, о.П. Дячишин інформує
свого Зверхника про життя парафії і свої пляни. Про це свідчить його лист із
19.8.1959 р.:
Слава Ісусу Христу!
Ваша Ексцеленціє,
Хату задаткував, підписав контракт і чекаю на її звільнення. Льокатори
мають звільнити її 5 жовтня, а першого жовтня маю зложити гроші. Мені
буде потрібно 950 фунтів. Від Банку (Католік Чирч Траст) позичаю 2.500 ф.
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на 6%, платні за два роки. Я вистарався 1.050 фунтів приватно, а від Екзархату
прошу позичку 950 фунтів і їх в першу чергу буду сплачувати. На вивінування
хати маю доперва 150 фунтів і сподіюся скромно умеблювати. Житимемо без
господині, по-кавалерськи. Вечері на людях, а на обіди будемо ходити приватно
до одної родини.
Чи буде можливо мати відвідини Вашої Ексцеленції у жовтні? Перше св.
Причастя буде 25 жовтня. Чи конференція наших Епископів в Римі буде в
той час? Думаю, що треба мені бачити Вашу Ексцеленцію перед від’їздом до
Европи. Треба би рішити справу о. Ґорчинського. Він не буде ніколи самостійно
працювати. Він залежатиме від синів. Він міг би взяти сам Сідней, де на 250
вірних, переважно самітних, приходить 15-20 осіб. Таца приблизно півтора
фунта. Тоді думаю організувати Богослуження в Кабраматі. Там не можу
мати церкви і міг би правити евентуально в місцевому Народному Домі.
Зачинаю першу Службу Божу 23 серпня, вечером. Ваша Ексцеленція позво
лили мати вечірну Сл. Божу, коли
неможливим є мати раніш е
Богослуження.
Наразі дістав місцеву церкву
лише раз на місяць, у четверту
неділю вечером. Щоби мати що
неділі, то можна би вживати залю в
народнім домі (Школа).
Катихизм, приготований отцем
Шевцівим, завеликий. Треба ско
ротити його і залиш ити лише
гіриготовання до Першого св.
Причастя, а частину (Символ Віри)
перенести до другого курсу. Він сам
навіть такої думки.
Які є новости в нашім Екзархаті? Будова катедри, дім Сестер і друк ріжних
формулярів? Я вичислив проблеми в залученому листі і по можності буду їх
переводити в життя. Признаюся, що занедбав Нюкастель, але не міг зробити
скорше. Всеч. о. Шевців доперва два місяці працює самостійно. Я передав
під його провід молодь і школи. Навчання дітей таки не можна було зробити
в інші дні і робимо в суботи. Радше це робить о. Шевців, а я взяв на себе
душпастирські справи.
Як маються справи в інших душпастирствах? Чи Отці інформують точно
Вашу Ексцеленцію про свою працю і пляни? Треба того припильнувати, щоби
не було отаманщини. Чекаю листа, щоби я був у бігу справ Екзархату.
о.др П.Дячишин
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ТЬе Мапа§ег
СоттопшеаІіЬ 5ауіп§ Вапк оі’ Аизігаїіа
КЕКЗІШТСЖ, N .3.^.
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.Іипе, 1959.

Беаг Зіг,
АРРПСАТЮИ ЕОК ЗАУШО ВА№С’5 ШАМ
ТО ТНЕ ІЖКАІШАИ САТНОПС СНІШСН
\Уе ассері іЬе Вапк’з оііег оі а Іоап оі 20,000 Роипсіз іог сотріеііоп оі іЬе
егесііоп оі Зіа§е 2 оі іЬе СЬигсЬ, зи ^есі іо:
1. А Ьеііег оі Зішріе Оерозіі о у є г іЬе СЬигсЬ Ргорегіу сопсегпесі.
2. Заіізіасіогу ехатіпаііоп Ьу іЬе Вапк’з іесЬпісаІ зіаіі оі а ііг т ВиіИіпд
Сопігасі.
3. ТЬе СЬигсЬ а§геез іо Ьауе ііз ргорогііоп оі іЬе созі оі зіа§е 2 іп Ьапсі (уіг.
15.000 Роипсіз)" Ьеіоге \уогк із соттепсесі.
4. Кераутепіз іо іЬе Вапк оі ргіпсіраї апсі іпіегезі атоипііп§ іо аі Іеазі
2.000 Роипсіз еасЬ Ьаіі уеаг.
5. Іпіегезі гаіе 5 апсі Ьаіі %.
Рогтаї арріісаііоп іог іЬе Ьоап усііі Ье сотріеіесі аі іЬе Вапк’з ріеазиге.
Уоигз ідлїМ \х\\у.Кеь.Р.0іас28гуп,0.0. К.Мепсіпзку, ]¥. Кагтагуп*
* * *
СОММОЖУЕАЬТН ЗАУШС В А Ж ОР АНЗТКАЬІА, Кепзіп§іоп, И5\У.
25. іипе, 1959.
Оеаг Кєуєгєпсі РаіЬег Біасгузгуп,
КЕ: АРРЬІСАТЮН РОК ЬОАІ^ІЖКАІШАН САТНОЬІС СНІЖ СН
Кеіеггіп§ іо уоиг гесепі еі^ и ігу ге§аг<1іп§ а 5ауіп§з Вапк Ьоап оі
2,500.0.0.Роипсіз іог іЬе ригрозе оі сотр1еііп§ раутепі оі іЬе ригсЬазе оі а
Ьоизе ргорегіу аі 57 СЬигсЬ Зігееі, ЬізсошЬе, іог 5,000.0.0 Роипсіз.
\Уе Ьауе іо адуізе іЬаі іп огсіег іо сотріеіе ап арріісаііоп іі учії Ье песеззагу
іог а11 іЬе ігизіеез оі іЬе Зосіеіу іо саіі Ьеге іога іигіЬег сіізсизіоп.
Іі із аззитесі іЬаі іЬе ргорегіу ипсіег ригсЬазе \уі11 Ье уезіесі іп іЬе пате оі
Котап СаіЬоІіс СЬигсЬ іп \уЬісЬ сазе іЬе сіеесіз оі іЬе ргорегііу ипсіег ригсЬазе
учії пеесі іо Ье 1осІ§есІ аі іЬе Вапг аз Зесигііу.
Уоигз іаііЬіиІІу, А.С.Магііп, МАИЛО-ЕК
* * *
Як бездержавні й "безгрішні" скитальці, ми всюди потребували поруки від
місцевих,зорема церковних властей, об одержати позичку в банках ітп. На
прохання о.П.Дячишина таку запоруку на позичку в банку на купно
парафіяльного дому дав місцевий катол. архиєпископ Сіднею, Кардинал
Норман Ґілрой. Ось вона:
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Зі. Магу’з СаіЬесІгаї
Зусіпеу
Беаг РаіЬег Біасгузгуп,
ЗОіЬ іипе, 1959.
Аз ^ и езіес і іп уоиг Іеііег оі єуєп сіаіе регтіззіоп із §гзпіесІ іог уои іо
арргоасЬ іЬе СаіЬоІіс СЬигсЬ Тгизі оп ЬеЬаІі оі іЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс Соттипііу іог а Іоап оі 2,500-0-0 (Т\уо ТЬоизапсІ Р іує Нипсігесі Роипсіз) іо аззізі
уои ригсЬазе а ргорегіу аі ЬісісошЬе іо ассотосіаіе іЬгее ІЛсгаіпіап Ргіезіз.
’ІУііЬ еуегу £оос! \уізЬ, І гетаіп,Уоигз зіпсегеїу іп Оиг Ьогсі,
+М.Т.СагсІіпа1 СИІгоу
АКСНВІ5НОР ОР ЗУОИЕУ
* * *
і в ж е с л і д у ю ч о г о Д Н Я , ПОЯВЛЯЄТЬСЯ ПИСЬМО в і д :

СаіЬоІіс СЬигсЬ Тгизі: 175 ЕІізаЬеіЬ Зігееі, Зусіпеу. .Іиіу 1, 1959.
К є у . Р . Ніасгузгуп,
с/ - Засгесі Неагі Мопазіегу,Кепзіп§іоп.
Оеаг К є у є г є п с і РаіЬег,
І шізЬ іо іпіогт уои іЬаі іЬе СаіЬоІіс СЬигсЬ Тгизі Ьаз §гапіесІ а Іоап оі
2,500.0.0 (Т\уо ТЬоизапсІ Р іує Нипсігесі Роипсіз) іо аззізі уои іо ригсЬазе а
ргорегіу аі ІлсІсотЬе іо ассотосіаіе іЬгее ІЛсгаіпіап Ргіезіз.
ТЬіз ауаіІаЬІе іо уои ироп поіііісаііоп іо іЬіз оііісе. Іпіегезі \уі11 Ье аі іЬе
гаіе оі 6% апсі сарііаі гесіисііоп раутепіз \уі11 соттепсе аііег і \у о уеагз аі іЬе
гаіе оі 10% Ьег аппит.
ЛА^ііЬ §оо<1 \уізЬєз, І а т уоигз зіпсегеїу, 0.\У.\УасІс1еп. Зесгеіагу.
^
*
Засгесі Неагі Мопазіегу
Зусіпеу, 15іЬ .Іиіу, 1959.
Кепзіп§гоп, N 3 ^ .
Уоиг геі. М.
ТЬе Мападег,
Соттоп\уеа1іЬ Зауіп§ Вапк
Кепзіпдіоп ВгапсЬ. Кепзіпдіоп.
Ке: Зауіп§ Вапк’з Ьоап іо ІІкгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ
Неаг Зіг,
Апз\уегіп§ уоиг Іеііег оі 25-іЬ Іипе 1959 \ у є хуоиісі Ііке іо іпіогт уои іЬаі
оиг с о т тіііе е із \Уе1сотіп§ Вапк’з арргоуаі (іп ргіпсіріе) оі а Іоап 25.000
Роипсіз іог іЬе егесііоп оі Зі. Апсіге^’з Икгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ,ІлсІсотЬе.
Іп ге^агсіз іо сопсііііопз \ує \уі11 ігу іо іиіііііі іЬ ет аз іЬеу аге оиіііпесі іп
уоиг Іеііег.
1) Рог Іеііег оі Зітріе Нерозіі ріеазе сопіасі Кєу. Мопз.КеппесІу, Зі. Магу’з
СаіЬесіга] Теї.: В\У 3539,
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2-3) \Уе Ьауе епіегеб іпіо а сопігасі \уііЬ Ьиіїсіег Мг. Ріпіеу оі 28 ВотЬау
Зі. ІлсІсотЬе, Те1.:УХ6045, оп а "созі ріиз" Ьазіз \уЬісЬ епаЬІез из іо рау Ьіш
опіу іог іЬе \Уогк Ье асіиаііу регіогтесі, шііЬоиі Ьеіп§ ііеб ир іог іЬе \уЬо1є
]оЬ. Не аізо із сопуєгзєсі оі зііиаііоп \уЬісЬ \уі11 оссиг аііег зіа§е опе із сотріеіесі: іигіЬег сопзігисііоп \уі11 Ье сіеіеггесі іог зоте ііт е . (6-12 топіЬз).
4) Іп іЬе те а п ііте \ує ехресі іо гаізе аі Іеазі Ьі§§езі рогііоп оі оиг ргорогііоп оі іЬе созі (аЬ. 16.000 Роипсіз).
5) ЧУе епсіозе іЬе ііпапсіаі зіаіешепі (Ваіапсе ЗЬееі) оп 31.12.1959. ТЬе
гиппіпд созі оі іЬе Ьиі1сііп§ \ує езіітаіе іог (150.00.0 Роипсіз) іЬгее Роипсіз
шеекіу апсі іі \уі11 Ье с о уєгєс і Ьу соїіесііопз іп іЬе СЬигсЬ, поі сіігесі сопігіЬиііоп.
6) .ІшЗдіп^ ігот оиг ехрегіепсе оі ргеуіоиз уеагз, \ує аге сегіаіп іо гаізе 4.000
Роипсіз а уеаг іо соуєг іЬе гераутепіз іо іЬе Вапк.
7) \¥е адгее іо ргорозесі іпіегезі гаіе.
ЕигіЬег, \ує \уои1<3 Ііке іо ехріаіп іЬаі зігисіигаї рагі оі тепііопеЗ Ьиі1с1іп§
\уі1І созі аі іЬе т о зі 45.000 Роипсіз; ііпізЬіп§ апсі іигпізЬіп§ \ує іпіепсі іо аііаіп
Ьу уоіипіагу \Уогк оі рагізЬіопегз.Уоигз іаііЬіиІІу, Реь. Реіег Оіасгузгуп
* * *
ЬісІсотЬе, 24іЬ РеЬгиагу, 1960.
То ТЬе Т о \ у п Сіегк
Мипісіраіііу оі АиЬигп.
Беаг Зіг,
І \Уои1сІ Ііке іо поіііу уои іЬаі оп ІЗіЬ ОесетЬег 1959 а іетрогагу СЬареї
Ьаз Ьееп орепесі аі 57 СЬигсЬ Зігееі, ІлсІсотЬе. ТЬе Ноіу Мазз із сеІеЬгаіесІ
еуегу сіау аі 8 А.М. ТЬе гезі оі іЬе Ьоизе із изесі аз гезісіепсе іог ІІкгаіпіап
СаіЬоІіс РгезЬуіегу.
Оп іЬе ргетізез N0 . 61-63 СЬигсЬ Зігееі, ІлсІсотЬе, іЬе Ьиі1сііп§ оі іЬе;
ІІкгаіпіап \¥аг Метогіаі СЬигсЬ оі Зі. АпсІге\у із іп рго§гезз. Іі зіагіесі оп 28іЬ
Аи§изі 1959.
ТЬе Сагеіакег іог іЬе ТКІІ5ТЕЕЗ оі Котап СаіЬоІіс СНІІКСН, К є у . Реіег
БІАС2У52УМ, із гезісііпд аі 57 СЬигсЬ Зігееі, ІлсІсотЬе. Те1.:УХ 9975,
Уоигз ІаііЬіиІІу, Рею. Реіег Оіасгузгуп
Уісаг Сепегаї оі ІІкгаіпіап Ар. ЕхагсЬаіе
*
Цікавинка у зв’язку з купном дому при 57 Чирч Стріт, Лідкомб. В прибудівці
того дому жила старша жінка - теща власника дому. Він був готовий продати
той дім на одну тисячу фунтів дешевше, під умовою, що його теща житиме
там до ЇЇ смерти. Пок. о.Петро Дячишин рішив, що обійдемось без чужої
тещі, щоб мати спокій і бути повними власниками дому. Це було розумне
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рішення, бо в прибудівці ми зробили капличку, а в інших кімнатах жили
"вихованки" о.П.Д. сироти: Тарас і Ждан Коломийці. З часом (1970 р.) на
тому місці збудовано теперішній парафіяльний дім (оіш).

"З В Е Л И К О Д Н ІМ Д ЗВ О Н О М "
Д есятиліття У к раїнської К атолицької Ц еркви в С ід н еї
(Летючка. Одноднівка)
"У Провідну Неділю, після Великодня, 24 квітня, 1960р., Преосвященніший
наш Владика Кир Др. Іван ПРАШКО українсько-католицький Екзарх на
Австралію та Нову Зеляндію розпічне АРХИЄРЕЙСЬКОЮ СЛУЖБОЮ
БОЖОЮ на основах будованої церкви св. Андрея в Лідкомбі СВЯТКУВАННЯ
Д Е С Я Т И Л І Т Т Я Української Католицької Церкви в Новій Південній
Валії на це радісне торжество Запрошуємо ВСІХ УКРАЇНЦІВ
Великого Сіднею та з дальших околиць Н.П.В., українські товариства,
церковні братства, українське жіноцтво, з ’єднання б. військовиків, студентські
та молодечі організації і шкільну молодь.
ПОРЯДОК СВЯТКУВАНЬ У ДНІ 24 КВІТНЯ 1960
1. Збірка на площі католицької церкви св. Йоакима, в Лідкомбі, перед 10
год. рано.
2.Похід - процесія на церковну площу в 10-ій рано.
3.Вітання Владики перед парохіяльним домом "Андреївка".
4.Торжественна Архиєрейська Служба Божа на основах будованої церкви.
В часі збірки, походу та Богослуження комітетові впорядники дбатимуть
про лад і вказуватимуть місця (на випадок дощу, Архиєрейська Служба Божа
в церкві св. Йоакима).
Після Богослуження відбудеться у великій залі Кат. Дому в Лідкомбі
СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ як ЗУСТРІЧ всього громадянства з Архипастирем Кир
Іваном. Квитки вступу для дорослих по 5 шил., для шкільної молоді по 2 ш.,
можна набути від Великодня перед церквою та на церковній площі.
КОМІТЕТ для святкування десятиліття Української Католицької Церкви
в НПВ випрацював подрібну програму багатьх обходів на цілий рік. Вони всі
змагатимуть до поширення та поглиблення християнського життя в рямцях
рідної Церкви, тому плянується з рамени Братства св. Андрея окремі місії,
реколекції, науки й виклади, з ’їзд молоді з різнородною програмою, а навіть
відчити чужих духовників на актуальні реліґійно-церковні теми.
В круг таких задуманих обходів увійдуть також концерти української
релігійної музики для нашої та австралійської публіки з окремими вступними
словами та поясненнями і передусім окремі Служби Божі для австралійців та
австралійської шкільної молоді з поясненнями про український обряд.
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На місяць травень, що в цілому світі призначений Преч. Діві Марії,
плянується ряд Богослужень, хоральних виступів і докладів про почитання
Богоматері в Україні. Але при цьому всьому змагатимемо до того, щоб у
цьому році святкувань десятиліття УКЦ могли ми завершити будову нашої
церкви св. Андрея в Лідкомбі та, щоб уже на наступний Великдень могли ми
в ній, під радісний гомін наших власних дзвонів, повитати за українським
звичаєм не тільки нашого Архієрея, але й наших Архіпастирів з-поза океану
з австралійським кардиналом на чолі.
Щоб це осягнути, мусимо пожвавити наші пожертви на будову церкви.
Найперше подбаймо про те, щоб усі українці-католики з НПВ правильно
складали на руки комітетових збірщиків свій річний церковний податок-жертву
в квоті 5 Фунтів (це є 2 шил. тижнево) на фонд будови церкви від кожного,
що заробляє. Дотепер на цю ціль зібрано 23 тисячі Фунтів (площа, пляни,
будова), а під цю пору потрібно бодай 8 до 10 тисяч Фунтів, щоб не переривати
будови церкви, якої мури підведено вже до долівки з деякими приміщеннями
в підземеллі.
Заходами Братства св. Андрея призбирано дотепер на церковні потреби 3.215
Фунтів, з чого на будівельний фонд церкви передано 1940 Фунтів, а на закупно
парохіяльного дому з окремою площею суму 794 Фунтів. Щоб приспішити
будову рідного храму, закликаємо всіх парохіян складати наперід свої річні,
чи місячні датки на церкву в довільній висоті на рахунок уже наступних років,
нпр. 5, 7, 10 чи більше фунтів. Імена тих, що наперід зложать 25 фунтів і
більші суми понад дотеперішнє річне оподаткування, впишеться в Книгу
Добродіїв нашого Божого Храму. При тому назви дійсних фундаторів церкви
здобудуть усі ті, що, крім своїх річних датків, жертвують одноразово, чи в
ратах, 50 і більше фунтів на будову рідної святині. їхні імена будуть вириті на
пармуровій плиті у нутрі церкви. Таких фундаторів до цього часу є вже 61.
Отже, збільшім багатократно свою щедрість на будову церкви св. Андрея,
щоб уже незабаром ми самі, а зокрема наші діти могли свобідно молитися в
свойому храмі та при Богослуженнях плекати пісні і релігійні звичаї зв’язані
з нашим прегарним, прадідівським українським обрядом.
На ширших сходина Братства св. Андрея в дні 31.1.1960 р., рішено для
здійсснення згаданих завдань покликати до життя окремий
Комітет Святкування Десятиліття Української Католицької Церкви в
Н.П.В. до якого на почесних членів запрошено ось таких парохіян: Балко С.,
інж. Баляк В., др. Барановський Є., др. Барчинський С., Берегуляк І., Бойко
О., Брецко М., Гентиш П., Гищак І., Глива Є., Глуховський В., Головінський
Г., Гриневич О., Гузій А., Ґаран С., Ґураль М., Ґут Б., Дмитрик Б., Думич
М., інж. Зарицький Р., Зарубайко Д., інж. Жарський В., Калічинський І.,
Кармазин В., Кенез І., Кірковський П., Кіх О., Козар І., Корк М., Кримський
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М., мґр. Кужиль Я., Куцик Г., Кушнірук В., Лопата П., Лосянович Г.,
Майковський В., Мамчак ІО., мґр. Маренін М., інж. Маренін ІО., Марунчак
С., Марушечко В., мґр. МаслякЯ., Матіяш В., Менцінський 3., Менцінський
Р., др. Микитович Р., Микитович Я., др. Налуковий Т., Нечипорук В., інж.
Новосільський 3., Олендер М., Островський П., інж. Оришкевич Я., Параска
М., інж. Пеленський Є., мґр. Пеленська І., мґр. Петрівський О., мґр. Питляр
О., Погребецький І., Приказа П., др. Рибчин І., Сагайдак Д., Сакалюк Д.,
Саройґа В., Семків С., Середюк П., Сивак О., Сивенький ІО. Сидлярчук С.,
Станько В., Стефанюк П., інж. Строкон М., мґр. Ступницький В., Турчиняк
1., проф. Федусевич М., Фіґоль Т., Фурик М., Цикалик І., Чаплинський В.,
Чубатий О., інж. Шевчик Я., др. Шехович Б., інж. Шилкевич ІО., др. Шухевич
1., Шукост Т.
Душпастирство Української Католицької Церкви в НПВ
о.др. П. Дячишин, Ґен.Вікарій; Братство св. Андрея в Сіднеї: Я.Микитович
- голова ; 3. Менцінський - член Управи. Комітет Будови Укр.Кат. Церкви
св. Андрея в Лідкомбі: В. Кармазин і Т. Фіґоль. Технічна Комісія Інженерів:
Є. Пеленський, М.Строкон і Я. Оришкевич.Комітет Святкувань Десятиліття
Укр.Кат.Церкви в НПВ: М.Федусевич - голова і Г.Куцик - секретар.
*

*

*

У К Р А ЇН С Ь К О -К А Т О Л И Ц Ь К А Ц Е Р К В А
В Н Ю С А ВТ В Е Л С І
(Історичний нарис)
Як у цілій Австралії, так і в Ню Савт Велсі, до 1948 року, цебто до початку
масової іміграції європейських скитальців, україно-католики траплялись лиш
одиницями. Зокрема на території цього стейту проживав ще від 20-тих років
відомий український громадянин, др. С. Барчинський.
Від 1948 р., наплив українських іміґрантів до цього стейту чимраз більшав.
В 1950 р. тут налічувалося вже около 4.000 українців-католиків. Вже від 1949
р. др. Барчинський і провід новоствореної української громадської організації
почали робити заходи для наладнання духовної обслуги цієї великої громади.
Першими нашими священиками в Н.С.В. були монахи чину оо. Редемп
тористів, о. Микола Коп’яківський і о. Франц Боський, які приїхали сюди з
Канади 22 березня 1950 р. Десять років тому, на Великдень, 09.04.1950р.
отець Коп’яківський відправив перше Богослуження в українському католиць
кому обряді в латинській церкві св. Бриґіди на Міллерс Пойнт, в Сіднеї і це
був початок теперішньої великої сіднейської парафії. О.Боський обслуговував
українців католиків по таборах Н .С.В., а потім, перебувши два роки в новій
парафії в Квінсленді, працював ще три роки в Нюкастелі в Н.С.В., аж до
свого повороту до Канади.
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В 1952 р., на зміну нашому першому парохові, незабутньому о. М.
Коп’яківському, прийшов молодий енергійний священик, теперішній парох,
о. др. Петро Дячишин, який переорганізував духовну опіку в цілому стейті.
Він почав другі недільні богослуження в більшій церкві св. Йоахима в Лідкомбі
й об’їжджав правильно по суботах і неділях такі скупчення українців як:
Ґрету; Ковру, Квіибіян, Вулонґонг, пізніше Кенберу, Орендж, Ст. Меріс,
Блектавн, Скайвіл, Чулору і Кабрамату. О. др. Дячишин також започаткував
акцію будови церкви в Лідкомбі. Завдяки його енергійному проводові вже
зібрано біля 20 тисячів фунтів і закінчено першу стадію будови церкви й
закуплено біля неї просторий приходський дім "Андріївку".
Велике духове піднесення серед вірних Ню Савт Велсу викликала подія
радісна для всіх українців-католиків в Австралії - усамостійнення української
католицької церковної організації в цій країні й призначення в 1958 році
першого українсько-католицького епископа в Австралії, Преосвященного Кир
Івана Прашка. Сіднейський парох, о. др. Петро Дячишин став першим
Генеральним Вікарієм нового Екзарха.
26 жовтня 1958 р., відбулася досі найбільша духовна врочистість сіднейської
парафії - посвячення наріжного каменя нашого майбутнього храму-церкви св.
Андрея в Лідкомбі, при участі около трьох тисяч вірних. Посвячення довершив
Апостольський Візитатор для українців-католиків у Західній Европі,
Архиєпископ Кир Іван Бучко і нововисвячений єпископ Кир Іван Прашко.
Крім цього посвячення, треба згадати ще одну радісну подію в житті нашої
парафії, яка була історично раніша, а це візитацію українців-католиків в
Австралії Митрополитом Канади Високопреосвященним Кир Максимом
Германюком і його зустріч з парафіянами в Лідкомбі.
В травні 1959 р., приїхав до Сіднею з Англії ще один наш священик, о.
Іван Шевців, який з великою посвятою почав обслуговувати далекі українські
скупчення, а окрему увагу присвятив релігійному й національному вихованню
молоді і дітей. Врешті в червні 1959 р. ми дістали ще одного священика; сюди
приїхав, як іміґрант з Румунії, о. О. Ґорчинський, який останнім часом перебрав
Богослуження в нашій історичній церкві на Міллерс Пойнт.
Завдяки ініціятиві о.др. Дячишина, при сіднейській парафії засновано
Братство св. Андрея, яке вже декілька років діє під проводом свого роботящого
й енергійного голови, п. Я. Микитовича. Збіркою грошових фондів на будову
церкви займається окремий комітет, якого управа й збірщики присвячують
тій важливій справі чимало часу й добилися досі на цьому полі найбільших
успіхів серед нашої іміграції в Австралії. Для спеціяльних завдань було
покликано при парафії ще різні комісії та комітети. Можна сказати, що в
цілості миряни беруть живу участь у парафіяльному житті й під проводом
своїх душпастирів, наша парафія з довір’ям крокує у майбутнє. О. М ихайлів
(Орест Питляр? - оіш).
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Увага: на згаданій "одноднівці" поміщено фото макету храму св. Андрія
роботи інж.Е.Пеленського, фото стадії тодішньої будови церкви - фундаменти
і підлога - та, "ґравнд плян" церкви і вірш Надії Яременко: "Христос Воскрес!"

П Е Р Ш А Д Е К А Д А Д ІЯ Л Ь Н О С Т И У К Ц Е Р К В И
в Н овій П івденній В ал ії
(о.д-р П.Дячишин, Ген.Вікарій Ап.Екзарха."Церква і Життя" ч. 1.1960)
Великдень 1950 р. останеться для українців католиків у Н.П.В., історичною
датою. Того дня (09.04.1950) ВПреп. о.Микола Коп’яківський ЧНІ відслужив
у Сіднеї першу св. Літургію в українськім обряді. Поєднання цих двох
торжеств: Великодня і першої св. Літургії в ріднім обряді, для багатьох
учасників було символом відродження-Воскресіння нашої Церкви на чужині;
Церкви, якої діяльність у Батьківщині зведена в катакомби.
В історії українського народу наша Церква особливо пов’язана з його
громадським і національним життям. Впродовж століть Церква була чи не
одиноким носієм нашої культури й бастіоном духовости українського народу
перед погубними ворожими впливами й підступами. Церква відіграє дуже
велику ролю також у житті української еміграції. Йдучи на чужину, українські
скитальці брали з Рідної Землі й понесли з собою в усі закутини світу свій
найдорожчий скарб: батьківську віру й українські релігійні та національні
звичаї. В турботі за долю своїх дітей, наче Скорбна Мати, пішла за ними на
скитальщину теж їхня Рідна Церква, щоб тут, у часі потреби, прийти їм з
духовною потіхою, порадою, поміччю. З тою то метою, враз з першими
українськими поселенцями до берегів Австралії причалюють теж українські
католицькі священики: Веч. о. Д.Качмар, Веч. о. П. Смаль, ВПреп.
о. М.Коп ’яківський,о. Ф .Боський.
Вони кладуть перші підвалини під нашу релігійно-церковну будову, якої
завершенням було створення Апостольського Екзархату перед двома роками,
з Преосвященним Владикою Кир Іваном у проводі.
Глядячи назад, мусимо з приємністю признати, що наші досягнення великі,
коли зважити, що ми починали буквально з нічого. Перш усього забезпечено
духовною обслугою всі більші скупчення наших вірних. Сталі Богослуження
відбуваються сьогодні в Сіднеї, Лідкомбі, Кабраматті, Кенберрі, Квінбієн і
Воллонґонг. Раз у місяці відбуваються Богослуження в Орандж, Сен Мерис
і Блектавн. Сталі Богослуження відбувались колись у Коврі, Ґреті й Скайвіл
аж до ліквідації тих таборів. Кожна така станиця має свою історію, що жде
свого висвітлення на сторінках преси.
Започаткування Богослужень у всіх скупченнях наших поселенців у Н.П.В.
давало почин клітинам громадських організацій. Особливо пов’язана з Церквою
Українська Рідна Школа. Майже всі Рідні Школи постали і знайшли
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приміщення, звичайно, в католицьких школах, завдяки ініціятиві та
інтервенціям нашої Церкви. Ось, ряд осередків, де сьогодні існують українські
суботні Школи: Блектавн, Сен Мерис, Сефтон, Овбурн, Тунґеббі, Бенкставн,
Чульора, Фейрфілд, Кабраматта, Горнсбі, Квінбієн, Меррилендс, Канберра,
В о л л о н ґ о н ґ . Колись були ще школи в Редферн, Лідкомб, Орендж та в
переселенчих таборах: Ковра, Скайвілл і Ґрета. У згаданих таборах українські
школи були суто Церковні. Сьогодні в усіх школах відбувається навчання
релігії нашим священиком в українській мові.
Важну ролю відіграє наша Церква також у житті й розвою молодечих
органзацій: Пласт і СУМ. Плекання серед свого членства любови до віри й
звичаїв батьків своїх становить тверду основу їхньої діяльності. Ми не
завагаємось твердити, що світла або понура будучність цих організацій у
великій мірі залежатиме від їхнього відношення до Церкви теж у майбутньому.
На полях: організаційному та економічному, наша Церква також має великі
досягнення. При Церкві існує та діє організація українців католиків: "Братство
св. Андрія". Своєю дволітньою працею Братство оживило наші святочні звичаїімпрези:Спільне Свячене, Коляду-Просфору та Андріївські торжества, чим
причинилося до активізації релігійного життя парохії. На різних імпрезах
Братство придбало кілька сотень фунтів штерл. і жертвувало їх на церковні
цілі. Братство веде ще й харитативну діяльність в користь наших братівзалишенців в Европі, переводячи біля церкви грошові збірки в часі Зелених
Свят і Листопадових роковин.
Велику працю для Церкви кладе Церковний Комітет по будові храму св.
Андрія та ревні Співробітники того Комітету - Церковні Збірщики. Своєю
тихою працею вони зібрали вже тисячі фунтів на купно церковної площі,
започаткування будови храму та купно парохіяльного дому "Андріївни", де
живуть наші Отці - Душпастирі. Там находять місце на сходини, відчити чи
організаційні засідання також світські організації.
За ініціятивою Братства св. Андрія в м. лютім, ц.р. (1960р) постав окремий
Ювілейний Комітет для відзначеня 10-тиліття нашого релігійного життя в
Н.П.В. Цілий рік: 09.04.1960 - 24.04.1961, носитиме назву Ювілейного Року
і повинен бути переведений під знаком нашої повної активізації на релігійному
полі. Одним з головних завдань Ювілейного Комітету є: довершити будову
храму св. Андрія в Ювілейнім Році.
Повищі рядки - це тільки короткий начерк великого вкладу нашої Церкви
в наше національне життя за час її першого десятиліття на цім терені. Вона
ще потребує свого ширшого висвітлення й документації, що віримо, найде
місце на сторінках нашого журнала "Церква і Життя", що його усім гарячо
поручаємо.
Журнал "Церква і Життя" має стати лучником між Церквою і вірними.
Він нестиме Христову благовість там, де живе слово наших священиків не

Розділ V

243

завсіди доходить. В цьому журналі задокументовуватимемо наш пройдений
шлях, наші успіхи і великий вклад нашої Церкви в релігійну, громадську й
національну скарбницю українського народу в Краю і на чужині. Завданням
журналу буде задокументувати муравлину працю організаторів Рідного
Шкільництва та передати це для історії української еміграції в Австралії і
нашої спільної боротьби за душу української молоді.
Вітаю Ювілейний Комітет для відзначення першого десятиліття нашого
релігійного життя в Н.П.В. Висловлюю моє публичне признання і подяку
Церковним Збірщикам і членам Церковного Комітету за муравлину працю у
призбируванні фондів на будову свято-андріївського храму. Благословлю
допоміжну працю членів Братства св. Андрія в нашому церковному житті й
ревність наших вірних у дбанні за красу нашого церковного співу та за дбання
про релігійне виховння молоді. Вітаю і благословлю нашу ідейну українську
молодь, для якої в першу чергу подуманий журнал "Церква і Життя".
Із Світлим Празником Христового Воскресіння бажаю всім Вірним нашої
Церкви у Н.П.Валії Веселих Свят і всього найкращого! Христос Воскрес!"
о. д-р П. Дячишин
ї

|«

*

*

Крім багатьох інших привітальних слів, промов ітп. слід закріпити для
історії парафії Листа о.М.Коп’яківського до Братства св.Андрія в Лідкомбі,
як відповідь на запрошення його, першого душпастиря, на відзначення 10ліття парафії:
ЦККАШАЦ КЕБЕМРТОШ 5Т ЕАТНЕК5
ВОХ 340 ІТШ А 5А5К.
Братство св. Андрія
22 квітня 1960.
Українців Католиків, Сидней,Австралія.
Хвальна Управо Браства св. Андрія,
З великою приємністю прочитав Ваш лист про святкування 10-річчя Вашої
парафії в Сіднею. Нехай Всемилостивий Господь благословить усіх парафіян,
що на протязі десяти років закріпились у своєму парафіяльному: церковному
й національно -громадському житті та й поступають крок за кроком над
збудованням величного Божого храму в Сіднею.
Ґратулюю Всесвітлішому о. Д-рові Петрові Дячишинові за муравлину
витривалість на цій дуже важливій стійці у Сіднею й бажаю сильного здоров’я
й дальших успіхів.
Ґратулюю Шановному Панові Ярославові Микитовичеві за ту подивугідну посвяту, що як диріґент церковного хору враз з своїми хористами
трудяться для звеличання нашої Богослужби у Сіднею, від Великодня 1950
року аж досі. Нехай Господь нагородить ваші труди й Вашу посвяту!
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Ґратулюю всім парафіянам, яких згадую завжди добрим словом, - бо ж і
на це собі заслуговують, - за їх прив’язання до Церкви, за їх жертвенність
для цієї цілі, за їх побожність і за їх добре серце. Нехай Господь буде завсіди
ласкавий і щедрий для них усіх!
Ще раз з глибини серця дякую Вам за всі ці гарні з Вашої парафії вісті, бо
я бажав би радіти разом з Вами Вашими радощами й Вашими успіхами.
Отже з нагоди 10-тиріччя оснування Вашої парафії в Сіднею бажаю Божого
благословення на майбутнє і витривалости для Вас усіх, для проводу і для
вірних!
Нехай це Боже благословення буде на Вас, що є піонерами в розбудові
церковного і українського громадь кого життя, і на дітях Ваших і потомках
Ваших!
Нехай Господь благословить нашу Церкву і наш Український Нарід!
З правдивим християнським привітом, о.Н.Когіякіський ЧНІ."

В Е Л И К И Й Д Е Н Ь С ідн ей ськ ої п а р а ф ії св. А н др ія
(І.Лукавецький - о. І.Ш евців у "Церква і Життя", ч.2. Липень, 1960р.)
"Для українців-католиків Сіднею і цілої Н.П.Валії, неділя 24 квітня, 1960р.,
була подвійним святом. Того дня Ап. Екзарх Кир Іван Прашко відслужив
першу св. Літургію на фундаментах майбутнього Храму св. Андрія, в Лідкомбі.
Дата на це торжество не була
вибрана припадково. Тоді саме
припадала 10-та річниця відправ
лення першої св. Л ітургії в
українськім обряді, Преп. о. М.
Коп’яківським ЧНІ, 24.4.1950 р.
І українці-католики Сіднею,
завдяки свойому невтомному
парохові, о.д-рові П.Дячишину,
впродовж кількох років його
душпастирювання на цілім терені
Н.П.Валії, стрінули 10-ту річни
цю свого побуту, праці й боротьби за хліб насущний у цій країні, гідним,
речевим і високим виявом їхньої вдячности Божому провидінню - воздвиженням
Свято-андріївського храму.
Похід: Вже від раннього ранку на площі біля місцевої римо-катол. церкви
св.Йоакима, збиралися гуртками українські вірні, що прибули сюди з усіх
сторін і передмість Великого Сіднею вчасно, щоб бува не спізнитись і не
прогавити вражінь із цієї історичної хвилини. Бачимо тут вірних навіть з
далекого Квінбієну, Канберри, Вол'лонґонґ, Нюкастль. Орендж, Батгурст і
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ін. сторін НПВ. В старих
і молодих на лиці грає
усмішка. Це усмішка радости і задоволення із
нашого спільного досяг
нення. Старші виміню
ються споминами про те,
"як то колись було в Рід
ному Краю" а молоді,
повні цікавости, ждуть
торжества й нових вражінь. І діждалися.
Точно в 10-ій год. ранку, зі згаданої площі почався величавий похід на
фундаменти нашої церкви, очолюваний церковними хоругвами, Веч. о.Й.Ґорчинським та о. І. Шевцівим.
За ними лавами ступали
члени молодечих організацій
Пласту і СУМ-у зі своїми і
національними прапорами, а
там,- більше десятка сотень
вірних, у повнім, зразковім
порядку. По боках вулиці десятки тих, які не вспіли
вступити в ряди, і тих, що
по твердій звичці, люблять
усьому приглядатися збоку..
Зрівнявшись з "Андріївною", цебто парафіяльним домом наших священиків,
чоло походу, а за ним і ціла колона задержується, і тут сам Архиєрей Кир
Іван, вбраний в усі архиєрейські облачення, вихо
дить з "Андріївни", очолює
похід і веде його на місце
призначення - на фунда
менти церкви. Поволи це
людське річище заливає
усю вільну площу, а решта
тулиться біля них і море
голів п охи ляється у
Богувдячній молитві.
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А рхи єрей ськ а св. Л ітур ґія
"Ввійди, Архипастирю, у твоє стадо та, благословляючи фундаменти храму
нашого рукотворенного, допоможи нам зберегти цілою і здоровою нерукотворенну святиню нашого духа"... вітає о.Парох Архиєрея.
Св.Літургію Ап.Екзарх відправив у сослуженні: о.П. Дячишина та о.Й.
Ґорчинського. Дияконував о.І.Ш евців. Співав Церк.Хор під проводом
Я. Микитовича.
Над мурами височить
хрест, а на машті, побіч
австралійського і папсь
кого прапорів, повіває
синьо-жовтий прапор,
нагадуючи всім понево
лену Б атьківщ ину і
каже чужинцям, що це
ук р аїн ськ а громада
святкує своє велике
свято на чужині. Ми
нають скоро хвилини,
години...
..."Стоїмо на фундаментах власної церкви, якої дахом є поки що небозвід.
Від нас залежить, чи ще впродовж цього року над цими фундаментами й
долівкою стоятиме дах і копула після намічених плянів"... апелює між іншим
о.Парох.
Врешті промовляє і сам Архиєрей: Христос терпів і воскрес - переміг.
Сьогодні ми будуємо на чужій землі наші церкви, бо на Рідних Землях
безбожний комунізм нищить нашу Церкву. Однак історія вчить, що терпіння
мучеників ніколи не йдуть намарно, але зродять нових геройських визнавців
св. Віри а за їхню любов і жертви Всевишній поблагословить наш нарід і в
нашій любій Україні настане свобода і постануть величаві святині. Тимчасом
жийте так, щоб бути гідними своїх братів і сестер правдивих мучеників і
ісповідників за св. віру... Слова Архиєрея глибоко западають у серця вірних
і кожне з них так і каже: ми будемо вірними Христові і Його Церкві та
Україні аж до загину, ми виховуватимемо наших дітей у вірі й обряді наших
батьків, також дітей Наших у цій країні...
Після св. Літургії - цілування хреста і роздача Артоса, а потім, у римокатол. параф. залі - Спільне Свячене. Це один з кращих виявів нашого
братерства і символів нашої єдности в Христі. Воно ввійшло в програму імпрез
наших громад, а зокрема церковних Братств і установ на чужині і стало наче
складовою частиною нашого календаря на чужині.А це не тому, що при цій
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нагоді можна з ’їсти
терпкого хрону чи со
лодкого торта, але рад
ше тому, що при трапезі
пізнається людину кра
ще, ніж в інших обста
винах; легше виробляєься почуття братерства
та єдности..
Про релігійне значен
ня імпрези Спільного
Свяченого говорив о.
парох. Програму свята
збагачував Церк. Хор
під проводом Я.Микитовича. Він же і Голова Б-ва св. Андрея і виголосив
промову, в якій поінформував присутніх про працю Б-ва за останні 4 роки
його існування. Дуже зворушливим був момент, коли під кінець промови
п.Я.Микитовича, найстарший віком член Б-ва шк.інспектор Павло Лопата і
наймолодша членка того ж Б-ва, панна М.Криворука, вручили о.парохові
черговий дар Б-ва на будову церкви - чек на 600 фунтів.
Зворушливі заклики о.Пароха, Голови Б-ва п. Я. Микитовича заохотили
інших до пожертв і деклярацій.Тут слід підчеркнути жертвенність п.С.Лютака,
батька 6-ти дітей, який зложив на будову церкви, у формі фундації, 50 фунтів,
а його найстарша донька Оля, яка недавно стала до праці - суму 25 фунтів.
У своїй (кінцевій) промові Преосвщ. Владика висловив своє задоволення
з діяльности та успіхів сіднейської парафії та побажав парафіянам успіхів і
Божого благословення у майбутній праці. Окремий наголос поклав Владика
на потребу кращої організації праці мирян а вже зокрема наших суботніх
шкіл і виховання в них нашого молодого покоління в українськім обряді й
національній свідомості.
Томина Неділя 1960 р. в Сіднеї - це один з найкращих днів за останні 10 літ.
* * *
Щоб унагляднити ВШ Читачеві зусилля Священика при будові українського
храму на чужині, передруковуємо кілька рядків "звітів і закликів" пок.о.д-ра
П.Дячишина, із "Пропам’ятного СПИСКА ЖЕРТВОДАВЦІВ на будову
Україно-Католицької Церкви в Сіднеї за 1960 рік" ч. 5,1961.
...Цей Список жертводавців є не лише нашим фінансовим звідомленням...,
але він є також ...дзеркалом та мірилом нашої зрілости, релігійної та
національної свідомости. Цей список є також покаж чиком нашої
правдомовности. (При виїзді з Европи) кожний з нас подавав офіційно, що
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він не може вернутися на батьківщину, бо він є віруючим християнином, на
наших рідних землях нема свободи релігії, там переслідують віруючих взагалі,
а особливо католиків українського обряду. Цей список показує нам і всьому
світові, чи ми направду є віруючими християнами, чи дбаємо за ту Церкву,
задля якої ми вийшли на еміграцію.
Що говорить цей список жертводавців?
Одна третя частина наших вірних зовсім не відізвалася на наш заклик. їх
імен не знайдете в нашому списку. їх так само не знайдемо між жертводавцями
на наші національні установи. їх дітей нема в наших рідних українських
суботніх школах. їх число? - 600 осіб працюючих. Друга третина, також
приблизно 600 осіб, зложили свої пожертви, але лише частинно... Вони
приходять до Церкви на Різдво і Великдень (стоять, звичайно, під церквою)
і критикують усіх і вся. Не лишать сухої нитки на всіх тих, що працюють на
громадській, суспільній чи церковній ділянці. Часами вони належать до
українських установ, але лише так довго, як довго вони є в проводі і як довго
їх хвалять.
Третя частина жертводавців на будову нашої Церкви в числі 600 осіб
добровільно і совісно сповняє свій обов’язок супроти Бога і Батьківщини...
Видаючи цей список, КБЦеркви кличе тебе, Дорогий Брате і Сестро, зложи свій даток по твоїй спроможности... Збуду вати свою рідну Церкву, це
не лише наш релігійний обо’язок, але також національний обов’язок Українця.
Наша Церква говоритиме всім про Україну, її культуру і мистецтво. Та церква
говоритиме за нас світові, чого ми хочемо, чому ми покинули Україну і пішли
на еміграцію. Ми пішли, щоби боротися за Христа, Христову правду і добро,
боротися за християнську Україну!..."

НАШ В Е Л И К И Й ЗД О Б У Т О К
(Слово о. пароха, шамб.д-ра П. Дячишина з нагоди відкриття нової церкви)
("Вільна Думка", 10.12.1961 р .)
"Дорогі в Христі, Браття і Сестри!
Наша мрія - мати власну церкву в Сіднеї - вже здійснена! Оцим
повідомляємо Вас, що при Божій помочі, будова храму св. Андрія в Лідкомбі
здійснена і в неділю, 17 грудня 1961 року відбудеться його ВІДКРИТТЯ.
Чин благословення церкви довершить Архипастир українців-католиків в
Австралії, Його Преосвященство, Ексцеленція Кир Іван (П раш ко),
Апостольський Екзарх, і відправить у новому храм і Архиєрейську св. Літургію.
На це одиноке цього роду торжество серед наших еміграційних буднів
запрошуємо усіх вірних парафії Сіднею й округи.
Йдучи на чужину, кожний і кожна з нас, як найдорожчий скарб, винесли
з Батьківщини нашу любов до Бога та прив’язання до нашої Церкви й обряду..
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Ця Віра дала нам силу перетривати різні лихоліття в часі війни, а перед
десяти роками Боже Провидіння завело нас у цю вільну країну.За той час ви
розгорнули тут широку діяльність в користь української справи в рядах Ваших
організацій, вложили багато праці в розвиток економіки цієї країни та
забезпечили матеріяльно ваші родини.Не зважаючи на гостинність місцевих
католиків латинського обряду, які відступали нам свої церкви на Богослуження
в нашім обряді, Ви мріяли а з часом доложили конкретних заходів, щоб мали
власну, рідну українську церкву. І, завдяки Вашим пожертвам, впродовж
останніх 5 років зібрано достатню суму, щоб почати це велике діло.
Вашою жертвенністю на Божий Храм Ви дали доказ Вашого прив’язання
до Віри й Обряду батьків і предків Ваших, до Віри задля якої в Батьківщині
наші Єпископи, священики і тисячі вірних віддали навіть життя. Ворог - бо
свідомий, що наша віра і Церква - це два могутні джерела нашої духової
витривалости й наснаги до боротьби за наше право жити самостійним
державним життям. І тому в Україні безбожний московський окупант зруйнував
наші церовці й святині, або перемінив їх у центри культу сили й матерії.
Наші рідні в Батьківщині не мають змоги будувати Божі храми.їм "навіть
молитись ворог не дасть!" Сьогодні в Україні замість гомону дзвонів лине до
Бога брязкіт кайдан, а замість церковних співів і кантів перед престіл
НайсправедлиВішого Судді несеться стогін братів наших у тюрмах, на засланні
в Сибірі, на цілинних землях Казахстану, у криївках підпілля...
Тому - то наша церква - це в першу чергу ПАМ’ЯТНИК нашим братам і
сестрам, ПОЛЯГЛИМ за Волю України і за Католицьку Віру. (Як такий, він
признаний Актом Федерального Парляменту й пожертви на нього є звільнені
від оподаткування).
Будуючи власний храм на чужині, Ви дали найкращу відповідь ворогові,
що віри в наших серцях не вбити нікому! У нашій боротьбі з ворогами ми по
боці Христа. З нами Бог!
Церква - це Дім Божий, дім нашого спільного Батька, Дім Молитви й
місце Жертви та особливого перебування між нами Сина Божого, Ісуса Христа
у Пресвятій Євхаристії. То ж приходіть до цього батьківського дому часто,
щонеділі!
Скажіть їм, що це їхній храм, в якому від сьогодні вони повинні молитись.
Збудований Вами храм в українськім стилі - це найкращий дарунок, який Ви
зробили Вашим дітям у цій далекій від нашої Батьківщини країні!
Нова церква - це твердиня не лише нашого релігійного, але також і
національного духа! Тож, гуртуйтесь довкола своєї твердині й нашої Церковної
Ієрархії всіх явних і скритих ворогів Вашого спасіння й нашої національної
єдности.
Нова церква - це найкращий речевий доказ, що " в єдності сила народу",
що "згода будує!"
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Тому 5 літ ми почали з нічого. Сьогодні маємо храм, яким не можуть
похвалитися численніші й багатші від нас емігранти інших національностей.
Однак будова церкви, хоч і завершена, та ще не сплачена вповні. На церкві
ще тяжить борг 28.000 ф. Не забувайте на це й складайте дальше Ваші пожертви
- цеголки на будову церкви у формі церковного податку в сумі 2 шил. тижнево.
Допоможіть же сплатити борг і прикрасити наш новий храм згідно з вимогами
українського обряду й завершім це велике діло Богові на славу, собі на радість,
ворогам на сором, а дітям нашим на науку!
о. д-р П . Д яч и ш и н

У К Р А ЇН Ц І С ІД Н Е Ю М О Л Я Т Ь С Я В Р ІД Н ІМ Х Р А М І
("Церква і Життя" ч. 8. Січень 1962)
Неділя 17 грудня 1961 р., це історичний день для вірних сіднейської
парафії св. Андрія.Того дня, Архипастир українців-католиків в Австралії,
Ап. Екзарх Кир Іван Прашко,поблагословив і врочисто відкрив храм св. Андрія
в Лідкомбі та відпраив у новій церкві Архиєрейську св. Літургію. Потребу
власної церкви наші вірні відчували від самого початку свого поселення в
Сіднеї, бо, як Дім Молитви - церква - це одиноке місце, де наші люди сходяться
разом, без уваги на різниці, що їх ділять в інших ділянках суспільої і політичної
праці. Коли церква була збудована до тої міри, що вже можна було її уживати
на відправу Богослужень,хоч і не викінчена зовсім, то відбулося її ві дкриття
і благословення для тої ціли.
...Перед дверми церкви вітають Владику хлібом-сіллю: п.Я.Микитович і
п.Павло Лопата від Б-ва св. Андрія і всіх вірних. О.Парох о.П.Дячишин
передає Архиєреєві ключі до нової - першої української церкви в Австралії! діти вручають китицю квітів. Усі глибого зворушені. Обходиться без зайвих
слів. Почування усіх можна вичитати на радісних обличчях старих і малих.
Мрія стала дійсністю! Маємо власну церкву на чужині! Маємо Дім Молитви
й прибіжище для старих і
малих, бастіон українства для
грядучих поколінь, маємо
церкву, в якій можемо
свобідно молитися рідною
мовою. Маємо церкву, що є
символом нашої єдности між
собою і наш ої єдноси з
Батьківщиною. Маємо церкву
- гідний пам’ятник тим нашим
братам і сестрам, які життя
віддали за Віру в Бога і за
Волю Українського Народу!
Привітання Владики Івана перед новим храмом

Після Водосвяття Архиєрей в асисті місцевого духовенства: Всесв. о. д-ра
Петра Дячишина -пароха, Всеч. о.Йосифа Ґорчинського та о.І.Шевціва,
обходять новий Храм, благословлячи його свяченою водою ззовні; Архиєрей
відкриває хрестом двері й перший входить до нової церкви аж до престола,
під могутні звуки "Буди ім’я Господнє благословенне от нині й до віка"...
Величнім гимном св. Амврозія: "Тебе Бога хвалимо", відспіваним церковним
хором, закінчується чин благословлення Храму і починається св. Літурґія.
ПЕРША св. Літурґія. Оце перший раз в Австралії, український католицький
Архиєрей приносить Богові Безкровну Жертву Його Єдинородного Сина в
українському храміїЯка радісна, яка велична й незабутна та зворушлива
хвилина! Не диво, що в багатьох віруючих на очах заясніли перлини - сльози
радости і вдячности Господеві, що дав нам ласку діждатися і пережити таку
подію на цій гостинній, та, все ж таки, чужій землі!
Під час св. Літургії Преосв. Владика виголосив зворушливу проповідь.
Серце Архипастиря переливається радістю із-за відкриття нового храму, пер
шого українського католицького храму в Австралії! Владика ґратулює о.парохові й вірним за довершення цього великого діла та вказує на значення
храму для поодиноких душ і для загалу. В цім Храмі, в Домі Спільного
Батька, збиратимуться діти України в дні.радости і смутку. Гармонійна архи-
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тектура храму та п візан
тійський стиль дуже нага
дує нам наші церкви на
Рідних Землях. Нова цер
ква - це наче клаптик
У країни в цій далекій
країні. Уряджена в майбут
ньому згідно з українським
обрядом й належно розма
льована, ця церква стане
заборолом для збереження
нашої святоі віри в ріднім
українськім обряді для нас
Полева Служба Божа на Пластовій площі в
і дітей та внуків наших.
Інглеборн 1953 р. Править о. П. Дячишин, з
Віддана під патронат Апо
хрестом - Ю. Сандуляк.
стола України, св. Андрія,
ця церква буде запорукою благословення Божого для нашої парафії подібно,
як у сиву давнину, таке благословення той же Апостол скликав на місце
майбутньої столиці нашої Батьківщини.
Попри свою важливість і вплив на літурґічного духа парафіян, нова церква
сповнятиме ще й інше важливе для нас завдання, а саме: вона інфомуватиме
чужинців про існування віруючої української спільноти в Австралії та приведе
багатьох до застанови над причиною нашої скитальщини і над долею нашої
Церкви і Батьківщини під московською займанщииою. Нова церква говоритиме
чужинцям про те, хто ми й чиї ми діти та чого ми сюди прийшли; вона говори
тиме про красу нашого
обряду й нашої Батьків
щини взагалі. Викінчена в
українському стилі, нова
церква буде музеєм
надбань і ціннощів україн
ського релігійного і^йаціонального духа для гряду
чих поколінь у цій країні.
Нова церква - це велике
досягнення. Це свідоство
живої віри, зорганізованости і жертвенности
•' я ,усіх, хто причинився до її
будови. Хай же цей
Перший церковний хор на Пластовій площі. По
середині о. П. Дячишин і диригент п. Т. Фіголь
рукотворний матеріяльний
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храм допоможе скріпити й освятити нерукотворний храм душ наших, щоб
вони остались мешканням Святого Духа впродовж нашого життя.
Після св. Літургії, в параф.залі церкви св. Йоакима відбулася БРАТСЬКА
СПІЛЬНА ТРАПЕЗА, при участи Преосв. Владики, Духовенства та понад
200 українських парафіян. Під час прийняття промовляли: Владика, о.Парох,
о.Ґаляган місцевий римо-катол. парох; д-р Е. Барановський від Пласту; д-р І.
Рибчин від НТІПА; інсп.П.Лопата від вірних парафії;п.Ю.Стефанчук - голова
Комітету будови церкви в Квіибіян і п. Я.Микитович - Голова Б-ва св. Андрія
в Сіднеї. Усі висловлювали признння для сіднейців за їх досягнення і
побажання дальших успіхів.В кінцевій промові Преосв. Владика Іван вказав
ще раз на значення храму в житті віруючих і заохотив усіх до дальшої праці...
Велике діло завершено. Церква готова для Богослужень, двері відкриті
для всіх вірних, і тепер слово й діло за ними. Віримо, що вони вповні
використають його, як Дім Молитви і Жертвоприношення, Богові на славу, а
собі на спасіння душ.Щасти, Боже! (Підпис: "католик" - о.Іван Ш евців).

П О С В Я Ч Е Н Н Я Ц Е Р К В И С В Я Т О ҐО А Н Д Р ІЯ
В С ІД Н Е Ї
В неділю, 25 квітня, 1971 р., вірні Української Католицької Церкви в
Сіднеї, мали великий день і пережили зворушливі та радісні хвилини, що
залишаться в їхній пам’яті назавжди. Того дня Преосвщ. Владика Кир Іван
Прашко, Ап. Екзарх для Українців в Австралії, Новій Зеландії та Океанії,
посвятив церкву св. Андрія, яку вірні здвигнули для добра їхніх душ,
української спільноти і иа славу Всемогучого Бога.
Торжество посвячення церкви св. Андрія почалося в суботу, 24-го квітня,
в год. 7 вечора. Першу частину ЧИНУ ПОСВЯЧЕННЯ НОВОГО ХРАМУ
відслужив Преосв. Владика при участи пароха Сіднею, Всесв, о. Івана Шевціва,
Преп. о. Володимира Краєвського ЧНІ, Веч. о. Дмитра Сеніва; дияконував
Веч. о. Микола Іванчо. Після прецесійного обходу й окроплення церкви
свяченою водою всередині й ззовні, відбувся обряд миття престола: водою,
вином, розовою водою і "печатання" церкви св. Миром. В тому часі вірні, під
проводом Сестер ЧСВВ, співали приписані Псальми і воскресні пісні.Тим
закінчено першу частину обрядів посвячення церкви.
В неділю, 25-го квітня, процесійно, з парафіяльного дому, провели Владику
до сходів церкви і там, хлібом-сіллю привітали Архиєрея. Від Братства св.
Андрія: інсп. Павло Лопата, проф. Михайло Німців і п. Микола Фурик.
Всесв. о. парох Іван Шевців привітав Владику і передав йому символічний
ключ до церкви. Преосв. Владика відслонив написи на Наріжнім Камені і на
Пропам’ятиих таблицях та увійшов у церкву і молився перед мощами св.
свщм. Йосафата і, взявши мощі, Владика трич'і обійшов з ними церкву
увеличавій і торжественній процесії.
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Під час обходу Архиєрей тричі зупинявся перед входом до церкви й взивав:
"Возьміте, князи, врата ваша і внидет Цар слави". Йому відповідав голос з
середини церкви: "Кто єсть цей цар слави?".. Після третього обходу Архиєрей
поблагословив мощами двері церкви хрестовидно і, сказавши: "Господь Сил,
той єсть Тіар Слави", відкрив церкву і перший увійшов до середини, а за ним
сослужачі священики, причет і всі вірні. Потім відбулося вложення св. Мощів
у престіл і вложення Ікон 4-ох Євангелистів у відповідні заглубини на рогах
престолу. Опісля почалась Архиєрейська св. Літурґія, яку відслужив Преосв.
Владика у сослуженні: Всесв. о. І. Шевціва, Преп. о. В. Краєвського ЧНІ,
Веч. о. Джона Едвіла, Веч. о. Зенона Хоркавого. Дияконував Веч. о. Д.
Сенів. В часі св. Літургії вітав Владику парох храму св. Андрія - Всесв.
о.Іван Шевців і запросив його до слова. Преосв. Кир Іван виголосив
зворушливу проповідь про значення Божого Храму в житті християн і нас
українців, розсіяних по цілому світі, зокрема. Дуже гарно співав церковний
хор під проводом маестра Василя Матіяша.
По полудні в Домі Української Молоді, відбулося Спільне Свячене і
Братське приняття. До гарно застелених столів засіло ок. 600 осіб, старших,
молоді й дітей.Ведучий програмою свята, п. Роман Менцінський попросив
Владику поблагословити їжу й відкрити імпрезу. Після молитви, Владика і
священики поділились свяченим яйцем з присутніми. Церковний Хор під про
водом маестра В.Матіяша відспівав 3 пісні; Дарка Мирилович заграла дві
точки на піяно; тоді Веч. о. Микола Іванчо, Голова Ділового Комітету, прочитав
привіт і благословення від Блаженнішого Верховного Архиєпископа і Карди
нала Йосифа і привіти від:ВПерсв.АЕпископа Івана Бучка з Риму; ВПреосв.
АЕпископа і Митрополита Максима Германюка і Преосв. Владики Ізидора
Борецького з Канади; Всесв. о. Пропресв. Д.Качмара з Аделяйди; Всесв. о.
Каицелера Івана Бовдена ЧНІ з Мельборну; Всесв. о. протопресвітера Ананія
Теодоровича та Всесв.о. протоєрея Івана Манька від православних парафій
УАПЦ,; монсіньора Кренана і Веч. о. Е. Тірнея від Катол. Іміґр. Комітету.
Голова Братства св. Андрія, проф. Михайло Німців у своїй промові
підчеркиув великий вклад праці членів Братства і Церковних Збірщиків, згадав
покійних отців душпастирів, пок. Голову Б-ва Ярослава Микитовича, пок.
Василя Кармазина, пок. інж. Евгена Пеленського та інших, які причинилися
до здійснення прекрасної будівлі Храму св. Андрія і просив присутніх
вшанувати пам’ять померлих хвилиною мовчанки, Владика провів молитву а
для живих попросив про Многоліття.
■ Від імени Ем. Кардинала Ґілроя і від римо-катол. парафії св. Йоакима в
Лідкомбі (в якій правилися наші Богослуження впродовж 10 років 1952-61)
гіро-мовляв монс. Дж. Міні. Від СУМ-у зложив привіт п. Й. Рожик, від
Пласту п. Ю. Сивак. Опісля виголосив привіт Голова ОУГ (О б’єднання
Українських Громад) Нової Південної Валії - п. Микола Свідерський. П.
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Юрій Венгльовський, привітав парафію з досягненням від Б-ва св.Апп.Петра
і Павла, від СУОА і від Видавництва "Просвіта" в Мельборні. Від Сгейтової
Шкільної Ради зложила привіт п-і Е.Козьолковська, яка, між іншим,
підчеркнула, що Церква і рідне шкільництво помагають у вихованні української
молоді. Від Б-ва у Воллонгонг промовляв п. Роман Монджейовський; від
Союзу Українок у Сіднеї п-і Людмила Саракула; від С.У. в НПВалії - п-і
Нуна Кармазин; від Товариства Українських Студентів Католиків "Обнова" Голова Т-ва студ. Петро Тимоць; від УГромади Кабраматта-Фейрфільд п.
Прендецький ; від УГромади Меррилендс - п. Василь Дбмович. Опісля
промовляв будівничий церкви - Джон Фінлей. П-і Нуна Кармазин проголосила,
які особи та організації прислали письмові привіти. Від Комітету Будови
Церкви, від Технічної і Мистецької Комісій промовляв інж. Микола Строкон.
Він закінчив свою промову закликом до молодих парафіян:.."щоби Ви, наша
молоде, так любили рідну українську церкву і до неї ходили, як ті, що її
будували".. Всесв. о. парох І. Шевців привітав усіх з тим великим досягнення,
згадуючи: "що ми довершили діло, яке було вже почате іншими" і закликав
до співпраці в майбутньому, до витривалости і солідарности. Преосв. Владика
у своїй промові зложив признання для ініціяторів і тим, які діло довершили;
для Збірщиків та Жертводавців; для Братства, для Комітету Будови Церкви,
для Ділового Комітету; подякував за привіт Кардиналові Ґілроєві і вкінці
нашому Блаженнішому Патріярхові Йосифові.
При кінці імпрези, Голова Ділового Комітету свята - Веч. о. Микола Іванчо
подякував усім, які вложили свій труд, щоб посвячення відбулось якнайкраще.
Грімким Многоліттям усім, хто причинилися до будови Храму та сьогодніш
нього його посвячення і зразкового прийняття, закінчено імпрезу і цей
пропам’ятний день, оіш

Список ф ун датор ів храм у Св. А н дрія в С ід н еї
УКРАЇСЬКИЙ АПОСТОЛЬСЬКИЙ ЕКЗАРХАТ В АВСТРАЛІЇ
БРАТСТВО СВ. АНДРІЯ В СІДНЕЇ
Б-во ВЕРХ.АПП.ПЕТРА І ПАВЛА В МЕЛЬБОРНІ
БРАТСТВО МБНП В КВІНБІЄНІ
РИМО-КАТОЛ. ПАРАФІЯ СВ.ЙОАКИМА,ЛІДКОМБ
ХОР ЦЕРКВИ СВ. АНДРІЯ В ЛІДКОМБІ
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КАБРАМАТТА-ФЕЙРФІЛЬД
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА МЕРРИЛЕНДС-ҐРЕНВІЛ-ҐІЛФОРД
СОЮЗ УКРАЇНОК У СІДНЕЇ
СОЮЗ УКРАЇНОК У СЕФТОНІ.
СОЮЗ УКРАЇНОК В КАНБЕРРІ
"ПЛАСТ" - ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
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О.шамб. ДЯЧИШИН П.; БАЙКИНИЧ І. ; Байкинич Ф.; Байкинич П.;
Байкинич М.; Балко С.Т.; Баляк В'. Т.; Баран Г.; Барабах А.; Барабах Е.;
Барановський Е.; Барамовський В.К.Е.М.; Барчинська І.; Барчинський С.;
Безик П.Р.; Безкоровайний М.М.; Бень Д.; Берегуляк М.С.; Берегуляк І.;
Білик П.М.; Білоніжка В.; Білоніжка М.; Богач В.; Боднар І.Е.; Бодневич
Й.; Бойко О.Л.С.А.; Бойко С.; Бомба І.Л.; Брецько М.; Брус І.А.; Бубнюк
Ф.; Бутрей А.; Бутрей Т.; Бучацький Е.А.;Бучинський М.В.; ВАЛІХНОВСЬКИЙ Е.; Вербенець М.С.; Веремійчик І.Н.; Винарчик М.К.О.; Винарчик
Я.Я.; Війтович В.А.; Вітковська І.; Вовк М.; Войтілля Г.М.; ГАВРИСЮК
М.; Гадомський П.; Гарасимів Д.О.; Гарасимович М. І.; Гищак І.Д.; Глива
Е.; Глива Т.; Глуховський В.Т.; Головінський Г.; ГолойдаЯ.; Городний В.Й.;
Городна М.; Городна Л.; Гошовський М.О.; Грабовський Б.; Гривка Ф.; Гривнах
Г.А.; Гудак І.; Гузій В.; Гузійчук Т.М. ; Гулак М.Т.О.Ю.П.; Гуль В.; Гуль
П.; Гуль С.А.; Гулик В.С.; Гулик І.; Гулик П.П.; ҐАЛАЗИКА Д.К.; Ґец О.;
0.рад. Ґорчинський Й.; Ґорчинський В.; Ґорчинський Л.; Тройський Ф.А.;
Ґураль М.О.М.П.; Ґут Б.С.; ДАМ’ЯНЧУК В. М.; Дам’янчук М.; Данилюк
1.; Дарміц Т.; Даців Т.; Дворянин Г.; Демків О.; Денко М.С.; Денко Т.;
Диновський І.К.; Дереш М.К.; Дмитрик О.Б.; Добровольський С.; Довбуш
B.; Домбровський М.; Домбровська Л.; Домович В.Л.;Дорощак М.Л.; Дутко
І.П.; Дячишин Г.; Дячок А.; ЖАБИЧ В.А.; Жабич О.Д.; Жарський В.; Жукк
C.М .; ЗА ГО РО ДН И Й В.; Зарицький Р .Л .; Зарицька Д.; Зарічний
І.М.А.Р.Е.;Зарубайко Д.; Зарубайко К.; Збирак ІО.; ІВАНОЧКО П.; Іваночко
A.; Ільків І.О.; Іршак С.А.Б.Ж.; КАЛИТОВСЬКИЙ Ф .З.; Кармазин В.А.;
Каїиицький Б.; Квасниця М.Г.; Келемен Д.; Кец Т.Т.; Кисілевська О.М.;
Кірковський П.Е.Й.; Кіх О.М.; Князевич Д.; Князевич І.; Ковальський М.А.;
Ковальський М.М.М.; Ковальський Й.Ю.; Ковальчук М.; Ковальчук О.;
Константинюк К.; Константишок М.; Корінь І.Е.; Коцко О.; Коцюмбас Я.;
Кошарський О.І.; Кошик В.М.; о.Креспо Я.; Криворука В.М.; Кримський
М.; Крислатий М.; о.дек.Круцько А.; Круцько Р.І.; Кубант І.А.; Кузьма
С.Г.; Кулик В.Р.;Кулик М.Л.; Кулина М.А.; Курочка М.; Куцик М.Г.;
Кушнірук В.К.; ЛАДАНАЙ С.К.; Лалак І.В.; Левицький Т.; Лемех Л.; Лесів
B.А.; Литвин С.; Логин І.; Лопата П.Е.; Лопата М.К.; Лютак П.; МАЙКА
0.;Маковійчук Д.; Максимець Ф.; Мальків М.З.; Маренін М.І.; Марочкович
В.; Марунчак С. П.; Марушечко А.М.; Масляк Я. І.; Матвіїв М.; Матвісик
1.М.Е.Б.І.; Матіяш В.Е.; Мацьків І.; о.прал.Мельник М.; Менцінський 3.
X.; Менцінський Р.Н.; Микитович Я.С.; Микитович Р.Г.; Микитович О.М.;
Мирилович М.А.А.; Мирон І.; Миронцев А.; Мирха П.Е.; Мікітюк Р.;
Мільчаковський М.; Москаль В.М.; НЕЧИПОРУК К.;Нич П.А.;Нищук М.;
Новосільський 3.; ОЛЕКСИН М.; Олексин П.; Олійник П.; ОришкевичГалицький Я.А .;О стапів Г.А .;Островський В .З.; Островський П.Г.;
ПАВЛИШИН М.; Павлів В.М.; Павлух Ю.М.І.; Падернія М.К.; Пастух
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М.М.; Паучок С.О.; Пеленський Є.І.; Пеленський Е.С.; Пелені Р.; Пелені І.;
Пелені С.;Петрикович Я.; Петрикович К. Пехов’як О.; Питляр О.С.;
Плоскодняк І.О.; Побігушко Ф.; Погорецький А.М.; Пойдинець І.І.; Полохач
І.П.; Полянський А.; Полянська М.; Полянська А.;Поташник Я.; Приказ С.;
Приказа П.Я.М.Я.М.; Прокопів М.; Процович М.Є.; Процюк Г.М.;Проць
B.; Прядка Е ; Прядка М.; Птиця Я.; РОГОЖИНСЬКИЙ О.; Рудик С.;
Рудка В.; САГАЙДАК О.; Садницький М.; Сакалюк Т.; Сакалюк І.; Сакалюк
Б.; Сакалюк П.М. ; Сакалюк Е.; Сандуляк Ю.; Сапрун М.В.; Сас М.; Семків
C.Н.; Семців С.Ю.; Сенькович Д.Ю.; Сенькович Д.; Сеньо Г.С.І.Г.; Сеньчак
І.; Сеньчак А.; Сеньчак Д.; Сеньчак М.; Сеньчак М.; Середняцький
М.;Середюк П.Л.; Сивак Ю.; Сивак І.; Сивак М.М.; Сивак О.А.; Сивенький
Ю.; Сидлярчук С.; Синюта С.; Слободян Д.; Смеречинський М.; Смеречук
С.А.; Смикуліс М.; Смикуліс Р.; Сов’як П.А.; Сомар Д.; Сомар А.; Сомар
М.; Сомар X.; Спирдз І.Т.; Спирдз І.С.; Спирдз І.П.Р.; Стаден І. ; Станкевич
А.; Стахів В.С.; Стельмах С.; Стеткевич Р.М.; Стефанчук І.; Стефанчук К.;
Сторожук Я.Й.; Строкон М.С.; Сувальд П.П.; ТАРАСЮК М.О.; Темник
Л.А.; Тихонький І.; Тихонький С.М.; Тлумацький Ф .; Томашек Б.Т.;
Топольницький Я.А.Й.; Тофіль Ф.М.; Тройчак М.; Турко А.; УРДЕК М.О.;
Ф ЕДО РО ВСЬКИ Й Р.А.; Федусевич М.; Ференц О.А.; Федорів Ю.;
Фільварків М. А.; Фінлей І.; Фортуна М.А.; Фурик М.; Фурик М.; Фрайт
К.; ХВИЛЯ С.-Худа С.; ЦИКАЛИК І.; Цикалик А.; Цимбалій М.В.; Цимбалій
С.; Цогла М.; Цуньовський І.; ЧАЙКА І.С.; Чайківський М.; Черевко С.;
Чирка О.С.; Чопак М.; Чудакевич П.; Чудакевич С.; Чудакевич І.; І11АЛАЙКО
П.С.С.; Шалайко К.С.; Шандра І.; Шарко 0 .3 .В.; о.Шевців І.; Шевців Е.М.М.;
Шевчик Я.О.; Шевчук Л.; Шехович Б.І.; Шиґоля І.; Шилкевич Ю.Г.; Шиян
П.Д.; Шиян Б.М.П.Я.; Шкикавий П.; Шукост Т А.; Шухевич І.Т.; ЩЕПНИЙ
Г.М.Д.; Щербицький М.А.; ЮРОҐКО Ю.Г.; ЯКИМІВ А.М.; Якимів І.;
Якубовський А.; Якубовська С.; Янів В.; Янківський І.А.; Яремко І.М.
* * *

М одерний Ік он остас у сідн ей ськ ом у храм і
("Вільна Думка"7.1.1967)
Іконостас, який в останніх тижнях збагатив та святочно прикрасив церкву
св. Андрія в Лідкомбі, вартий уваги не тільки сіднейців.
Ще за життя бл.п. о. шамб.П. Дячишина була створена Мистецька Комісія,
яка під проводом бл.п. проф. М. Федусевича мала допомогти в справах
викінчення та вивінування церкви.
Ця Комісія взялась за діло поєднати якось обрядове значення і традиції у
відношенні до Іконостасу з вимогою не відділяти цілковито святилища від
решти церкви, не закривати перед очима вірних того, що діється біля престола.
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Дальшою, хоч і не менш важливою вимогою, було згармонізування
іконостасу, якщо йдеться про вигляд та матеріяли, із цілою будівлею. А будівлю
в загальному характеризує надзвичайна легкість, досягнута відсутністю всякої
зайвої орнаментики, а також вжиття скла і металу у викінченні.
З тих міркувань прийнято ідею алюмінійової, відносно невисокої, рами
іконостасу, з широкими Царськими Воротами, та з залишенням незаповнених
нічим просторів між іконами. Проектом рами зайнялися члени Комісії; всі
металеві роботи виконав у своїй робітні п. В. Марушечко.
Дальшим сміливим кроком Комісії було рішення виконати ікони, як напів
прозорі вітражі. Шматки кольорового скла, частково підмальовані й випалені
в огні, не пов’язані тут металевими рамцями, а тільки залляті з обох сторін
пластмасою, яка надає іконі додаткової легкости і прозорости.
До конкурсу на проект ікон запрошено 9, переважно українських, мистців,
місцевих і з-поза Австралії. Переможцем конкурсу вийшов артист-маляр Мирон
Левицький з Торонта, Канада. Він запроектував на папері натуральний розмір,
у кольорах спеціяльно дібраних, для прийнятої техніки 20 образів-ікон, а
саме: 6 великих намісних ікон, 4 євангелисти, 8 празничних ікон і 2 декоративні
символи під престол і тетрапод.
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Малярство арт. Левицького
ціхує педантична стилізація
рисунку та делікатне збалянсуваня кольорів з тенденцією до
ніжних, видовжених постатей.
Місцеві викоавці ікон передали
в загальному дуже добре кольорит арт. М. Левицького і його
стиль приємно вражає глядача,
особливо у великих іконах.
Іконостас Св.-Андріївського
храму треба вважати вдалим
експериментом і вартісним вкла
Новий парох о. Михайло Мельник, Кир Іван,
дом
у наше церковне мистецтво.
о. Йосиф Горчинський, маестро В. Матіяш
Очевидно, пристрасні оборонці
традиції можуть закидати відхилення від неї; завзяті новатори можуть бути
невдоволені, що наш консерватизм тільки так поволі і мало помітно
поступається під натиском нових ідей, нових здобутків у мистецтві й техніці.
А все ж таки, це, мабуть, перший у світі іконостас у скло-гіластиковій
техніці; іконостас абсолютно згармонізований з новочасною будівлею, а при
тому такий типовий для української святині.

1

Ж алібна академія в першу річницю смерті о. П. Дячишина. Хор Дружинників
СУ М у, дир. Т. Фіголь
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Як зачуваємо,
Мистецька
Комісія, зараз під
головуванням п.
Я. Микитовича,
задумує в най
ближчих місяцях
запросити арт.
М. Левицького
до Сіднею для
нам алю вання
великої компози
ції Тайної Вечері
на запрестольній
стіні, так, як це
Хор “Юний Боян” 4.8.1963 р. дир. маестро В. Матіяш
було прийнято
колись, за перших сторіч, у християнських церквах східнього обряду."
Двері, лавки, сповідальниці та інші теслярські роботи виконала фірма
будівничого церкви - Джона Фінлея, в Лідкомбі.
Рами (алюміньйові) до Іконостасу проектував інж. О.Добровольський, а
після його виїзду до США, закінчив інж. Е.Пеленський. Виконав їх у своїй
майстерні один з вірних - п. Василь Марушечко. Він же виконав (з алюмінію)
престіл, тетрапод, проскомидійник, аналой а зчасом теж і свічник-панікадило.
Ікони до Іконостасу намалював мистець-ґрафік Мирон Левицький з Торонто,
Канада, а фірма Агпсіііїе ЗНісІіоз (17 Вагсіеп 51г., АгпсІіДе, N 3 ^ ) за 3.850
дол., виконала їх у кольоровому склі, закріпивши ті кольори кусочками у
плястмасі. Завдяки такій техніці-комбінації, Іконостас дуже оригінальний,
прозорий і, мабуть,унікальний з усіх українських церков у світі. Композицію
кольорових вікон проектував інж. Я.Оришкевич, а виконала фірма ККАМЕК
у ЗоиПг ЗідаШіеМ. Візерунки підлоги у кольоровім лінолеум (тепер покритої
килимом) виконав інж. Я.Оришкевич. Великий "павук" на 12 свічок проектував
інж. Е.Пеленський, а два малі (на 5 свічок кожний) запроектував і виконав у
бронзі п.Роман Менцінський.
У 1979 р. маестро М.Левицький розмалював копулу храму і стелю у святи
лищі а в 1980 р. - стелю над хорами (картина Хрещення України, Слуга
Божий Митрополит Андрей Шептицький і Патріярх Йосиф). Сьогодні церква
вповні розмальована і становить зразок українського церковного мистецтва.
Знимка Храму, іконостасу, ікони св. Андрія, і вишитої хоругви з коротким
текстом-поясненням, поміщена у З б ір н и к у :
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"НІ8ТОКІС СН17НСНЕ8 ОЕ № № 8 0 1 Л Н \¥ А Ь Е 8 '\ 8уйпеу,
1978, ст. 150-151.
ТНІ5 ВЕАШТРІІЕ СаіЬоІіс. сЬигсЬ дааз Ьиііі сіигіпд іЬе уеагз 1959-61 аз а
тетогіаі іо ІІкгаіпіапз \у Ь о і о з і іЬеіг і і у є з іп Ш о г іс і Шаг II. ТЬе созі оі' $150.000
\уаз зиЬзсгіЬес! Ьу ІЬе ІЛсгаіпіап СіЬоІіс сотти п ііу іп Зусіпеу.
ІЛсгаіпіап СаіЬоІісз, саііесі аізо ІІпіаіз ог Сгеек-СаіЬоІісз, Ігот іЬе іогтег
ОгіЬосІох ІЛсгаіпіап СЬигсЬ хуЬісЬ ]оіпе<1 Коте іп 1595, іосіау сопзіііие аЬоиі
опе-еі^ЬіЬ оі іЬе епііге ІЛсгаіпіап паііопаї рориіаііоп оі ііііу тіїїіоп. Іп іЬе
Іазі і \ у о сепіигіез іЬеу зиіїегесі регзесиііоп Ьу іЬе Киззіап ТЬагізі апсі С отти пізі ге^ітез апсі хуєгє іогсесі іо сотЬіпе хуііЬ іЬе Киззіап ОгіЬосІох СЬигсЬ. Іп
1945 іЬе епііге ІЛсгаіпіап СаіЬоІіс ЬіегагсЬу оі іеп ЬізЬорз \уаз аггезіесі апсі
\ сіерогіесі іо ЗіЬегіа. ТЬе опіу зигуіуог, Ніз Веаіііисіе РаігіагсЬ .ІозерЬ І, Сагсііпаї Зііру.) \уаз геїеазесі Ігот а ІаЬоиг сатр апсі п о \ у гезісіез іп іЬе Уаіісап.
ІЛсгаіпіап СЬгізііапііу апсі ііз шау оі шогзЬір - ііз гііез, сегетопіез апсі
сіізсірііпез - Ьаз ііз огі^іпз іп Вугапііит апсі ігот іЬеге іЬеу х у є г є іпігосіисесі Ьу
Кіеуап Ргіпсе Уоіосіутуг іЬе Сгеаі іп АО 988. ТЬе агсЬііесіз, К є у іп Т Сигііп
апсі Рагіпегз, іЬегеіоге і о і і о х у є с і іЬе Вугапііпе-ІІкгаіпіап ігасііііопаї зіуіе оі
агсЬііесіиге іп <1езі§піп§ Зі Апсігеду’з СЬигсЬ.
ТЬе ехіегіог оі іЬе сЬигсЬ із Ьиііі оі сгеат Ьгіскз, апсі іЬе іпіегіог \уа11з,
іо 1 1 о \ у і п § а зітіїаг іЬете, аге оі іасе Ьгіскз, аізо іп сгеат. ТЬе сЬигсЬ с1езі§пес1
іо ЬоМ а соп§ге§аііоп оі 600, 350 зеаіесі апсі 250 зіапсІіп§, \уаз сопзесгаіесі оп
25 Аргії 1971, Ьу іЬе Мозі К є у . ВізЬор Іуап Ргазко БЗЕО, іЬе Арозіоііс
ЕхагсЬ іог ІЛсгаіпіап СаіЬоІісз іп Аизігаїіа, Ие\у 2еа1апсі апсі Осеапіа. Ніз
гезісіепсе із іп МеІЬоигпе.
ТЬе іпіегіог оі Зі. Апс1ге\у’з, асіогпесі \у і і Ь тадпііісепі тигаїз, Ьаз іЬе ипизиаі іеаіиге оі ікопозіазіз, а \уа11 оі ікопз, зерагаііп§ іЬе запсіиагу ігот іЬе
таіп пауе. ТЬе ікопз, тасіе оі сиі соїоигесі §1азз зеі іп ііЬге§1азз іп аіитіп іи т
ігатез, Ьеаг соїоигіиі с1езі§пз раіпіесі Ьу іЬе ІІкгаіпіап агіізі Мугоп Ьеууізку]
оі Тогопіо, Сапасіа. Аі іЬе геаг оі іЬе пауе із а §а11егу іо зеаі а 1аг§е сЬоіг. Оп
іЬе зііе \уа11з ипсіег іЬе £а11егу іЬеге із а р ^ и е соттетогаііп § іх у о Ьізіогісаі
у і з і і з іо іЬе сЬигсЬ Ьу Ніз Веаіііисіе РаігіагсЬ ІозерЬ І, Неасі оі іЬе ІІкгаіпіап
СаіЬоІіс СЬигсЬ, іп 1968 апсі 1973.
Зі Апсігє\у’5 із а рготіпепі Іапсітагк іп СЬигсЬ Зігееі, 1.5 кііотеігез ігот
Раггатаііа Коасі апсі 150 теігез ігот ІлсІсотЬе Каі1\уау Зіаііоп. ІІпсіег іЬе
рагізЬ ргіезі, ргоіоргезЬуіег Іуап 5ге\усіху, таззез аге ЬеМ іог іЬе ІІкгаіпіап
С оттипііу еуегу Зипсіау аі 8 апсі 10 а т , апсі оп зресіаі оссазіопз сІигіп£ іЬе
\уеек.
ТЬе ЬиіМіпдз зиггоипс1іп§ Зі А п сігєху ’ з , іЬе ргезЬуіегу, зсЬооІ апсі Ьаіі, сопуепі оі ІІкгаіпіап пипз апсі а Ьоте іог іЬе а§е<1 ІІкгаіпіапз, \уеге сіезідпесі Ьу іЬе
зате агсЬііесіз, іп кееріпд х у іі Ь іЬаі оі іЬе сЬигсЬ. ТЬеу сопзіііиіе а та§пііісепі
сотріех оі Ьиі1с1іп§5 апсі а геаі ІІкгаіпіап ге1і§іоиз сепіге іп іЬе сііу оі Зусіпеу."

Р О З Д ІЛ V I
Б У Д О В А П А Р А Ф І Я Л Ь Н И Х О Б ’Є К Т ІВ
Для розвитку церковно-релігійного життя вірних УКЦеркви в Сіднеї, крім
храму-(церкви св.Андрія), були конечними теж інші будівлі (парафіяльний
дім - приходство для священиків, школа, заля і тп.). Комплекс цих будівель
мав становити бастіон української духовости багатьох поколінь українських
поселенців у Сіднеї.
Розмови на тему плянування таких будов часто бували точкою нарад Управи
Братства св. Андрія зараз же після завершення будови храму св. Андрія,
1961 р. Вони не могли бути здійснені, бо на церкві тяжіли довги. До того ж
докуплено нові площі (25-27-29 Мери Стріт і 55 Чирч Стріт, Лідкомб) та
несподівана смерть церковних активістів: В. Кармазина, Я. Микитовича і
отця М. Мельника перешкодили цьому.
Щойно на Засіданні Управи Братства св. Андрія, 20.8.1967 р.,у присутності
Ап.Екзарха, Кир Івана (Прашка), першою точкою нарад була: "будова
парафіяльного дому". Голова Б-ва, М.Винарчик, пропонує, щоб вибрати Комісію
в особах: Р.Менцінський, С.Балко і Ю.Сивак для з’ясування справи довгів і
продажі дому (спадок пок. Д.Князевича - оіш). Владика обстоює гадку, щоб
параф. дім будувати за церквою, при Мери Стріт, щоб уникнути шуму від
поїздів й автомобілевого руху на Чирч Стріт. Посилити збірки, зібрати половину
фондів і починати будову, а решту грошей позичити в банку. А щоб розвіяти
сумніви про те, на кого зареєстроване церковне майно, владика запевнив
присутніх, що від часу створення Ап.Екзархату, усе майно нашої Церкви в
Австралії зареєстроване на Ап. Екзарха і його Мужів Довіря (Тгизїеез).
Рішено відбути Ширші Сходини парафіян та ознайомити їх з плянами
будови. Такі ширші сходини відбулися 10.9.1967 р. у присутності 88 осіб.
Тоді знову виринуло питання: (з уваги на те, що через церковну площу
проходить каналізаційна труба, яка утруднює будову і збільшує її кошти), в
якому місці будувати параф. дім при Чирч Стріт чи при Мери Стріт, т.зн.
перед каналізаційним проводом чи за ним? Вияснення в цій справі давав інж.
Е. Пеленський. Пляни параф.дому (розмір: 60x30 футів) приготовляє п.Юрій
Денисеико.
Виявилося, що на будові (церкви) тяжать довги:(позички в банку ок. 6.800
дол. і приватні ок.4.000 дол. та в касі Ап.Екзархату 2.000 дол; разом ок. 12.000
дол.). Рішено просити дотеперішніх Збірщиків, крім податку в сумі 10.80
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дол., продовжити збірку пожертв на будову парафіяльних об’єктів, по 50
дол. від працюючих. Нові Збірщики: М.Смикуліс і Д.Сенькович. Дальші
пляни узгоджувати з Мистецькою Комісією будови Церкви. В дискусії забирали
голос: о.І.Бовден (Адміністратор парафії), Р.Менцінський, М.Винарчик,
П.Лопата, П.Середюк, С.Лютак, Ю.Сивак, В.Глуховський. Усі годилися з
думкою, щоб не зражуватися труднощами, а йти вперед з вірою, що робимо
добре діло... "Не легковажити нікого і нічого, але з любов’ю підходити до
всіх”.

Н овий п арох (о .Ів а н Ш евців) і параф іяльні будови :
В м іж часі (в ж овтні,
1967р.), на становище паро
ха Сіднею приїхав з Перту
Зах. А встралія, кол. сотрудник Сіднею - о.Іван
Шевців. Свої пляни майбут
ньої діяльности в парафії він
виложив у своїм "СЛОВІ до
парафіян", (гл. "Душпастир
ські Вісті", 2 8 .1 0 .1967р).
Зорієнтувавшись у ситуації
парафіяльного життя, новий
Старе робить місце новому
парох скл и кає З агал ьн і
Збори парафіян на неділю 31.3.1968р. Присутніх 77 осіб. 3 .Збори почались
молитвою і згадкою померлих парохів і церковних діячів. Отець застав
"безголов’я" і багато справ
незакінчених і неясних. Він
виложив свої пляни душ
пастирської діяльности, в
тому й будови парафіяльних
об’єктів і просив усіх до
співпраці. Маючи на увазі
кошти новобудов (ок. 80.000
дол.), несплачені довги і
число вірних (а радше
дотеперішніх жертводавців
ок. 500 осіб), він запро
понував висоту вкладуоподаткування на будову по
Підготовка до будови парафіяльних об'єктів
100 дол. від працюючих

Початок парафіяльних будов

Після важкої праці - заслужений відпочинок
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мужчин, по 50 дол. від жінок і
по 10 дол. від молоді. Він
просив: не звертати уваги на
труднощі й перешкоди, а йти
вперед.
В м іж часі, (3 .6 .1 9 6 8 р .)
відбулися Сходини Технічної
Комісії, що плянувала пара
фіяльні будови. Присутні: інж.
Е.Пеленський, інж. М.Строкон,
інж. І.Бомба, мґр. Б.Яремович.
Рішено: а) заплатити Ю. Денисенкові 160 дол. за його пляни
параф. дому; б) прийняти пляни
БлагосЛовлення фундаментів під
будови,
виготовлені фірмою
парафіяльний дім 29.09.1968 р.
ар х ітек тів (я к а п л ян увал а
церкву) Кевін Кертин,в яких параф.дім і школа-заля плянуються на 2 поверхи
для зменшення коштів будови і вигідного її уживання. В параф.домі
передбачити приміщення на Бібліотеку й побудувати його подальше від
рухливої вулиці, передбачити "аігсопсііііопіпз зузіет" ітп.
З уваги на давні непорозуміння з деякими членами Технічної Комісії (при
будові церкви), на бажання архітекта, усі домовлення з ним робив о.парох.
Ці домовлення виглядали так: молодий український інженер Ігор Баляк
виготовить пляни й обчислення залізної конструкції,зокрема фундаментів ;
фірма архітектів за свою прислуги
спочатку хотіла 7% від усіх видатків,
або 6% "Паї”, а врешті погодилася на
6% від перших 100.000 дол.(коштів
б удови ). Н овобудову погодився
здійснити кол.будівничий церкви,
Джон Фінлей за 5-6.000 дол. від усіх
будов, як тапа§ег - Ьиіібег-Іогтап, плюс к о ш т и всіх окремих робіт,
виконаних ним, як зиЬсопІгасІог.
С х о д и н и ЗБІРЩ ИКІВ 23.6.1968р.
у справі збірки пожертв на будову
параф. об’єктів. Проводив о.парох.
П.Р.Менцінський здав звіт про стан
Посвячення нового параф. дому.
дотеперіш ніх збірок і ф ундацій.
14.12.1969 р. о. І. Шевців, Кир Іван,
О ф орм лено
Комітет
Будови
о. Володимир Краєвський ЧНІ, і
майстер-будівничий п. Іван Годьо,
Парафіяльних О б’єктів: о.парох -
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Голова; проф.М.Німців - Заст.Голови; Нуна Кармазин - Секретар; Ю.Сивак
- Скарбник; Р.Менцінський, В.Марушечко, П.Островський - Члени К.Б.П.О.
Технічна Комісія: інж. Е.Пеленський, інж. М.Строкон, інж. І.Бомба, інж.
Я.Оришкевич і мґр. Б.Яремович.
З того часу всі домовлення з архітектом, будівничим та замовлення
матеріялів і плянування робіт і зв’язані з будовою клопоти, впали на плечі
о. пароха.
На Сходинах КБПО, 11.7.1968р. о.парох представив присутнім стан
домовлень і плянів. Постало питання: віддаємо провід будови Будівничому
чи будуємо самі? Рішено: будуємо самі при помочі "зиЬсопґгасіогз".
Фундаменти зробить Дж.Фінлей, муруватиме наш парафіянин Степан БОЙКО
(з Фейрфільд) по 60 дол. від тисячі; цегла така, як у церкві...
Слідували Сходини й наради в справі будови: 29.7; 2.8;6.9; 8.9; 12.9; Наради
Технічної Комісії (всі погодилися на тому, щоб о.парох рекомендуав архітектові
пропозиції наших інженерів, залишаючи йому їх приняття); 14.9 Зустріч з
архітектом і цого інженерами. Архітект погодився приняти пропоновані
Т.Комісією зміни сходової клітки, вікон та туалет під сценою а також робити
"зирегуізіоп" - нагляд над будовами, за додаткових 2.000 дол. На Сходина
КБПО, 20.9. рішено: "Аіг-сопсІШопіп§ зузіет" вложить українська фірма:
інж. Ігор Берегуляк, водопроводи і каналізація, ітп. фірма 5ШІУ№-(поляк);
електрик - А. Саросіиз -лотиш; усе дерево купуємо в українській фірмі "Ваго
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ТітЬег"; вікна алюміньйові фірми "її (подбає п.М.Смикуліс, який там
працює)ітп. Сходини 27.9.0.парох - написати до Тахаїіоп ОШсе по звільнення
пожертв від оподаткування.Здійсено.Дозвіл одержано, але з приходом до
влади ЬаЬог Раїіу, 1975 р.? уряд дозвіл відкликав (в тому часі майже всі
будови закінчено і заплачено, то ж це не мало шкідливих наслідків - оіш).
29.9.1968р.,(замість плянованого посвячення храму св.Андрія Блаженнішим
ВАЕпископом Йосифом), відбулося БЛАГОСЛОВЛЕННЯ Фундаментів
параф. будинків,яке довершив Ап.Екзарх Кир Іван в асисті: о.пароха І.Шевціва
і о.Йосифа Ґорчинського.
Рішення - будувати школу-залю і параф. дім власними силами, - було
легко зробити, бо й таньше воно обходилось спільноті, але це збільшило гору
клопотів на плечі Голови КБПО - о.пароха. Зокрема дались у знаки часті
зміни зі сторони Т.К ., на Сходинах: 1.11.1968; 14.5.1969; 6.6; 8.7;
21.7;8.8;13.8;5.9; 17.9, 1969 і ін.
Роботами провадив п.Іван ГОДЬО - майстер-тесля - з Перту, З.А. Він же
провадив подібними будовами в Перті (коли о.І.Ш. був там парохом). Своїми
практичними порадами, він дуже відтяжив від клопотів о.пароха. Жив у п-ва
Фуриків. До помочі п.І.Годьові стали місцеві теслі; пп.Іван Андриц з синами
і п. Олекса Яндзьо.
Церковні Збірщики при помочі збірки на "Коляду" і "Церковний Календар"
та Контестантки робили справжні зусилля, майже чуда, збираючи потрібні
фонди на здійснення давньої мрії - мати порядний дім-приходство для
священиків і власну школу для навчання дітей і залю для зустрічі старших і
зокрема молоді. Вірні були постійно поінформовані про перебіг будови і
потреби фондів, при помочі Сходин Церковних Збірщиків, Членів Б-ва св.
Андрія, Комітету Будови П.О., оголошень у церкві чи в "Душпастирських
Вістях": 20.12.1969 р.; 11.1.1970р.; 19.7, 16.8.1970 р. і ін.
10.12.1971р. Сходини парафіяльного активу:Церковних Збірщиків, Членів
Комітету Будови Церкви і Парафіяльних Об’єктів, у присутності Кир Івана,
Ап.Екзарха з нагоди Канонічної візитації сіднейської парафії.
О.парох привітав Владику і представив йому Ц.Збірщиків і їх працю та
заохотив вірних до розбудови Українського Патріярхату. Кир Іван пояснив
ціль "канонічної візитації" і виявив приємність побачити в повнім складі "стару
войну",тобто відомий йому віддавна церковний актив сіднейської парафії.
Збірщики - це світські апостоли - довга права рука священика.Вони бодай
вислухують людські жалі й претезсії, а від того усім стає легше. Дотеперішні
будови були конечні. Вони дорого не коштують, бо багато праці вклали самі
парафіяни. На тому не кінець. Треба ще побудувати Монастир для Сестер
Василіянок і Дім для старших парафіян...
При цій нагоді владика поінформував присутніх про перебіг і досягнення
У-го Синоду Владик УКЦеркви, в якому владика Іван брав участь. Під час
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Синоду відбулося посвячення церкви св. Сергія і Вакха в Римі. Це власність
нашої Церкви з XVII ст. Церква збереглася завдяки Іконі Матері Божої
Жировицької (Мабоппа беї Разсоїо). Ту церкву і дім, в якому є 4 поверхи на
100 кімнат, Отці Василіяни продали якійсь фірмі на готель, а Блаженніший
Йосиф відібрав - відкупив її за ту ціну, за яку була продана (хоч це наша
власність). В часі Синоду відзначено 375-ліття Берестейської та 325-ліття
Ужгородської Унії Української Церкви з Римом, як протидія московським
заявам про уневажнення тих Уній. Тоді видано спільне Архиєрейське
Послання, чим владики злегковажили Листа кардинала Війо, що забороняв
Синод. На Синоді уложено Конституцію - Статут УКЦеркви і передано папі
до апробати. Вибрано Постійний Синод УКЦ.Запротестовано заборону висвя
чувати жонатих священиків в Америці й Канаді. Папа прийняв усе це до відо
ма. В посвяченні церкви брали участь Миряни. Вони виявили свою єдність і
однозгідність з проводом Церкви,але, на жаль, вони ще не зорганізовані належно.
Провадити українську спільноту на чужині, а тим паче що-небудь з нею
будувати, - не така то собі проста справа! Тут - бо демократія, всі рівні
(правда деякі парафіяни вважали себе рівнішими від інших) і через те
поставали різні труднощі й непорозуміння між парафіянами та парохом і
парафіянами. Ми-бо дуже схильні до "показухи": прийде наш чоловік на
якісь Збори, - наговорить, надає купу пропозицій і накладе їх (не завжди
можливе здійснення) на плечі вибраного ним же Комітету чи Управи чи їх
Голови і піде собі відпочивати, чекаючи, щоб інші зробили те і так, як він
радив. Якщо ж діло зроблено не згідно з його пропозиціями, то - "його хата
скраю". А почате діло, не зважаючи на всякі пропозиції, мусять довести до
кінця ті, хто взяв на себе відповідальність за них, хто стоїть у проводі...
То ж, не обійшлося без непорозумінь і труднощів при будові парафіяльних
об’єктів. На щастя, будови закінчено без "проливу крови". Люди, хоч і
нарікали, але бачили потребу й вигоду тих новобудов для спільноти й давали
свій вклад у їх здійснення. Левову частину коштів принесли дівчата Контестантки. Тим осягено дві ціли: зактивізовано молодь до збірки й жертви,
а будови завершено без довгів!
Ми добрі служаки для чужих. Самі ж для себе не вміємо будувати. Коли
чужинець щось зробить, приймаємо усе за добре, коли ж свій, то критикуємо.
Нпр., греки, італійці, в’єтнамці і ін. мають у руках "бізнеси". Вони ризикують
і тяжко працюють. Наші ж люди, навіть молоді професіонали,не мають своїх
підприємств, але воліють радше працювати в чужих за "\уа£Є5" - зарплату,
ніж спільно будувати клініки, фабрики ітп. Ми не вміємо і не хочемо
солідаризуватися між собою. Поки ще бізнес прогресує, хочемо його опанувати
виключно для себе, а трохи він хитається, ми залишаємо спільників і втікаємо
від відповідальности. Ми не витривалі до кінця. Солом’яний вогонь. Не вміємо
будувати цеголка-за-цеголкою, терпеливо, аж до вершка.

З Б І Р К О В А А К Ц ІЯ Н А Б У Д О В И - К О Н Т Е С Т
Д О Б Р О Д ІЙ Н О С Т И
Після перебрання керми парафії св. Андрія в Сіднеї, новий парох о.Іван
Шевців, проголосив свою програму праці, в якій перше місце відведено молоді,
друге - оживленню релігійного життя вірних. На третьому місці програми
стояла: "Будова па
рафіяльних будинків",
тобто приходства для
священиків, щколизалі, монастиря для
Сестер Василіянок та
дому пенсіонера. У
розмірно короткому
масі (3-ох м ісяців)
новий парох сплатив
довги до банку (ок.
Бал контестапток 1968 р. Королева Добродійсності
9.000
панна Ганн Мирилович, княжни: Зірка Барабах,
кількадесяти тисяч
Наталка Михалевич, Одарка Цимбалій, Дарка Драган
старої цегли (під
ф у н д ам ен ти ), п ри 
готовляє проекти будов. 31 березня, 1968р. відбулися Загальні Збори парафіян
у справі будови тих парафіяльних будинків. Тоді рішено оподаткувати
працюючих мужчин по 100 дол.; жінок і молодь по 50 дол., а о.пароха
уповноважнено розпочати будови.
З метою зібрання потрібних фондів, о. парох стимулює працю Церковних
Збірщиків. Щоб заанґажувати до парафіяльної праці також молодь і
заінтересувати потребами парафії якнайбільше число парафіян, о. парох ініціює
КОНТЕСТ Популярности і Добродійности серед дівчат у віці понад 16 літ.
Котра з дівчат, завдяки своїй популярності й активності в парафії назбирає
найбільше пожертв, здобуде титул КОРОЛЕВИ а інші 4 - титул КНЯЖНИ і
відповідні нагороди.
Цю "ударну кампанію" попередило "ЗВЕРНЕННЯ" до Парафіян, 14 бе
резня 1968 р: "Усі ми переконані в тому, що біля нашої церкви св. Андрія
повинен стояти гарний Парафіяльний дім. І це так для вигоди наших
священиків - душпастирів, як і з престижевих та естетичних мотивів. В такому
домі передбачається приміщення для трьох священиків, помешкання для
господині, душпастирські канцелярії, параф. бібліотека, архів і музей. Побіч
Параф. дому повнна стояти Школа і Парафіяльна заля.
Для здешевлення коштів будови та з інших рацій є вказаним, щоб ці будови
плянувати і реалізувати рівночасно і чимскоріше. Передбачається, що загальні
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кошти тих будов
виноситимуть десь
80.000
початку будови нам
треба мати бодай по
ловину тої суми.
Беручи до уваги кіль
кість наших пара
фіян, а зокрема тих,
які досі були будівни
чими нашої церкви,
тягар - кошти будови
згадан и х о б ’єктів
розділен о
меншбільш однаково на
Бал коптестанток 1975 р. Королева - Марійка
всіх парафіян, а саме:
Сенькович, княжни: Ліда Сгпавицька, Галя
працюючий голова
Констаптинюк, Ганя Бойко, Дарка Мирилович
родини, або самітній
мужчина повинен вгілатити ІОО.оо дол., працюючі ж жінки і молодь по 50 $ .
Щоб полегшити Церковним Збірщикам збірку тих "цеголок"- Ваших вкладів
на згадану будову та, щоб потрібну суму зібрати чимскоріше, ми рішили
перевести свого роду "ударну кампанію", - посилену збіркову акцію на ту
ціль при помочі молодої генерації парафіян: дівчат - панночок (від 16 літ
вгору). На закінчення тої кампанії відбудеться Велика Братська Забава, а
радше БАЛЬ. На тому Балі буде проголошений Контест ПОПУЛЯРНОСТИ,
тобто вибір КОРОЛЕВИ ДОБРОДІЙНОСТИ (СЬагііу Оиееп) і Королеви
Краси (ВеаиГу Оиееп).
Ціль Контесту потрійна: 1) призбирати у короткому часі більшу суму
грошей, щоб скоро почати намічені будови; 2) заангажувати молодь до праці
в парафії, бо для них же це все будується! і 3) дати нагоду десяткам наших
красунь "показатися" між людьми, а людей переконати, що їхнім синам немає
потреби шукати собі подруги між чужинками, коли стільки своїх гарних дівчат
скоріше чи пізніше будуть готові "під вінець".
ЗБІРКА відбуватиметься в той спосіб: Кожна дівчина буде старатися відві
дати якнайбільше число наших парафіян і просити в них дару - пожертви на
парафіяльні новобудови і видаватиме їм тимчасову посвідку. Всі пожертви
будуть вписані на конто поодиноких парафіян-жертводавців і видастся їм
посвідку до "таксейшен". Може трапитись, що до одної хати, в різному часі,
прийде кілька дівчат-контестанток. Було б дуже побажаним, щоб ні одна з
них не вийшла без Вашої пожертви. Розуміється, Ви можете давати різні
суми: одним більше, другим - менше. Це справа Вашого відношення до них і
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бажання помогти їм зайняти відповідне місце в Контесті. Тож, не чекайте,
щоб вони Вас переконували про конечність парафіяльних будов, не втягайте
їх у дискусію, прийміть їх чемно і прихильно, не сваріться з ними і не відпускай
те їх без Вашої, хоч би й найменшої пожертви - цеголки. Не знеохочуйте молоді
працювати для свого народу і Церкви, цінити своє рідне і гордитися ним!
Ось, Список Контестанток: в днях: 17.3-30.4.1968р.: Зірка Барабах, Анна
Баран, Ірина Берегова, Надя Безкоровайна, Ліда Білокінь, Ірина Богданець,
Дарка Бомба, Ірка Бомба, Ганя Бойко, Ганя Худа, Ганя Худаш, Марійка
Чайка, Марійка Чирка, Стефка Чирка, Одарка Цимбалій, Марійка Даців,
Оля Довбуш, Дарка Драган, Ґеня Дзундза, Богданка. Ф ігурка, Ганя
Ф ільварків, Оля Ф уфалко, Марійка Ґураль, Марійка Галан, Славка
Гошовська, Орися Гарасимів, Анна Грещук, Ганя Грабовенська, Оля Гривка,
Ганя Гузій, Оксана Гулак, Марійка Іванчук, Марійка Якимів, Богданка Якубів,
Ганя Юрчилюк, Ліда Коцюба, Софія Козакевич, Оля Козак, Олена Курочка,
Анєля Кузьма, Орися Кушнірук, Христя Кушнірук, Дарка Кузик, Марійка
Ладанай, Зеня Лиса, Маруся Лютак, Ева Матвісик, Данка Матич, Ганя
Мирилович, Орися Наринецька, Ганя Марунчак, Соня Марцинюк, Ірка
Моравецька, Леся Москаль, Маруся Мотика, Христя Мицьо, Наталка
Михалевич, Ганя Мирилович, Дарка Ней, Маруся Парубоча, Ірина Пелех,
Марійка Прядка, Ганя Процюк, Ґеня Рудка, Ірка Рудий, Олексанра Пехов’як,
Стефка Пришляк, Ірка Сенютка, Леся Слободян, Марійка Щирба, Зірка
Шатківська, Віра Шарко, Марія Стефанюк, Соня Сушко, Марта Сивенька,
Франя Тофіль, Леся Тур, Ірка Валіхновська, Оксана Жабич, Ґеня Задорожна,
Наталка Жук, Ґеня Куртяк Стефа Жук, Соня Мороз і Зеня Сивак.
4.5.1968 р. в Домі Української Молоді, в Лідкомбі, відбувся великий баль,
при участи ок. 900 гостей. Королевою Добродійности стала панна Ганя
МИРИЛОВИЧ (зібрала 865 дол. на ті часи - велика сума!) а княжнами стали
панночки: Зірка Барабах, (777 дол.), Наталка Михалевич (420 д.), Одарка
Цимбалій (337 д) і Дарка Драґан (326 д). Королевою Популярности і Краси
стала панна Орися Кушнірук. Разом зібрано: 11.500 дол.
Подібний Контест відбувся і в 1969 році. В ньому взяли участь панночки:
Зірка Барабах, Ляля Баран, Надя Безкоровайна, Тамара Богонюк, Павля
Бойко, Ірка Бомба, Орися Борець, Христя Брецько, Ліда Бурковська, Ірка
Валіхновська, Орися Волощук, Орися Гарасимів, Марійка Глива, Славка
Гошовська, Оксана Гулак, Ірка Ґалазика, Леся Дяк, Дарка Драґан, Наталка
Жук, Марійка Іванчук, Віра Калічинська, Христина Кобрин, Марійка
Ковальська, Оля Козак, Оля Козакевич, Аніта Кричко, Анеля.Кузьма, Олена
Курочка, Орися Кушнірук, Марійка Ладанай, Ганя Ліщинська, Зеня Лиса,
Ганя Марунчак, Соня Марцинюк, Ева Матвісик, Данка Матич, Ганя
Мирилович, Наталка Михалевич, Ірка Моравецька, Марійка Мотика,
Христина Мицтьо, Орися Наринецька, Марійка Нижник, Леся Пвгута,
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М арійка Парубоча,
С лавка П риш ляк,
М арій ка П рядка,
Марта Сивенька, Оля
С теф аню к, Ф раня
Тофіль, Юстина Федак, Ірина Федьків,
Ганя Ф іл ь в а р к ів ,
Ганя Худаш, Одарка
Цимбалій, Стефанія
Чирка, Ганя Шух,
Марійка Якимів.
Бал контестапток 1976 р. Королева - Макрина
Баль і проголо
Стафиняк, княжни: Галя Константинюк, Марійка
шення висліду конГІадевська, Соня Сакалюк, Марійка Сенькович
тесту відбулися в
ДУМолоді, 24.4.1969р Королева: Зірка БАРАБАХ (830 дол.), княжни:
Юстина Федак (659 д), Ганя Мирилович (625 д), Марійка Глива (400 д),
Одарка Цимбалій (380д). Разом зібрано: 9.500 дол.
Третій з черги Контест, що приніс ок. 7.700 дол. відбувся в 1970 р. І
ньому взяли участь панночки: Роза Аґрес, Зірка Барабах, Ляля Баран, Тереза
Бардич, Леся Бичко, Христя Б редько, Леся Бубнюк, Ліда Бурковська, Ірина
Валіхновська, Марійка Волощук, Орися Гарасимів, Марійка Глива, Славка
Гошовська, Марійка Дерев’янка, Дарка Драґан, Соня Зубрицька, Наталка
Жук, Оля Іванець, Марійка Іванчук, Оксана Ігнатів, Рената Ілин, Христя
Кобрин, Марійка Ковальська, Оля Козак, Анна Кордас, Ліда Коцюба, Аніта
Кричко, Галина Крупа, Анеля Кузьма, Оля Кушнір, Ганя Кушнір, Оля Лапка,
Зеня Лиса, Леся Лиса, Ганя Ліщинська, Ірина Лоґуш, Ева Матвісик, Ганя
Мирилович, Наталка Михалевич, Христина Мицьо, Ірка Моравецька,Леся
Москаль, Марійка Мотика, Оля Наринецька, Марійка Нижник, Ірка Пелех,
Ганя Пиріг, Славка Пришляк, Марійка Прядка, Христина Птиця, Марійка
Птиця, Оля Свістяк, Оля Семусь, Марійка Сенюта, Ліда Сидоренко, Марійка
Сосняк, Оля Стефанюк, Франка Тофіль, Ліда Хитра, Юстина Федак, Ірка
Федьків, Оля Фордзун, Іванка Фуджак, Ганя Худаш, Марійка Цвик, Одарка
Цимбалій, Катерина Цуньовська, Стефка Шалайко, Оля Шмадло, Марійка
Якимів, Ларися Якубів, Ірина Юзич, Оля Яндзьо.
Великий баль і проголошення контесту відбулися в ДУМолоді 9.5 .1970 р.
Вислід: Королева Добродійности: Зірка БАРАБАХ (вдруге, зібрала: 580
дол.), княжни: Ганя Мирилович (вдруге:540д), Одарка Цимбалій (вдруге:
410д). Юстина Федак (вдруге:340 д) і Леся Бичко (335д).
У Контесті 1971 р. взяли участь панночки: Роза Аґрес, Оля Андрушків,
Зірка Барабах, Ляля Баран, Марійка Бараняк, Тереза Бардич, Леся Бичко,
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Тамара Богонюк, Дар
ка Бомба, Ірка Бомба,
Христя Брецько, Леся
Бубнюк, Ліда Бурковська, Петруся Бут
рей, Ірка Валіхнов
ська, Ірка Ватилюк,
М арійка Волощук,
О рися Гарасим ів,
М арій ка
Глива,
Славка Гошовська,
О ля
Г рабовська,
Комітет будови монастиря сестер ЧСВВ 1975 р.
К атруся Ґ ал ази к а,
о. І. Шевців, д-р, Лідія Глива, д-р. Євген Глива, п-і
Нуна Кармазин, п-і Л. Хіцяк, п-і Віра Сапрун, п-і Ірина Дарка Драґан, Рената
Сивак, п. Ю рій Сивак, п. Ярослав Хіцяк
Ілин, Христя Кобрин,
О ля К озак, Леся
Козак, Віра Козел, Ганя Кордас, Аніта Кричко, Зося Кріслата, Марійка
Ладанай, Зеня Лиса, Леся Лиса, Ганя Ліщинська, Ганя Марунчак, Ева
Матвісик, Ганя Мирилович, Наталка Михалевич, Христя Мицьо, Ірка
Моравецька, Марійка Мороз, Емілія Мотика, Оля Наринецька, Леся Пагута,
Славка Пришляк, Христя Птиця, Марійка Птиця, Оля Семусь, Марійка
Сенюта, Марійка Сосняк, Оля Стефанюк, Франя Тофіль, Юстина Федак,
Ірка Федьків, Ганя Фільварків, Оля Фордзун, Іванка Фуджак, Одарка
Цимбалій, Стефка Шалайко, Оля Шмадло, Ганя Шух, Марійка Якимів, Лариса
Якубів, Оля Яндзьо.
Баль Контестанток і проголошення висліду Контесту відбулися в
ДУМолоді, в суботу, 15.5.1971. Титул Королеви парафіяльної Добродійности
і Популярносте здобула панна Іванка ФУДЖАК з Бирвуду. Вона зібрала
820 дол., сконтактувавши 242 Жертводавців. Княжни: Одарка Цимбалій
(зібрала 555д. від 178 Жертводавців),друга княжна Оля Грабовська (4 3 5 ./
148 Жертвод.), Зірка Барабах (432д/100Ж ), Ганя Мирилович (430д/12
Ж .). Крім титулу, корони і ленти, що стають її власністю, королева одержала
в нагороду золотий медалик з написом "Королева 1971" а княжни одержали
золоті хрестики.
Такі Контести Парафіяльної Добродійности і популярности та зв’язані з
ними балі контестанток (і їх партнерів, родин,і гостей) ввійшли в парафіяльну
"традицію" і відбувались упродовж 12 літ.Ціль Контесту - подвійна: а)
матеріяльна, - зібрати якнайбільше грошей на парафіяльні будови чи сплату
боргів за них і б) -моральна - заанґажувати молодь до праці для добра Церкви,
заінтересувати якнайбільше парафіян потребами і станом своєї парафії. І,
залежно від більшої чи меншої інтензивної акції та популярности поодиноких
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дівчат і їхніх родин, на терені парафії, більшими чи меншими були їхні
"приноси" - загальні суми, а вслід за тим і позиція на "драбині" до титулу
"королеви." Контестантки зі своїми партнерами, в поазбучному порядку,
входили на залю під оплески присутніх (звичайно, ок. 500-900 осіб) і, по
червоному килимі, підходили до сцени, на якій вітали їх: звичайно Голова Бва і С-ва та о. парох.
Деякі з тих дівчат - Контестанток робили великі зусилля і жертву, беручи
участь у контестах кілька разів, жертвуючи своїм відпочинком, розвагами, а
навіть часом студіями, щоб так прислужитися своїй Церкві й українській
спільноті. Не диво, що через те багато з них стали більше популярними від
інших. Кожного року кілька з них виходили заміж (звичайно, за українських
партнерів), а на їх місце доростали нові. Жаль лише, що деякі парафіяни не
розуміли й не дооцінювали посвяти тих дівчат, бо відсилали їх без пожертви,
з порожніми руками.
Список Контестанток у 1972 р.: Андрушків Оля Христина, Балацький
Діяна Оксана, Барабах Люба, Баран Ляля, Бардич Сузанна Марія, Бардич
Тереза, Бичко Леся. Біда Наталка, Бубнюк Олена Оля, Бутрей Леся Петруся,
Василишин Оксана Софія, Волощук Марійка, Глива Марійка, Гошовська
Славка, Грабовська Оля, Гулик Стефанія Ірина, Ґалазика Катерина, Кобрин
Христина, Кордас Ганя, Костка Діяна, Курочка Анна, Михалевич Наталка,
Мотика Міля Тереса, Наринецька Оля, Сакалюк Оля Віра, Сосняк Марія,
Стефаніш Аніта Марґарет, Федак Юстина, Федьків Ірина, Фігурка Богданна,
Фордзун Оля, Фуджак Яня, Цимбалій Одарка, Цолтан Ева, Шух Оля, Якимів
Марійка.Впродовж м.березень-травень, вони зібрали:7.009.00 дол.а разом із
приходом із Балю, що відбувся в суботу, 20.5.1972 р. в ДУМолоді, при участі
ок. 500 осіб, прихід на сплату довгів (ок. 30.000 дол.) був: 8.500.00 дол.
Найбільшу суму пожертв:(928 дол.від 252 жертводавців) зібрала панна Іванка
ФУДЖАК і (вдруге) стала Королевою Парафіяльної Добродійности і
Популярности у 1972р. Княжнами стали: Оля Сакалюк (831 д. від 249
жертвод.), Ева Цолтан (811д.від 354ж.), Оля Грабовська (635 д.від 183 ж.)
і Христина Барабах (602 д. від 141 ж.).Панна Одарка Цимбалій (сьогодні, в
1994р. - вона вже мама 4-ох дітей і Управителькою Братської Школи) за те,
що вже п’ятий раз брала участь у контесті, зібравши в загальному: 2.040
дол., за свою працю для Церкви, одержала від о.пароха похвалу і вервицю.
В суботу, 19.5.1973 р. в ДУМолоді, відбувся УІ-тий з черги баль
Контестанток парафіяльної добродійности і проголошення висліду того
контесту. В контесті взяли участь панночки:Христя Барабах (вдруге), Оля
Грабовська (втретє), Марійка Кріслата (вперше), Орися Пастух (вперше),
Соня Сакалюк (вперше), Ірка Федьків (вп’яте), Оля Фордзюн (вчетверте),
Ева Цолтан (вдруге), Вони сконтактували понад 1600 Жертводавців і зібрали
5.500 дол. Найбільшу суму пожертв (1.205 дол.) зібрала Орися ПАСТУХ
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(від 326 Ж ертвод.) і за це була проголошена Королевою параф.
Добродійности і популярности на 1973 рік. На особливу похвалу заслужила
собі панна Ева Цолтан. Вона сконтактувала 443 Жертводавців і зібрала: 1.100
дол. за що заслужила титуп І-шої княжни. Другою княжною стала панна
Христя Барабах. Вона зібрала 865 д. від 227 Жертвод. Третя княжна: панна
Оля Грабовська (зібрала 550 д.від 172 Ж .) і Четверта княжна - панна Яня
Фуджак (королева у 1971-72 рр.), зібрала 515 д.від 89 Жертводавців.
УІІ-мий Баль Контестанток парафіяльної Добродійности і популярности
відбувся в ДУМолоді, в суботу,. 18.5.1974 р, і проголошення висліду збірки
на Будову Монастиря для Сестер Василіянок. у контесті взяли участь 14
панночок: Діяна Балацька, Христя Барабах, Ганя Бойко, Оля Грабовська,
Галя Драґан, Ірка Гулик, Дарка Жабич, Марта Менцінська, Катерина
Наринецька, Ірка Остапів, Орися Пастух, Соня Сакалюк, Ліда Ставицька і
Марійка Сувальд. Вони зібрали: 10.356дол. Королевою Контесту стала панна
Ганя БОЙКО (з Горнсби). Вона зібрала 3.050 дол. ї-княжна - панна Ліда
Ставицька (1326 дол.), ІІ-га княжна - панна Галя Драґан (Ш З д .), ІІІ-тя
княжна - панна Орися Пастух (111 Од). ІУ-та княжна - панна Христя Барабах
(733д). Крім титулу й корони, королева одержала золотий годинник, а княжни
- золоті хрестики.Контестанток вітали на сцені, крім о.пароха, бувші
королеви:Пані Яня (Фуджак) ҐАРАН, і п-і Зірка (Барабах) - ОВЕРКО.
Учасників ок. 500 осіб.
УІИ-мий Баль Контестанток і проголошення висліду Контесту збірки на
будову монастиря Сестер Василіянок, і проголош ення Королеви
Добродійности, відбувся, в суботу, 24.5.1975 р. в ДУМолоді. В Контесті
взяли участь панночки: Ганя Бойко, Галя Бурковська, Христя Буць, Галя
Драґан, Ганя Константинюк, Христя Кулик, Дарка Мирилович, Оля Олексин,
Орися Пастух, Катя Рудка, Марійка Сенькович, Ліда Ставицька. Вони зібрали:
21.010 дол. Найбільше зібрала панна Марійка СЕНЬКОВИЧ: 5.700.00 дл. і
стала Королевою Добродійности і популярности на 1975рік. Княжни: І-ша Галя Константинюк (3.200 дол),ІІ-га - Ганя Бойко (2.250 д.), ІІІ-тя -Ліда
Ставицька (2.050.00 д.), ІУ-та княжна - Дарка Мирилович (1510 д.). Звичайно,
при подібних збірках багато праці (їзда, родина, приятелі і тп.) вкладали
батьки і подекуди партнери-наречені Контестанток.
ІХ-тий Контест Популярности і Добродійности 1976 р. На будову
монастиря Сестер ЧСВВ. В контесті взяли участь панночки: Христя Аґрес,
Ірка Бичко, Галя Бурковська, Галя Константинюк, Христя Кордас, Ґеня
Кордас, Наталка Круцько, Оля Куртяк, Дарка Мирилович, Ірка М’ягка,
Соня Падевська, Ірка Остапів, Соня Сакалюк, Марійка Сенькович, Макрина
Стафиняк, Ліяна Третяк і Кася Наринецька. Вислід Контесту проголошено
на ІХ-му Балі Контестанток, в ДУМолоді, в суботу 22.5.1976 року. Ці 19
Контестанток зібрали: 16.358 д. Найбільше зібрала - панна Макрина
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СТАФИНЯК (4.311 дол.). Вона стала Королевою на 1976 рік. Панна Марійка
Сенькович зібрала 2.910 д. Панна Марійка Падевська (1430 д.), панна Соня
Сакалюк (1.350 д.) і панна Галя Константинюк (1.150 д.). Всі 4 стали княжна
ми параф.добродійности. Жертводавці по 500 і більше дол. вважаються
ДОБРОДІЯМИ а Жертводавці 300-500 дол. ФУНДАТОРАМИ монастиря,
(їх імена помішуємо на іншому місці, де мова про Монастир Сестер ЧСВВ - оіш).
В суботу, 21 травня, 1977 р. в гд. 8 веч. у ДУМолоді, в Лідкомбі, відбувся
Х-тий з черги баль Контестанток Парафіяльної Добродіфности і Популярности.
на сплату довгу за будову нового монастиря Сестер ЧСВВ. В Контесті взяли
участь панночки: Христя АҐРЕС, Ірка БИЧКО, Катя БОДНАР, Лінда
БОДНАР, Галя БУРКОВСЬКА, Оля ГЛИНКА, Соня ГУЛИК, Наталка
КРУЦЬКО, Галя КУЗИК, Ґеня ЛЕСНЯК, Оля МАЛЬКІВ, Галя ОСОБА,
Галя САВКА, Макрина СТАФИНЯК, Соня ШУШНЯК і Христя ЯНІВ. Вони
назбирали: 8.440.00 дол. на ту ціль. Найбільше назбирала панна Мокрина
СТАФИНЯК: 2.100 дол., (минулорічна Королева) і здобула титул
КоролевиДобродійности і популярности і на 1977 рік. Княжнами стали: Iша - панна: Соня Гулик (1.340 д.), ІІ-га Христя Аґрес (1.050 д.), ІИ-тя:
Наталка Круцько (560 д) і ІУ-та: Оля Мальків.
До ХІ-го Контесту збірки фондів на будову Дому Пенсіонера, в 1978 р.
були зпрошені 41 дівчат. Зголосились і взяли участь у контесті панночки:
Ірина БИЧКО, Катя КОЦЮБА, Галя КУДРИЧ, Наталка ЛАЛАК, Оля
МАЛЬКІВ, Марійка МАРКЕВИЧ, Ірина ОСТАПІВ і Галя ШУШНЯК. Вони
назбирали ок. 2.000 дол. Баль Контестанток, передбачений на 20.5.1978р.
(маніфестація в Канберрі, а потім інші перешкоди) так і не відбувся.
В часі Вел. Посту, 1979 р. у ХІІ-тім Контесті Добродійности взяли участь
панночки: Христя АҐРЕС, Ірка БИ ЧКО , Галя БУ РКО В СЬК А , Оля
ГЛИНКА, Галя ЗУБРЕЦЬКА, Катя КОЦЮБА, Галя КУЗИК, Наталка
ЛАЛАК, Марійка МАРКЕВИЧ, Ірка ОСТАПІВ, Белинда НЕЧИПОРУК,
Орися СТАНКЕВИЧ і Ганя ЯНДЗЬО. Вони зібрали: 5.055. дол. Найбільше
зібрала панна Марійка МАРКЕВИЧ, доня п-ва Йосифа і Анастазії з
Бенкставн. Під час Балю Контестанток, що відбувся впараф. залі, при участі
ок. 100 учасників, старших і молоді, в суботу, 26.5.1979 р., о. парох
проголосив вислід Контесту і роздав нагороди заслуженим Контестанткам.
Королевою Добродійности стала панна Марійка МАРКЕВИЧ, а княжнами
- панночки: Галя ЗУБРЕЦЬКА і Белинда НЕЧИПОРУК.
Усі XII Контестів на потреби парафії принесли ок. 110.000$, на будову
школи-залі, параф.дому, монастиря Сестер ЧСВВ і 2.000$ на Дім Пенсіонера.
Проголошуючи вислід Контесту, о. парох підкреслив великий вклад праці Кон
тестанток, їх батьків, партнерів і Ц.Збірщиків і висловив усім їм признання і
подяку за їхні прислуги для парафії. До успішности Контестів особливо при
служилися і помогли: Братство св. Андрія і Сестрицтво Покрова Матері Божої.
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Участь нашої молоді в цьому ділі помогла збудувати й завершити без боргів
усі парафіяльні будови: параф.дім, школу-залю, монастир Сестер Василіянок.
Це був справді великий вклад праці зі сторони усіх, кому залежало на добрі
своєї Церкви, дітей і молоді в ній на майбутнє. Бо всі ці будови перші поселенці
збудували, не без зусиль, як плятформу для зустрічі майбутніх поколінь.
Закінчення замість Вступу: Українська католицька парафія св.Андрія в
Сіднеї, справедливо може похвалитися своїми будовами: прекрасна церква
св. Андрія, нове приходство, школа, заля, монастир, пам’ятник Ювілею Україн
ського Християнства, дім пенсіонера. Все це побудовано пожертвами вірних
тої парафії. Ці будови - це свідоство жертвенности наших людей, якою ми
часто навіть гордимося перед іншими. Та, один Бог знає, скільки то зусиль і
переконування вложено зі сторони священика і невтомних Церковних Збірщиків,
щоб здобути -"вирвати" ті пожертви від людей, щоб ті будови завершити.
Не диво, що багато Збірщиків часто знесилювалися, знеохочувалися у цій
невдячній праці. Бо й справді, як невимовно прикро мусить бути людині, яка
приходить збирати пожертви на церкву, школу приходство чи монастир, і
вислуховувати всякі теревені, закиди і напоумлення-повчання на адресу
Церкви, священика, чи громадського проводу, щоб у "винагороду" за це
одержати долярову "пожертву"! І ще добре, якщо таке терпеливе вислухання
нагороджено доляром-двома. А скільки буває, що Збірщикові доводиться
випалити більше бензини й з власної кишені доложити більше, ніж така
"пожертва" варта?!
На щастя - це були радше винятки. В більшості наші люди радо і щедро
жертвували на різні цілі, чи то на руки Збірщиків, чи то прямо в церкві,
громаді, школі ітп. На нашу гадку всім церковним і громадським Збірщикам
належиться публичне признання, подяка, а то й меморіяльна дошка, де їхні
імена повинні бути записані золотими буквами на вічну згадку поколінь.

Б У Д О В А М О Н А С Т И Р Я С Е С Т Е Р В А С И Л ІЯ Н О К
Як уже відомо, в К В ІТ Н ІІ967 р., з Аргентини до Сіднею, прибули 4 Сестри
ЧСВВ. Для них закуплено стару дерев’яну хату при 2 9 Мери Стріт, і Сестри
там замешкали. В одній малій кімнатці зробили капличку, в одній спільну
їдальню, в одній гостинну, у двох інших жили Сестри, тіснувато, по дві
разом. Крім цього, під тим же дахом була маленька кухонка і така ж лазничка.
Це приміщення не було пригоже на монастир, але Сестри тиснулися в ньому
впродовж 7 довгих літ.
Коли закінчено найконечніші для параф ії будови: школу-залю і
парафіяльний дім для священиків, прийшла черга на будову монастиря. Для
цього (3.11.1974 р.) створено Комітет Будови Монастиря під проводом д-ра
Евгена Гливи. Члени Комітету: о.Іван Шевців, Секретар - Нуна Кармазин,
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Скарбник - Ю.Сивак мол., проф. Михайло Німців - Голова Б-ва св.Андрія,
гіп.Василь Богонюк, Антон Барабах, Іван Андриц, Петро Островський, Василь
Марушечко, п-і Катерина Барановська. Маючи досвід з будови параф. об’єктів,
рішено будувати монастир власними силами, при чому весь тягар
відповідальности за будову знову впав на плечі о.пароха.
На Сходинах КБМонастиря, 10.12.1974 р. розглянено можливості
затруднення місцевих українських фірм і фахівців різних ділянок будівництва.
На Сходинах Управи КБМ, 7.5.1975 р., (присутні: о.І.ПІ., пп.Ю.Сивак, І.
Андриц, В.Богонюк, В.Марушечко), о.парох повідомив: а) пляни монастиря
зробила фірма Кевін Кертин. Ті пляни вже затверджені муніціпальним урядом
в Овбурн; б) Сестри вже перенеслися жити (тимчасово) в домі п-ва Миколи
і Марії Фурик, при 26
Д аллі
Стріт,
Лідкомб. На той час пво
Ф урики
перенеслися жити в
парафіяльнім домі.
Це велика прислуга
для спільноти зі
сторони п-ва Фуриків; в) о.парох одер
жав теж "Виі1<ііп§ 1лсепсе" на своє ім’я, г)
Р озвален н я старої
хати - "монастиря"
відбудеться в суботу,
10.5.Це зроблять самі
Травень 1974, на фундаментах старого монастиря,
п араф іян и
загальна радість після успішного трудодня
д об ровольц і.
ґ)
Фундаменти викопає і заллє будівничий, п.Богдан Андрусів, по 75 дол. за
куб.метер (ок.80 м.куб.цементу - оіш). Він же заллє цементову підлогу (все
разом ок.9.000 $).
Рішено: розваленням старогомонастирязаймуться пп.В.Марушечко і
В.Богонюк. Длявигоди робітників і, вмайбутньому, на братську кухню, зі
старого матеріялу, в кінці монастирського городу, побудувати 5НЕЦ - "барак".
Будова монастиря коштуватиме ок. 50.000 дол. Готівка в касі: 34.500 дол.
Решту треба придбати.
Сходини КБМ, 19.5. і 2.6.1975. Рішено: а.) фундаменти і підлогу заливає
п.Б.Андрусів. б) водопроводи, каналізація - п.В.Пікулик; в) Мулярі (Б.Андрусів) по 110 дол. від 1 тисячі; г) Цегла подібна, як інші пар.будови,
з Сатерланд по 130 дол. за 1 тисячу, ґ) Вікна з фірми "М/цпсІегІісЬ" - подбає

Розділ VI

279

п.М.Смикуліс,який там
працює; д) Електрик Франк Тюлліпан (зять
п.В.Богонюка).
Б лагословлен н я
Фундаментів відбулося в
неділю, 29 червня, 1975
р.,
при
участі
запрошених представ
ників української спіль
ноти в Сіднеї: ОУГ
НПВ, СУМ , П ласт,
кредитівка "Карпати",
УКТКлюб при ДМолоБлагословлення фундаментів монастиря 29.06.1975 р.
ді,
СУА,
СУОА,
К онсисторії УАПЦ,і
всіх парафіяльних організацій а також представника місцевого Мипісіраї Соипсії.
В місяцях: липень-вересень, 1975 р., о.парох провадив паломництво до
Святої Землі, до Риму і Люрду, а потім,як Голова Світової Управи ТА
священиків, їздив до США,Канади й Европи переконувати єпископів, щоб
підтримали ідею скликати Собор УКЦеркви з участю Духовенства і Мирян,
та почати усамостійнення нашої Церкви на Патріярших началах, під проводом
Патріярха Йосифа (і, хоч Римська курія на це не погодиться, але тим ми самі
дамо початок Звичаєвому праву- створення власного Патріярхату). В часі
його відсутности йшла будова під проводом законтрактованого будівничого
п.Богдана Андрусіва. Пароха заступав о.Зенон Хоркавий з Джілонгу.
На Сходинах КБМ, 3.11 і. 17.11.1975 р., вже обговорювано справу
викінчення монастиря. Присутні: д-р Е.Глива, В.Марушечко, В.Богонюк,
А.Барабах. І.Андриц, Ю.Сивак, о. парох Іван Шевців.
На Сходинах КБМ 1.3 і 5.4.1976 року, була мова і рішення про
благословення і відкриття нового монастиря! Таке відкриття відбулося в неділю,
11 квітня, 1976. Про це торжество, в "Душпастирських вістях" того дня
написано: ЗАВЕРШЕНО НОВЕ ВЕЛИКЕ БОГУВГОДНЕ ДІЛО В ПАРАФІЇ:
ВІДКРИТТЯ НОВОГО МОНАСТИРЯ ПРЕП. СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК.
СЬОГОДНІ, по співаній св.Літургії,відбудеться ВІДКРИТТЯ - передача
до ужитку Преп. Сестер Всиліянок - нового монастиря, що його побудовано
завдяки щедрим пожертвам наших Парафіян, в тому багатьох Добродіїв і
Фундаторів, які вплатили по 500 чи 300 дол., на ту ціль.
Порядок відкриття: якщо погода, то на перед і; якщо негода, то ззаду мона
стиря збираються Вірні, до яких Голова Комітету Будови Монастиря - д-р
Евген Глива виголосить своє вступне Слово; потім о. парох поблагословить
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вхід до новобудови а
К оролева Д обродій
ности, панна Марійка
Сенькович перетне ленту й скаже своє Слово.
Після цього вірні змо
жуть оглянути монас
тир, а хто схоче, матиме
чай в кухні, під зарядом
Сестрицтва Покрови
Матері Божої. В одній
з кімнат буде нагода
зложити пожертви на
будову й вписатися до
Пропам’ятної книги.
Торжественне бла
гословення монастиря
відбудеться в м. липні,
ц.р. Його переведе
п. М. Винарчик, д-р. Є. Глива під час благословлення
П реосвщ .К ир Іван,
фундаментів
А п.Екзарх у присут
ності Генеральної Настоятельки Сестер Чину Святого Василія Великого з
Риму та інших Гостей.Тоді теж відбудеться прийняття в параф. залі та
остаточний звіт про будови. Будовою провадив Комітет Будови Монастиря
під проводом д-ра Е.Гливи. Головним будівничим, при помочі контракторів,
був наш парафіянин - п.Богдан АНДРУСІВ. Багато робіт він виконав сам,
таньше, а то й безплатно, чим заощадив Комітетові кілька тисяч доларів.
В часі будови монастиря Преп. Сестри жили в комірнім. П-во Микола і
Марія ФУРИК відступили їм свій дім, а самі пішли жити в комірнім. За це
їм належиться велике Спасибі від цілої парафії! о.парох"
ВЕЛИКЕ ТОРЖЕСТВО - Благословлення нового монастиря в Сіднеї
( ”Душпастирські Вісті'', 25.7.1976р.)
"Сьогодні в нас велике торжество: Благословлення нового монастиря Преп.
Сестер Василіянок. Монастир збудовано завдяки щедрим пожертвам багатьох
парафіян, в тому багатьох Добродіїв і Фундаторів. Це нове, велике досягнення
нашої парафії. З тої нагоди висловлюємо наше признання й подяку всім, які
в який-небудь спосіб причинилися до його здійснення. Усіх, хай Бог нагородить
сторицею!
Сестри Василіянки приїхали до Сіднею з Аргентини в 1967 році, щоб
допомогти нам розвивати й закріплювати релігійне життя. Крім дбання про
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красу церкви й церковних Богослужень, Сестри помагають у катехизації дітей
в Рідних Школах; приготовляють дітей до 1-го св.Причастя; провадять
цілоденний Діточий садочок у монастирі та при Братській Рідній Школі в
суботи. Від 1-ої неділі м. серпня ц.р, Сестри провадитимуть вишкіл молодшої
Групи Вівтарної Дружини хлопців і займуться організацією і веденням
Марійської Дружини дівчат. Вони дбають про харчування наших душпастирів,
відвідують хворих тощо. За все це добро ми ще раз висловлюєо їм наше
признання і подяку. Хай Бог нагородить і благословить на многії літа!
В сьогоднішнім торжестві беруть участь: Архипастир українців-католиків
в Австралії - Преосвщ. Кир Іван,Ап.Екзарх і Генеральна Настоятелька Сестер
Василіянок, ВПреподобна Мати Протоархимандриня Емелія (Прокопик)
ЧСВВ, з Риму. Вітаємо Преосвщ. Владику, дякуємо за духовну опіку і бажаємо
щасливої дороги до Америки на Євхаристійний Конгрес у Філадельфії та
щасливого повороту до Австралії!
Вітаємо Матір Протоархимандриню Емелію та бажаємо їй приємного побуту
в Сіднеї і щасливої дороги на той же Євхаристійний Конгрес у США.
Як нам відомо, в Римі, саме Преп. Сестри Василіянки займаються опікуються домашньою господаркою Блаженнішого Патріярха Йосифа та Його
Достойною Особою і за це ми - духовні діти Блаженнішого - Сестрам дуже
вдячні!
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Вітаємо Преп. Сестер Василіянок з Мельборнського монастиря під проводом
Преп. Мати Ігумені Анісії ЧСВВ і бажаємо їм, щоб у недалекім майбутнім
вони теж могли відбути подібне торжество - відкриття нового монастиря!
Заохочуємо наших дівчат-панночок вступати в ряди Сестер Василіянок і
працювати для спасіння своїх душ і для добра нашої Церкви і Народу!
При цій нагоді складаємо щире спасибі Членам Комітету Будови Монастиря
за їх працю і співпрацю в будові монастиря. У Комітеті Будови Монастиря
працювали: Д-р Евген Глива - Голова, пок. проф.Михайло Німців - Заст.
Голови, пані Нуна Кармазин - Секретар, п.Юрій Сивак мол. - Скарбник,
панове: Василь Марушечко, Василь Богонюк, Антон Барабах, Іван Андриц,пані
Катерина Барановська.
Кошти новобудови: ок. 140.000 дол. Досі на ту ціль зібрано ок. 125.000
дол. Віримо, що при Божій помочі й добрій волі Парафіян, позбудемося
цього боргу, щоб приступити до віднови церкви, а потім до будови Дому
Пенсіонера біля нашої церкви. Тож, заохочуємо всіх тих Парафіян, які досі
мало, або й нічого на будову не пожертвували, щоб вважали своїм обов’язком
дати і свій вклад у це добре і Богувгодне діло, а Добродіїв і Фундаторів
просимо про дальші пожертви. Пригадуємо, що Добродіями Монастиря
називаються ті, хто вплатив 500 і більше дол. на будову, а Фундаторами ті,
які вплатили 300-500 дол. Імена Добродіїв і Фундаторів будуть поміщені на
спеціальній таблиці в монастирі, на вічну згадку поколінь про їх добре діло;
вони будуть згадувані в молитвах Сестер і на кожній св.Літургії, в
монастирській каплиці.
Коли мова про каплицю, то належить згадати з великим признанням і
подякою, що каплицю розмалював Веч. о.Зенон Хоркавий а мистецьке
панікадило ("павук") зробив п. Роман Менцінський. Обом їм наше щире
Спасибі! Врешті, належить згадати з вдячністю великий вклад праці, знання
і доброї волі зі сторони Будівничого монастиря - п.Богдана Андрусіва. Він
провадив будову і сам зробив багато фахових робіт, звичайно таньше і краще,
ніж це зробили б чужі люди. Він теж заощадив Комітетові Будови приблизно
8.000 дол., бо не брав належних йому відсотків. За те він і його родина
будуть вчислені у склад Добродіїв монастиря.
Було б непростимим і'гідним укаменування того, хто не згадав би найбільших
Добродіїв монастиря - панство Миколу і Марію ФУРИК, які відпустили
свою хату Преп.Сестрам на час будови монастиря, а самі пішли в комірне. А
що вже казати про найбільших будівничих монастиря - про наших
КОНТЕСТАНТОК, які впродовж трьох літ збирали фонди на його будову?!
їм належиться наше признання, похвала і подяка, а від Бога нагорода за
велику працю і прислугу! Тож, честь і слава усім, що дали свій вклад у
будову цього великого і Богувгодного діла, а Бог, хай усім нагородить
сторицею! о.Іван Шевців.
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З А П Р О Ш Е Н Н Я : Після св.Літургії відбудеться благословлення нового
монастиря, а потім, у парафіяльній залі, ПРИЙНЯТТЯ з тої нагоди. Преп.
Сестри запрошують на благословлення, а Братство і Сестрицтво запрошують
на прийняття всіх ПАРАФІЯН! Гостям раді!
о. парох.
N .6 . Слід пригадати і підкреслити, що від самого початку будови
парафіянам було сказано, що будуємо монастир для Сестер Василіянок і всі
ми: Жертводавці, Фундатори і Добродії монастиря, були переконані, що та
будова буде власністю Сестер. З часом, коли показалося, що дотеперішній
будинок затісний на потреби монастиря і дит.садочка, то Сестри, власним
коштом, добудували другу,майже таку саму половину монастиря, вивінували
дит.садочок, поставили огорожу, ітп...
Відомо, що земля і все майно нашої Церкви є зареєстроване на "ТК.ІІ5ТЕЕЗ оі' ІЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ іп Аизігаїіа". Між Сестрами і тими
ТКІІЗТЕЕ5 під проводом епарха Кир Івана Прашка, було домовлення - свого
роду контракт - щодо способу посідання й уживання монастирів, а також
пороблено заходи, щоб один монастир - т.зв. "матірній" у Сіднеї, - передати
на повну власність Сестер Чину Св.Василія Великого. В міжчасі провід нашої
епархії в Австралії перебрав новий єпископ Кир Петро Стасюк, справа
застрягла на місці, досі невирішена. І було б дуже несправедливо та нечесно
супроти волі Жертводавців, Фундаторів і Добродіїв монастиря, та кривдою і
злочином супроти Сестер Василіянок, якщо б у майбутньому хтось не схотів
би віддати їм їхньої заслуженої тяжкою працею і подарованої людьми,
власности. о .Ів а н Ш евців.

Д ІМ П Е Н С ІО Н Е Р А
Вийшовши переможно з останньої війни, уряд Австралії (англійської
колонії) взявся за розбудову своєї просторої, але порожньої країни.
Користаючи з нагоди, що непроглядні тисячі біженців з совєтського раю не
хотіли туди вертатися і були готові втікати якнайдальше від нього у світ за
очі, Австралія готова була дати їм захист і розуміється, при цьому використати
їх знання і силу на свою користь...
Скористали з такого великодушного "запрошення" і тисячі українських
скитальців, які марнували час у таборах УННРА та ІРО в Німеччині.
Звичайно, це були молоді люди у віці: 25-30 літ, самітні, чи молоді подружжя.
Вони приїхали до Австралії, як робоча сила, і були післані на 2 роки
контрактових робіт. Якщо ж приїжджали старші віком емігранти,то це хіба
були родичі тих працездатних і були на їх удержанні.
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Хвороби і смертність у
перших роках поселення
були рідкісними. Час
минав, люди старілися,
почали хворіти і ви
ринула потреба забезпе
чити опіку над ними.До
чужих т.зв . Мигзіп§
Ношез, вони нерадо хоті
ли йти, бо не розуміли
мови
ітп.
Д еякі
національні Групи, нпр.,
італійці, хорвати, поля
ки, а навіть москалі при
державній домопозі побудували такі Доми для своїх людей. З часом виринула
така потреба (і можливість) і для українських поселенців. Найкраще бачили
і розуміли цю потребу наші священики, які часто відвідували тих немічних,
вислухували їхніх жалів і нарікань ітп. Щоб дати тим людям дах над головою
й опіку в українській мові, в українській атмосфері, українська спільнота
почала думати і робити старання про такий Дім Українського Пенсіонера.
Про це думали наші громади, організації, Церква. Всі про це говорили, радили,
дискутували, але практично ніхто за це діло не брався. Бо тут замало було
гарних слів і навіть доброї волі, а треба було жертви, діла і грошей.
Маючи це все на увазі та будучи вірним своїм першим плянам і обіцянкам
-подбати про опіку над старшими й немічними парафіянами, після завершення
усіх новобудов: (приходство, школа-заля, монастир), о. парох Іван Шевців,
у своїм Великоднім "посланні" до вірних, у квітні, 1981 року, пише:
"Дорогі в Христі, Браття і Сестри! Зближається черговий Великдень Свято радости. Для багатьох з нас, зокрема тих старших, це вже 40-вий чи
котрийсь там з черги Великдень на чужині. Багатьом упадають руки від
праці. Дехто починає зневірюватися. А нашого національного Великодня так
і не видно. Чимраз тяжче приходиться переживати порожнечу й безвиглядність
чужини людям старшим, усамітненим, інвалідам, немічним особам без родини
і товариства, чи то у власній хаті, чи то в державних домах-приютах для
пенсіонерів, серед чужих людей, в чужій атмосфері, без належної уваги і
вирозуміння зі сторони обслуги і т.п. Щораз більше відчувається потреба
Дому Українського Пенсіонера, де могли б дожитивати віку старші чи немічні
члени нашої спільноти. Про це буде мова в моєму уЛисті до Вас.
Щоб дати змогу нашим людям прожити їхню старість в українському сере
довищі, під опікою своїх людей, запляновано побудувати Дім Українського
Пенсіонера біля церкви св. Андрія, в Лідкомбі. Той Дім - "Андріївка" (пропо-

Розділ VI

285

иуємо гаку назву в честь Слуги Божого Мирополита Андрея Шептицького)
стоятиме побіч монастиря Сестер Василіянок, на площі за церквою. В Домі
будуть приміщення (спальні) для 20 самітніх (жінок і мужчин), 3-ох подруж
і "шпиталик" для 12-16 осіб обліжно хворих.В кожній кімнаті-спальні (6x5
м.) буде лазничка, ліжко, стіл, шафа, фотель, електрична кухонка. Велика,
спільна кухня і їдальня та дві великі спільні кімнати на бібліотеку, читальню,
товариські зустрічі, ТУ тощо служитимуть усім жителям Дому Пенсіонера.
Дім поверховий. В середині: дві сходові клітки і двигун-ліфт, центральне
огрівання та охолоджування повітря. Коридор широкий, а назовні, вздовж
Дому, - веранда. Величина Дому: 40 хІО м. Кошти будови: ок. 400.000 дол.
плюс вивінування-устаткуваня. Обслуга: виключно українська. Базою оплати
за перебування в тім Домі, - стареча пенсія.
За нашим обчисленням, у парафії є вже понад 200 людей пенсійного віку,
в більшості самітніх, вдівців і вдів. 10 з них вже находяться в австралійських
"иирзінґ або конвалесцент говмс", інші ЗО, хоч удома, але вже потребують
сторонньої опіки. Ок. 1000 наших парафіян тепер у віці: 55 літ і вище.Це
число росте з кожним роком. За 10-15 літ, число добровільних чи примусовихприродніх кандидатів до Дому Пенсіонера зросте значно. Отож, нам трба
такий Дім будувати чимскоріше.
За які фонди плянуємо будувати Дім Пенсіонера? - За наші власні українські, щоб бути повними власниками й господарями того Дому й уникнути
втручання державних та інших сторонніх чинників. Ми свідомі, що на будову
такого дому можна одержати допомогу від уряду (4:1). Однак, уряд застерігає
собі право заповняти порожні місця, ким хоче, а це розминається з нашою
ціллю. Ми - бо хочемо маги Український Дім, для українських людей
виключно, яких прийматиме до нього окремий Комітет чи Управитель. Інакше
уряд може всадити туди людину неукраїнського роду, або нетовариську, яка
могла б утруднювати-затроювати життя іншим.Це ускладнювало б ситуацію,
псувало б атмосферу співжиття. По-друге, згідно з державним правильником,
до Дому Пеніонера можна було б приймати лише осіб пенсійного віку (жінок
після 60-го, мужчин після 65-го року життя). Коли ж Дім виключно наш
(тобто, побудований за наші кошти), то Управа Дому може приймати до
нього, кого хоче, і на різних, особистих умовах. Проект і кошторис будови
зробив молодий архітект С.Андрусів.
Маючи на увазі кошти будови: ок. 400.000$, якщо б найшлося 100 Фунда
торів по 1.000$ кожний і 25 осіб, які заплатили б "ключове" - вступне по
10.000$(тепер, або при відкритті Дому), - то такий Дім ми могли б побудувати
без боргів і в короткому часі. Ті, які платять "ключове" (10.000$) тепер, або
дають своє майно для нашої Церкви, матимуть право жити в тому Домі до
своєї смерти. Фундатори ж матимуть першість перед іншими бути прийнятими
до того Дому у випадку потреби, і плататимуть "ключеве" лише 8.000$.
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Вважаю, що з практичних мотивів, той Дім мусить бути побудований близько
нашої церкви й українських установ-будівель у Лідкомбі, щоб жителі його,
доки здужатимуть, могли брати участь у церковних відправах і різних
громадських, культурних, товариських ітп. імпрезах. Якщо б такий Дім
побудовано далеко від Лідкомбу, то його жителі були б відсепаровані від
спільноти й осамітиені, і тоді треба було б церкву, громаду ітп. "возити до
них". І ще одну річ для ясности подаю до відома: в цьому Домі матимуть
право жити й користати з усіх його вигод і полегш не лиш українці-католики,
але теж православні, розуміється, якщо вони дадуть свій вклад - "ключове" і
будуть зберігати однаковий для сіх Правильник співжиття в тому Домі.
Щоб мати ясніший образ про настанову загалу щодо будови Дому
Пенсіонера, в квітні 1978 р. я перевів анкету - запитник з таким вислідом: Із
1300 запитаних парафіян, лише 70 виповнили Квестіонар. З того: 50 заявились
за потребою такого Дому, 38 готові в ньому жити (розуміється, якщо він
якимсь способом постане), а лише 20 готові причинитися матеріяльно до його
будови, що в сумі давало б 36.000 дол. А це рішуче замало,щоб починати
будову за 400.000дол! Це свідчило про брак заінтересування таким Домом.
Від того часу пройшло 3 роки, і вони дали себе відчути на здоров’ї і віці
багатьох. За той час дещо змінилося на краще. Зацікавлення будовою Дому
Пеніонера зростає; питання про його будову чується частіше і виразніше. В
міжчасі куплено площу на паркування авт (28а Мери Стріт, Лідкомб, напроти
церковної вільної площі за церквою).На тій площі є дім, у якому знайшли
притулок 4 наші пенсіонери. Є оправдана надія на купно площі біля
парафіяльного дому(51 Чирч Стріт), що знову збільшить площу на постій
авт біля самої церкви і за парафіяльною залею, яка досі не була належно
використана. 5 парафіян готові записати своє майно на будову такого Дому.
Та все це не дає підстави починати будову Дому за 400.000 дол. Тому з оцим
звертаюсь до Вас. Якщо Вам минуло 50 літ і більше, і, якщо Ви колись хотіли
б доживати віку в Домі Пенсіонера, про який іде мова, то прошу: поможіть
той Дім побудувати чимскоріше!
Як Ви можете помогти? 1) стаючи Фундатором, вплачуючи 1.00.0 дол.
2)даючи Церкві безпроцентову позичку; 3) якщо хочете замешкати в ньому
зараз після його побудови, заплативши "ключеве" 10.000 дол., то виповніть
понижчий КВЕСТІОНАР.Це Вас до нічого не зобов’язує, але дасть мені
ясніший образ про те: скільки наших людей готові матеріяльно причинитися
до будови Дому Пенсіонера, щоб я міг починати плянувати здійснення того
задуму.. Щоб починати будову, треба мати на руках бодай 100.000 дол., а в
касі на ту ціль, всього разом є: 6.000 дол. Це рішуче замало. Слово і дальша
доля Дому Українського Пенсіонера - за Вами!
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КВЕСТІОНАР
(У СПРАВІ ДОМУ ПЕНСІОНЕРА В СІДНЕЇ)
їм’ і прізвище.... Вік: чоловік:... літ; Жінка: ... літ; Стан родинний: жонатий,
замужня, вдовець, вдова, розлучений/-на (Тут і нижче підчеркнути Вашу
відповідь):
1)Чи Ви вважаєте доцільною будову Дому Пенсіонера при УКЦеркві, в
Лідкомбі?
2) Чи Ви, евентуально, схотіли б у тому Домі жити у випадку старости, чи
недуги?
3)Чи Ви готові до кінця 1982 р. дати на ту будову Ваш матеріяльний
вклад? Якщо ТАК, то СКІЛЬКИ? а)у формі безпроцентової позички...дол.
на.... літ; б) у формі Фундації в сумі: 1.000 дол.; в) у формі "ключового" вступного: 10.000 дол.; г) у формі свого майна, вартости:... дол. 4) В котрому
році, приблизно, Ви наміряли б у тому Домі поселитися, коли взяти до уваги,
що той Дім буде готовий при кінці 1982 року (підчеркиіть):1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989. 1990, 1991, 1992. Ваші особиті уваги. Підпис.
* * *
Не маючи належного відгуку від парафіян, а радше готовости помогти
збудувати Дім на площі за Церквою, побіч монастиря Сестер ЧСВВ, о. парох
поручив фірмі архітектів Кевин Кертин зробити проект Дому Пенсіонера на
площі 28а Мери Стріт. Фірма це зробила. Будова 10 "юнітс" мала коштувати
500.000 дол.Стільки грошей на будову в парафіяльній касі не було, а за наявні
покрито асфальтом площу на стоянку авт. Отець же за власні кошти купив
старі доми, недалеко монастиря, при 16-18-20 Світ Стріт, Лідкомб,в міру
того, як вони були виставлені на продаж, об’єднав їх в одну і відпродав
парафії. Згадана фірма архітектів зробила новий проект Дому Пенсіонера,
що мав постати на тій площі. Грошей на такий проект в касі не було.То ж, о.
парох знову вдався до парафіян по допомогу(гл."ДВісті",14.9.1986 року):
ЗБЛИЖАЄМОСЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БУДОВИ ДОМУ ПЕНСІОНЕРА
В СІДНЕЇ, ЩО БУДЕ ЗАВЕРШЕННЯМ ПАРАФІЯЛЬНИХ БУДОВ.
Інформативні Сходини Вірних сіднейської п араф ії св. А ндрія,
заінтересованих будовою Дому пенсіонера, відбулися у неділю, 31 серпня,
1986 р., в параф.залі. Присутніх: 90 осіб. Сходини відкрив о.парох молитвою
"Отче Наш". Предсідником вибрано п.Ярослава Думу, секретарювала пані
Калина Кенез.
Вступне слово про потребу Дому Пенсіонера сказав Голова Б-ва св. Андрія,
п.Вол. Драбина, а пані К.Кенез прочитала протокол із останніх Заг. Зборів
Парафіян в справі будови Дому Пенсіонера, які відбулися 29.8.1982р. В міжчасі
померла секретарка Комітету Будови Дому пенсіонера, бл.п. Нуна Кармазин;
зрезиґнував з головства у тім Комітеті мґр Б. Яремович; Комітет не діяв.
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Отець парох представив присутнім пекучу потребу Дому Пенсіонера і то
близько нашої церкви, в осередку українського життя, в Лідкомбі. Під сучасну
пору в нашій парафії вже е понад 1000 осіб пенсійного віку, в тому понад 300
вдів і вдівців. Багато з них живуть самітньо, деякі опущені родиною, усамітнені
й часто потребують сторонньої допомоги. Про те, щоб вони могли прийти до
своєї церкви чи громади для багатьох немає і мови, бо їм немає кому в цьому
допомгти. Деякі вже не є в силі тримати лад у великих домах і на городах,
але могли б доглянути менший дім чи флет і жити в спільноті-товаристві з
іншими, з якими могли б поділитись думками, споминами.
Під будову такого Дому Пенсіонера о. парох закупив за власні кошти З
старі доми, при вул. Світ Стріт (16-18-20), Лідкомб, ок. 100 метрів від нашої
церкви, за ціну 220.000 дол. До кінця цього року (1986) ті площі стануть
власністю нашої парафії. Площа величини: 121x256 фт. і на ній можна
побудувати 18 т.зв. "селф-контейнд юнітс" - флетів, з усіми вигодами, ок. 85
кв.м. житлової площі кожний; маленький шпиталик на 6 осіб; читальню,
світлицю, робітню, магазин, гараж на 5 авт ітп.
Кошти будови: 1.100.000 дол. Ціна поодиноких флетів: 50.000 дол. Флет є
власністю пенсіонера/-ки аж до їх смерти, а по їхній смерті він стає власністю
Церкви і відпродується-винаймається новим жителям. Передбачається час
пожиття в ньому: 20 літ. Якщо хтось помер чи вибув із флету (нпр. до шпиталю,
нирзінґ говм ітп.) перед 20-ти роками, то Церква-парафія відкуповує той
флет, відчисливши ренту за час уживання флету, і різницю виплачує згідно з
тестаментом чи контрактом. Нпр. хтось купив флет за 50.000 дол., пожив у
ньому лиш 2 роки, то Церква відчисляє ренту за ті 2 роки, нпр. по 50 дол.
тижнево, що дає ок. 5.000 дол. і виплачує, кому вказано в тестаменті, решту:
45.000 дол., а флет знову стає власністю Церкви і відпродується, чи пак
винаймаеться-рентується іншим. В той спосіб наша Церва зберігає власність
будови і контролю її жителів (щоб не допустити туди небажаного елементу).
Умови купна і власносте флетів будуть оформлені правниками, щоб уникнути
всякого роду непорозумінь.
Такий спосіб оформлення власносте флетів у Домі пенсіонера і проекти
будов подобалися присутнім. Лише двох із них не могли зрозуміти, що
купується лише право на уживання флетів аж до смерти, а не будову, як
таку. Величина флетів така, що у них можуть жити 2 особи (подружжя, або
приятелі) сьогодні, а з часом, коли не стане наших кандидатів/-ток пенсіонерів,
які хотіли б жити в тім Домі (що може статись за... 100 літ) то Церква зможе
ту будову продати, або рентувати кому завгодно і з тих приходів удержувати
священика та інші будови.
О. парох заслухав ряд уваг щодо проекту будови, відбув зустріч з
архитектом і з головним Управителем "Сагсііпаї Ргеешап Кеіігіп§ Уі11а§е" у
АзМіеІсІ. Тому, що будову треба буде оплачувати готівкою, конечним буде,
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щоб купці флетів платили бодай половину належитости наперед, при підписанні
контракту. Дуже побажаними є ПОЗИЧКИ зі сторони тих Парафіян, які в
майбутньому схотіли б у тому Домі жити і собі там забезпечити місце, а
також від тих, які хотіли б помогти Церкві й забезпечити важко зароблений
гріш та ощадності перед їх утратою...
ЯКЩО ВИ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ БУДОВОЮ ДОМУ ПЕНСІОНЕРА В
ЛІДКОМБІ Й ХОТІЛИ Б У НЬОМУ КОЛИСЬ ЖИТИ, АБО ВАШОЮ
ПОЗИЧКОЮ БОДАЙ ПОМОГТИ ЦЕРКВІ ТОЙ ДІМ ЗБУДУВАТИ, ТО
ОЦИМ ЗАПРОШУЮ ВАС НА СХОДИНИ В ЦІЙ СПРАВІ, В ПАРАФ.
ЗАЛІ, В НЕДІЛЮ, 26 ЖОВТНЯ, 1986 Р. оіш.
* * *
Не зважаючи на мій 40-річний досвід душпастиря, мені все-таки важко
було розуміти наших людей, зокрема там і тоді, де ходило про їхнє власне
добро і забезпечення на старість. Вони нерадо робили тестаменти, бо
побоювались, що зараз же мусять померти. Ті, які мали родини (дітей),
сподівалися, що діти їх доглянуть на старості років. Майже всі вони,як бувші
селяни, були прив’язані до власної хати, яку самі будували, і до землігороду,що його доглядали. Інакше: старшим людям (доки вони ще рухаються
самостійно) тяжко рухатися з теплого місця, з гнізда,яке вони собі
приспособйли. Вони йшли до "нирзінґ говмс” чи їх виносили туди в останній
хвилині, коли вони самі чи родина не в силі були дальше ними опікуватися.
Всі хотіли мати Український Дім Пенсіонера, але дати свій вклад на його
будову не спішилися.
Не так поступають австралійці. Навпаки, вони майже поголовно, кінчають
свій вік у приютах для старших і немічних, державних, прицерковних а навіть
приватних. Побут у таких приютах оплачується з державної пенсії та її
доповнення.Тому-то Церкви і різні харитативні організації, а навіть приватні
особи, провадять такі приюти і всі на тому користають: держава, бо
позбувається клопотання про своїх громадян кол.платників податків; Церкви,
бо сповняють свою місію милосердя; приватні підприємці, бо заробляють на
чужій біді.. Свої "національні" приюти для старших співвітчизників, і при
помочі держави, мають окремі групи іміґрантів: поляки, хорвати, москалі,
жиди...і їх заповняють,як належиться, ... своїми людьми. Наші ж люди не
вміють жити в згоді між собою, і тому не диво,що десятки їх доживають віку
свого в чужих приютах.
Крім Церкви - священиків, які (вислуховуючи нарікання наших людей),
найбільше відчували потребу окремого приюту для старших і немічних
українців, робили заходи такий дім-приют побудувати, теж українські Громади
і окремі Товариства. Для цього (з ініціятиви Союзу Українок) постало
Товариство "ТОПОЛЯ" при ОУГ НПВ, і держава була готова дати на таку
будову понад 1 мільйон доларів, але до будови треба доложити зусиль і жертви,

290

Розділ VI

а люди, які взялися за це діло, на це не були готові.Вони хотіли, щоб парафія
віддала площу даром Громаді (чого парох не мав права зробити) а Дім буде
"громадським". Маючи сумний досвід з кредитівкою "Карпати" (про що
гл.окремий розділ- оіш), про будову бодай малого приюту біля церкви, старався
дальше о.парох.
Здійснення проектів Дому Пенсіонера при Світ Стріт мало коштувати
півтора мільйона дол. Охочих вложити на це фонди не було. То ж, о.І.Шевців
ще раз змінив гадку й рішив будувати лише кілька приміщень на площах
поряд з параф. домом, (51 і 53 Чирч Стріт, які купив від сусідів). Спочатку
пляновано поверховий дім та кілька кляс для Братської Школи.А тому,що
Батьківський Комітет (з молодих уже батьків) не дуже радо старався про
фонди на це, тож побудовано лише дім-приют на 5 "селф-контейнінґ юнітс" помешкань. В тому числі: один для самітнього священика, а в інших могли
жити окремі родини, а навіть по 4 дорослі особи-пенсіонери. Уряд був готовий
покрити кошти будови, але хотів, щоб назвати її Гостелем, застерігаючи собі
право посилати туди на помешкання бездомних громадян (не обов’язково
українців). Це розходилося з намірами нашої спільноти мати такий приют
виключно для українців. Умови пожиття і такому Домі теж змінилися. Тому,
що це дім партеровий а помешкання-"юнітс" просторі (на 80 м.кв., вигідні
для окремих подруж, або для 4-ох і більше старших та інвалідів). Спочатку
3-оє парафіян дали на будову того дому по 50.000 дол., але з часом змінили
свою гадку. Тож, згадані площі при Світ Стріт, о.парох продав за 640.000
дол. (при чому парафія заробила 375.000 дол.) і переслав Церкві-Матері в
Україні 500.000 дол.,(половину якої-то суми новий епарх від неї відібрав і, до 1998р., - парафії не повернув); ті "юнітс" винаймають чужинці, а українці
дальше нарікають, коротаючи свій вік у чужих приютах...Отакі ми.
Правда, умови пожиття в цьому Домі дещо інші від попередніх. Щоб набути
право жити в цьому Домі, треба було вплатити 100.000 дол. і жити в ньому
до смерти. У випадку смерти пенсіонера скоріше, ніж 10 літ від часу
замешкання в Д.П., то Ц-ва відчисляла за прожитий час по 200 дол. тижнево,
а решту мала повернути, спадкоємцям померлого, а помешкання винаймати
іншим.
Пляни Дому Пенсіонера виготовив молодий український архітект Роман
Гузій. Будовою займався, від початку до її завершення, теж українець п.Ярослав Куртяк.
(Ширше про це гл. "Душпастирські Вісті" сіднейської парафії: 12.2; 12.3;
26.3; 18.6; 2.7; 12.11, 1989 р.; 25.2; і 23.12, 1990р.; 19.7, 1992 :Тоді там читаємо:
"ДІМ ПЕНСІОНЕРА":
"Будова такого Дому біля нашої церкви - в стадії закінчення. Його
благословлення і відкриття плянується на НЕДІЛЮ, 16 серпня, ц.р., після 2гої св. Літурґії. Повторяти відоме про конечність пристановища для старших,
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немічних та інвалідів у центрі скупчення українського життя, в Лідкомбі,
зайво. Дім стоїть. У ньому 4 великі помешкання. У кожному може жити 2,3,4
і більше осіб, які самі себе обслуговували б. Для хворих є окрема кімната, де
легше можна їх доглядати...
Дім є власністю нашої парафії, побудований, в першу чергу, для добра і
вигоди її членів. Рента, незалежно від кількости осіб, тижнево:200 дол. за
приміщення (а не від особи!), або згідно за домовленням з отцем парохом.
Хто залишає Церкві своє майно, має право жити в тім Домі до своєї смерти,
при чому парафія покриває всі видатки за удержання такого приміщення.
Зголошення і домовлення вже приймається." оіш
Благословлення і відкриття Дому Пенсіонера відбулося в Празник
Преображення Господнього, в неділю, 19 серпня, 1992 р. В "ДВістях" читаємо:
"При Божій помочі завершено комплекс церковних будівель для вигоди Вірних
нашої парафії, від найменших до найстарших. Попри величавий Храм св.
Андрія, пожертвами вірних побудовано Парафіяльний Дім, у якому живуть
священики і в якому міститься Парафіяльна Бібліотека і малий Музей;
Братська Рідна Школа, в якій щороку навчається 150-200 (а бувало й більше!)
наших дітей; Парафіяльна Заля і Кухня для вигоди вірних на різні оказії;
Монастир Преп. Сестер Василіянок, а в ньому: Дитячий садочок для виховання
діточок (в першу чергу наших таки, українських, чи українського роду);
Пам’ятник Ювілею 1000-ліття Хрещення Русі-України.. і врешті: ДІМ
ПЕНСІОНЕРА, тобто Дім для старших та усамітнених парафіян, які ще в
силі себе обслуговувати і хотіли б жити разом з іншими, біля церкви, в центрі
українського життя, в Лідкомбі.
В рамках парафії була створена отцем парохом і Групою парафіян кредитівка
"Карпати", що з її приходів можна було удержувати парафію і всі парафіяльні
будови ітп. та, яку то кредитівку, наші ж таки парафіяни помогли нечесним
людям вирвати; з-під опіки Церкви і втратили вплив на ту кредитівку... і
тепер мусять удержувати все своїми пожертвами.
Подібне бувало нераз у нашій історії. Доки народ ішов за провідником, мав успіхи і досягнення. Коли ж залишав провідника а довіряв бунтарям і
демагогам, - опинявся на бездоріжжі, а його нащадки тяжко платили (і ще
тепер платять) за нерозум і помилки своїх предків...
Ледве, чи десь у вільному світі, в нашій Церкві (крім Чікаґо), існує подібний
комплекс парафіяльних будов. Важливо, щоб наші Вірні хотіли і вміли все
доцінити й уживати. Вартувало б здійснити ще одну будову, а саме: спільний
Пам’ятник на українському кладовищі в Руквуд (3 часом, у 1994р., там
збудовано каплицю.Про це гл. окремо під "Кладовище" - оіш).
Та останнє повідомлення щодо Дому Пенсіонера: ( г л Д В " ,17.1.1993року):
"Дім Пенсіонера вже готовий до винайму. Він був заплянований з усіми

292

Розділ VI

вигодами для наших старших парафіян та взагалі для українців похилого
віку, в першу чергу. Спочатку багато вірних хотіли такого Дому біля нашої
церкви. Тепер багатьом така охота відпала у тому Домі жити, бо за уживання
його треба платити. А Дім не може стояти пусткою, то ж його здано аґентам
в аренду чужим, які плататимуть тижнево 200 дол. ренти.. Все ж таки, я хотів
би, щоб з вигоди Дому Пенсіонера користали таки наші люди і для українців,
наших парафіян, винайм-рента поодиноких "юнітс" виноситиме лише 150 дол.
тижнево.Зголошення приймається в параф. канцелярії до 31.1.1993р.
о. парох"**
***
З особистого досвіду в праці з людьми, зокрема там, де ходило про гроші,
наші люди, не зважаючи на їх інтелектуальний ітп. рівень, дуже обмежені й
маленькі. їм важко розуміти і повірити, що хтось, в тому й священик, який
стоїть близько спільної скарбони, може бути чесним і не "погріти" рук біля
неї. Вони підозрівають кожного, хоч і мають звіти з діяльности і про приходи
і витрати на якусь будову ітп. Щобільше, навіть новий єпископ, побачивши
досягнення сіднейської парафії, дивувався, як священик міг це досягнути,
кажучи, що він "любив би знати, звідки священик мав на це гроші"?
Тому то о. І.Шевців, через руки якого пройшли сотні тисяч людських
пожертв на церковні будови, харитативні ітп. цілі, завжди мав окремий Комітет,
а в ньому і скарбника,оголошував усі, навіть найменші пожертви і приходи
та витрати і про них звітував. А все ж таки, деякі малі люди сумнівалися про
те, де ділися людські гроші?
У відповідь на це, в "Душпастирських Вістях", 6.10.1991 р. появилася
репліка оіш: "А де спадки із Завіщань - тестаментів покійних парафіян?
Отець відповідає: Ось вони:"Останній Список був поміщений в "ДВістях"
1.7.1984 р. Повторюємо згадані й доповнюємо нові: Добродії парафії
(тестаменти) такі: +Дмитро Князевич (хата) - чистих: 6.000 дол.; + Михайло
Кримський - чистих: 4.000 дол.; + Михайло Якимець (площа): чистих: 20.000
дол.; +Іван Шерстій, чистих: 5.000 дол.; +Іван Гищак (половина хати, яку
треба було відкупити від його жінки), чистих: 25.000 дол.; +Яків Петрикович,
чистих:8.000 дол.:: Після 1983 р.: + Володимир Ґорчинський (хата):чистих:
55.000 дол.;(К.В.Коли кажемо "чистих", то це значить, після всіх легальних
оплат, будови пам’ятника на гробах пок. Добродіїв, ітп.), + Ольга Левицька,
чистих:17.700 дол.; + Олекса Нечипор (половина хати) чистих: 35.000д.; +
Софія Писарська (половина хати), чистих: 45.000 д.; + Володимир Козачок,
чистих:20.000 д.; + Петро Хома (хата), чистих: 110.000 д.; +д-р Володимир
Сташків,чистих: 40.000 дол. Разом, ПРИХОДИ: 400.000 дол.
ВИТРАТИ: До 1972 р. всі приходи йшли на новобудови (параф.дім, школазаля, монастир, віднова церкви, тощо). Після цього побудовано "Саг
рагк'Чстоянку для авт) : 40.000 д.; куплено: 28а Мери Стріт: 44.000 д.; 53
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Чирч Стріт:55.000 д.; 51 Чирч Стріт:70.000 д.; три площі: 16-18-20 Світ Стіт:
250.000 дол.; площу під Пам’ятник 1000 ліття Хрещення Русі-України: 10.000
д.; доплата до Пам’яника:15.000 д.; Разом: ок. 500.000 дол. Зн. недобір,
ок.100.000 дол.! Тепер ведеться будова Дому Пенсіонера вартости понад 500.000
дол. (N.13. побудовано за ок.600.000 дол. без збірок і довгів! -оіш)
Тож, постає питання: НЕ "де поділися людські гроші?"! але: "ДЕ ВЗЯЛИСЯ
фонди на всі ці будови? Пожертви на т.зв. Церковний податок ледве
вистарчають на оплату удержання і забезпеки (страхування ітп.) церковних
об’єктів. Додайте: оплати за воду, електрику, телефон.
Церква і священики мають те і стільки, що їм пожертвували наші парафіяни.
Про це найкраще знають вони самі, й розуміється, Господь Бог. Ми кажемо:
Спасибі за все!, а Бог хай спасе і помилує - нагородить! Чи ясно?! - о. парох
Іван Шевців".

П Е Н С ІО Н Е Р С Ь К И Й Г У Р Т О К П А Р А Ф І Ї
С В . А Н Д Р І Я В С ІД Н Е Ї
Сторонні відвідувачі церкви св. Андрія, в Сіднеї, вийшовши з церкви,
дивуються, що більшість богомольців - це люди похилого віку. Нічого тут
дивного. Хто знає початки поселення українців в Австралії, знає теж, що в
більшості - це піонери церковного і громаського життя в Сіднеї; що це будівничі
тої церкви і приналежних до неї будівель; що це люди, які в 1948-50 роках
приїхали сюди, повні сил і надій (у віці: 25-30 літ).
Впродовж останніх 50 літ вони вкладали своє знання і здоров’я в розбудову
Австралії, не мавши часу натішитися життям, - постарілися, голови їхні
вкрилися інеєм або й зовсім полисіли, коліна від артретизму не згинаються,
ноги відмовляють послуху не то що до танцю, але й до найконечніших
прислуг... Всі вони - це довгий ланцюх тих, які чекають своєї черги відходу
на спочинок (вічний, у чужій землі, у приготованім гробівці)...
Багато з них доживають віку при родині, у власних домах, інші в державних
приютах для старших і немічних т.зв. ЬГІЛІЗІМО НОМЕЗ. А ті, які ще
рухаюються, - гуртуються разом, щоб час-від-часу зустрінутися з ровесниками,
згадати (в котрий уже раз ?) молоді роки, похвалитися внуками, а дехто й
правнуками.
Саме з тою метою, щоб дати змогу старшим членам парафії св. Андрія в
Сіднеї зустрічатися разом, за порадою і благословенням пароха о. Івана Шевціва
в парафії постало Товариство Пенсіонерів. Головним промотором та
організатором його був тодішній Голова Братства св. Андрія, сьогодні вже
покійний, - Іван КОБРИН.
Перші (Основні - Загальні) Збори Пенсіонерів відбулися, у вівторок, 19
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березня, 1991 р., в год. 10.30 рано, в парафіяльній залі. Перебіг тих Загальних
чи пак Основуючих Зборів, записано в Книзі Протоколів Т-ва Пенсіонерів.
Цей Протокол переписую вповні, бо дальший розвиток Товариства Пенсіонерів
відбувався по намічених тоді магістралях.
"ПРОТОКОЛ ч. 1. Загальні Збори Пенсіонерського Товариства,19
березня, 1991р. Порядок Нарад: 1)відкриття - молитва; 2) вибір Предсідника.
та Секретаря Зборів; 3) покликання Президії; 4) привіти; 5) вибір Управи:
голови, секретаря, скарбника;6) вибір Контрольної Комісії; 7) пляни на
майбутнє; 8) закриття Зборів - молитва.
Після відкриття Зборів молитвою і вступного слова, п. І.Кобрина, вибрано
Президію в складі: о.І.Шевців - Предсідник, панна Оля Барановська секретар.П.І.Кобрин пояснив,що на Загальних Зборах Братства св.Андрія
минулого року було подано ініціятиву організувати Товариство Пенсіонерів у
нашій парафії. О.парох пояснив мету і ціль Товариства Пенсіонерів:
1) Витворювати і підтримувати товариську і християнську атмосферу
співжиття братньої взаємодопомоги членів між собою, особливо для тих
усамітнених і опущених.
2) Організувати товариські зустрічі, розваги, імпрези, екскурсії, художні
читання, доповіді, дискусії ітп.
3) Закріплювати (для історії) на магнітофонних стрічках ітп. розповіді
членів про їх життєвий шлях і їхні спомини про піонерський досвід і перші
кроки в Австралії.
4) Помагати членам при помочі нашої Церкви знайти на старші роки
душевний спокій - мир і поєднання з Богом і людьми та приготовитись на
перехід до життя вічного.
87 зацікавлених осіб записалися до Товариства. 15 були присутні на Зборах.
Привіти: о.І.Шевців - від парафії св. Андрія і від Б-ва і С-ва. Оля Барановська
- від Української Суспільної Служби. (Вибір Управи) - Листа Кандидатів:
Голова - п.Я.Береговий; Секретар - п.І.Полохач; Скарбник - п. П. Шкикавий.
Контрольна Комісія: Голова - п.П.Островський; Члени: п.І. Мартинюк і п. І.
Кобрин. Імпрезовий Комітет: Голова - пані Д. Бітів; члени: - пані: М.Марти
нюк, Н.Шкикава, А. Пащак, А.Кобрин, Г. Кучера, Р.Смикуліс, А.Веремійчик.
Пресовий Референт - п. І. Калічинський. Організаційний Референт - п. І.
Кобрин і п. М. Смикуліс.
З огляду на те, що (деякі - оіш) подані кандидати не були присутні і не
дали своєї згоди, то Управу і Контрольну Комісію вибрано з присутніх. Управа
Т-ва в складі: Голова - п. Я . Береговий; Секретар - п. І. Полохач; Скарбник п. І. Кобрин. Організаційна та Імпрезова Референтури: п.І.Кобрин,
п.М.Смикуліс, п.І.Мартинюк, пані М.Мартинюк, пані Н.Шкикава, пані
А.Кобрин,пані Н.Кучера, п. С. Кучера. Контрольна Комісія: Голова -пані
К.Барановська, члени: пані М.Мартинюк і п. П.Приказа.
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Рішено відбувати Сходини два рази в місяці, в 1-ший і 3-тій вівторок
місяця, в год. 10-тій рано, в параф. залі.
До кінця року, уживання залі - безоплатне. Членська вкладка - 4 дол.
річно з тим, що ч лен /-ка Товариства Пенсіонерів є рівночасно членом
Української Суспільної Служби. Отець парох побажав успіхів новій Управі.
3 .Збори закінчено молитвою. Підписали: о.І.Шевців - Предсідник, Оля
Барановська Секретар."
-

Це була добра ініціятива. З того часу Гурток Пенсіонерів єднає понад
сотню парафіян, ровесників і однодумців обох статей, дає їм нагоду для
товариських зустрічей, гутірок, прогульок, пікніків, відзначення різних
Свят,річниць, уродин, іменин ітп. За час існування Товариства, Управа відбула
75 сходин і різних зборів.Під сучасну пору (початок 1999 року - оіш) Гурток
начислює десь 100 членів. Головою Т-а є п. Осип Ковальський, секретарем пані Люба Москаль. Працю Т-ва треба подивляти і побажати його членам
кріпкого здоров’я і многоліття. 26.3.1991 р.Товариство прийняло назву:
Пенсіонерський Гурт ок ім. Патріярха Йосифа при церкві св.
Андрія в Сіднеї.

У К Р А Ї Н С Ь К И Й В ІД Д ІЛ Н А К А Т О Л И Ц Ь К О М У
КЛАДОВИЩ І Р УК В УД
Кажуть люди: дві речі найпевніші на цьому світі, що їх людина не може
уникнути, це: податки і смерть.
На жаль, люди дуже часто забувають про цю останню, а коли вона таки
приходить, мусять небіжчика похоронити.
Спочатку смертей і похоронів (хіба що випадкові на праці) серед наших
людей було дуже мало (1949 р.:1; 1950 р.:1), при чому небіжчиків хоронили
на найближчім місцевім, вигіднім для родини кладовищі, серед чужих людей
і нераз навіть родина не знала, де і як відшукати їхню могилу. Тож, у
нормальній парафії наші люди почали застановлятись, а з часом і старатися
про спільне місце поховання українців- католиків (бо, в Австралії, навіть на
деяких кладовищах панує релігійна сеґреґація).
З уваги на те, що найбільше сіднейське кладовище КООКШ ООБ лежить
за залізничим насипом, кількасот метрів від нашої церкви в Лідкомбі, то наші
люди вдалися до Дирекції (ТгизЬеез) Римо-католицького кладовища з прохан
ням про уділення нам окремої ділянки, на 500 гробів, а згодом по ще інші дві
(ділянки) в дуже вигіднім для нас місці. Про перші заходи в тому напрямі
маємо згадку в "Душпастирських Вістях" сіднейської парафії, з дня 16.3.1963р.
підзаголовком: "НЕПРИЄМНЕ, АЛЕ КОРИСНЕ"
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"Загальні Збори Братства св. Андрія уповноважнили Управу Братства поробити заходи для
закуплення на власність (парафіян) місця на
цвинтарі Руквуд. Правда, це не дуже приємно
думати про смерть, але тверезо думаюча людина
повинна й це взяти під увагу. Напевно, більшість
з нас погодиться з тим, що й на кладовищі краще
і приємніше є мати в своєму сусідстві приятелів і
знайомих, ніж чужинців. І ця справа є легкою до
переведення, тільки залежатиме це від нас самих.
Дирекція цвинтаря відступить нам більшу чи
меншу секцію, якщо ми заплатимо належну за
це суму. Найменшою ділянкою є місце на 80
гробів, одначе ми можемо закупити більше
ділянок. Беручи під увагу наші обставини,
раціональнио було б закупити 15 ділянок на 1200
місць Розуміється, що всі ділянки були б разом,
що творило б одну велику українську секцію.
Відновлення хреста на
Найбільш неприємним у цьому сумному
кладовищі
"бізнесі" є це, що зараз при закупі секції треба
заплатити по 8 фунтів і 10 шилінгів за кожне місце. Решту, суми (10 ф. від
місця) оплачує родина чиприятелі тоді, коли "прийде час". Зазначаємо, що
нормальна оплата за гріб є 10 ф., але тут не йдеться про заощадження Іф.10
шил., а про власний цвинтар, який служитиме нам місцем вічного спочинку
серед рідні й друзів.
Ми будемо старатися, щоб управа цвинтаря погодилася віддати нам ділянку
на сплати, але чи наші заходи увінчаються успіхом з певністю сказати не
можемо.
Всіх заінтересованих в цьому, а думаємо, що ми всі повинні ними бути, просимо взяти це під розвагу й про своє рішення повідомити Управу Братства."
Як звичайно, у нас буває, ми думаємо поволи й часто на тому тратимо.В
"ДВ", із 28.6.1963 р. появляється Пригадка: "СПРАВА УКРАЇНСЬКОГО
ЦВИНТАРЯ".
"В попередних числах "ДВістей" ми порушували справу придбання
Українського цвинтаря. На жаль, помимо цього, що наш заклик у цій справі
появився з початком м. березня, по сьогоднішній день зголосилося 5 осіб.
Знаємо з розмов і з преси інших національностей, що справа їхніх цвинтарів
набагато краще, ніж у нас. Деякі уже від багато років мають свої секції на
Руквуд і, а інші закуповують зараз на приватних цвинтарях і платять по 87.10
ф. за місце.
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Ми не сміємо забувати про одно дуже важне правило, а саме: що і ті, які
померли, і ті, що живуть і ті, які народяться в лоні нашого народу, всі вони
творять одну нерозлучну цілість.
В ланці існування кожного народу, живуча його частина е завжди тільки
перехідним кільцем, що лучить кільце предків із кільцем потомків. Хто ж не
хоче плекати гробу та пам’яті своїх рідних і народніх героїв, той тратить
право на те, щоб і його гріб і пам’ять про нього плекали його потомки.
Ось чому заникали найчастіше народи, у яких не було вічного зв’язку з
однією землею, з гробами і пам’ятками свох предків. Це саме грозить і нам,
українським екитальцям, де батькам е байдужною справа їхніх дальших і
ближчих предків, а їх дітям стають байдужими справи не тільки їхніх давніх
предків, але і їхніх батьків, отже, і всього українського. (Заінтересованих
проситься зголошуватись до пп. М.Винарчика і Б. Глушки)."
*
*
5Т.АМОКЕ\У’8 ІЖКАШІАМ САТНОЬІС ЗОСІЕТУ, 57 СЬигсЬ Зіг.,
Ш еотЬе.
То: ТЬе Зесгеіагу о? ТЬе Тгизіеез оі ЬЬе САТНОЬІС СЕМЕТЕКУ
ЕООІ<\УООО,8.8.1964:
Оеаг Зіг,
Ро11о\шщ уоиг бізсиззіоп \уііЬ оиг гергезепіаііуез, Меззегз. Е.РеІепзку апсі
Р.Ьораіа, оп }и1у 20-ЬЬ, \уе \уои1б Ііке іо азк уои іо зиЬтіі іЬіз арріісаііоп іо
іЬе Тгизіеез о І іЬе СаіЬоІіс Сешеіегу, Коок\уооб.
ТЬе Зі. Апбгєту’з ІІкгаіпіап СаіЬоІіс Зосіеіу із ап аззосіаііоп оі СаіЬоІісз оі
іЬе ІІкгаіпіап Кііе \уЬо дуогзЬір іп іЬе Зі. Апбгеду’з ІІкгаіпіап \Уаг Метогіаі
СЬигсЬ аі ІлсІсотЬе, апсі регіосіісаііу аііепб іЬе Еазіегп Кііе Маззез іп іе\у
Котап-СаіЬІоІіс сЬигсЬез іп іЬе Зусіпеу Меігороіііап Агеа, аі \Уо11оп§оп§,
ОиеатЬеуап, Зі.Магуз апсі Огап§е.
Оиг СЬигсЬ іп Аизігаїіа із Ьеабеб Ьу іЬе Мозі К є у . ВізЬор І.Ргазко, іЬе
Арозіоііс ЕхагсЬ іог ІІкгаіпіап СаіЬоІісз іп Аизігаїіа апсі №\у 2еа1апб, гезібіп§ іп МеІЬоигпе. Оиг Зусіпеу РагізЬ (іпсі. '\Уо11оп§оп§ апсі СапЬегга бізігісіз)
Ьауе аі ргезепі пеагіу 5.000 тетЬегз, 3.400 іЬегеоі іп іЬе Зусіпеу Меігороіііап
Агеа.
ТЬе питЬег оі сІеаіЬз іп оиг Зусіпеу СЬигсЬ іп іЬе гесепі уеагз \уа сотрагаііуеіу іоуг (ир іо 20 рег аппит), бие іо іЬе ресиїіаг бізігіЬиііоп оі а§е §гоирз
а у ііЬ іп оиг соп§ге§аііоп, аз то зіїу уоип§ аби Ііз ті§гаіеб іо Аизігаїіа іп 194852. Рог іЬе регіоб оі іЬе пехі і\ у о і о іЬгее бесабез, іЬе езіітаіеб тогіаіііу
питЬегз \уі11 іпсгеазе іо ап ауага§е оі арргохітаіеіу 40 беаіЬ рег аппит
Оиг реоріе і і у є т о зіїу іп іЬе \Уезіегп ЗиЬигЬз апб Коок\уооб Сетеіегу’з
агеа іЬегеіоге, із іЬеіг пеагезі Ьигіаі §гоипб. \Уе сопзібег іЬаі а гезегуаіїоп оі,
зау, 500-600 т о зіїу боиЬІе §гауез т ш іб заіізіу іЬе гециігетепіз оі оиг §гоир
іог аргохітаіеіу 20 уеагз аЬеаб.
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ТЬе аііосаііоп оі а зесііоп оі уоиг Сетеіегу Іог оиг сотти п ііу дуаз зи^есі оі
сіізсиззіоп Ьеідуееп опе оі уоиг Тгизіеез, К є у . РаіЬег Оа11а§ап, апеї оиг іогтег
РагізЬ Ргіезі;, ЬЬг ІаЬе РаіЬег Р. Біасгузгуп, іп ргеауіоиз уеагз. N0 сіесізіоп Ьаз
Ьееп геасЬе<1, сіие іо іЬе зи<1<Іеп сІеаіЬ о І РаіЬег Оіасгузгуп.
Іп іЬе ргесесііп§ уеагз д у є Ьауе іоипсі іі іо Ье ішргасіісаЬІе іо соїіесі сіерозііз
Ігот іпсііуісіиаі тетЬегз ог іо г є з є г у є а питЬег оі §гауез Іог еасЬ уеаг.
\Уе сопзісіег іЬаі іЬе т о зі заіізіасіогу зоїиііоп Іог ЬоіЬ, іЬе Тгизіеез апсі оиг
соп§ге§аііоп, \уои1сІ Ье ап аііосаііоп ог гезегуаііоп іо оиг Зосіеіу оі ап агеа
сопіаіпіп§ 500-600 §гауез. Оиг Зосіеіу’з С о т т іііее дуоиісі іЬеп асі оп ЬеЬаІІ оі
іЬе тетЬегз Ьиуіп§ іЬеіг Ьигіаі гі§Ьіз, дуоиісі сріїесі іеез ігот іЬ ет іог іЬе
Тгизіеез апсі со-орегаіе \ уііЬ іЬе Сетеіегу Мапа§етепі іп гезресі о і ассезз, ігее
р1апііп§ апсі оіЬег Іасіїіііез.
\Уе аге ргерагесі іо рау а сіерозіі іог аіі §гауез г є з є г у є с і оі, зау, іеп регсепі оі
іЬе іеез ііхесі Ьу іЬе Тгизіеез апсі іЬе Ьаіапсе Ьеіп§ рауЬІе оп ригсЬазе оі
іпсііуісіиаі §гауез Ьу іЬе тетЬегз оі оиг соп§га§аііоп.
ЛУе хуоиісі \уізЬ іЬаі іЬе аііоііесі зесііоп оі іЬе сетеіегу зЬоиІс! Ье кері \ує11
огсіегесі \уііЬ §гауез §гоиресІ агоипсі а топ и теп і іо Ье егсіесі Ьу оиг Зосіеіу, іп
ассог§апсе \уііЬ уоиг зіапсіагсіз апсі ргісесіиге.
\¥ е зЬоиІсІ Ье оЬІідесІ іі уои соиісі кіпсіїу аггап^е а тееііп§ дуііЬ оиг герге
зепіаііуез іп огсіег іо сіісизз іЬе іегтз осі іЬе ргорозесі а§геетепі, асогс1іп§ іо
іЬе сопсііііопз оі уоиг арргоуаі оі іЬіз арріісаііоп, апсі іо зеїесі ап арргоргіаіе
агеа іп уоиг сетеіегу.
Уоигз ігиіу,
СЬаігтап МетЬег оі іЬе С о т т іііее Сигаіог оі іЬе Зосіеіу"
і:
5Т.АМОКЕ\У’5 ІЖКАНМІАК САТНОПС ЗОСІЕТУ, 57 СЬигсЬ З і.,
ІлсІсотЬе, 2.11.1964.
"ТЬе Зесгеіагу, ТЬе Тгизіеез оі іЬе САТНОІЛС СЕМЕТЕКУ КООКЛУОСЮ:
Оеаг Зіг,
К є у . РаіЬег М.Меїпіск апсі Мг. Е.РеІепзку д у є г є § і у є п іЬе оррогіипііу іо
іпзресі іЬе рогііоп оі іЬе сетеіегу іЬе Тгизіеез аге ргерагесі іо аііосаіе іо іЬе
сотти п ііу оі іЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс Кііе.
\Уе дуізЬ іо ехргезз оиг іЬапкз іо іЬе Тгизіеез Іог іЬеіг сіесізіоп апсі дує дуоиісі
Ье §1асІ іо Ьауе іЬіз рогііоп геасіу Іог из аі поі а сіізіапі сіаіе.
\Уе геаіізе іЬаі іЬе ІапсІ іп іЬе сетеіегу із зсагсе апсі, іЬегеіоге, д у є сап’і азк
іог апу зресіаі аггап§етепі оі §гауез іЬаі ті§Ь і гезиіі іп іо тисЬ уазіа§е оі іЬе
агеа. Н о д у є у є г , аз тепііопесі іп оиг арріісаііоп іЬе Зосіеіу дуоиісі Ііке іо Ьауе,
д у ііЬ іЬе Тгизіеез регтіззіоп, а зиііаЬІе топ и теп і егесіесі аі іЬе іор оі іЬе
аііоііесі рогііоп д у ііЬ а г о д у о і ігеез ріапіесі агоипсі іЬе заісі рогііоп, аі іЬе
Зосіеіу ехрепзе.
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А зкеїсЬ зЬолуіп§ кЬе зи§§ез1есІ аггап§етепіз із аІІасЬесі Іог уоиг арргоуаі.
\¥ е ипсіегзіапсі ІЬаі рауетепі оп ІЬе ассезз гоасіз \уои1сІ Ье Іаісі іп зоте
Іиіиге. №е сопзісіег, Ь о х у є у є г , ІЬаі іі дуоиМ Ье т о зі (ІезігаЬІе Іо Ьауе кегЬз апсі
§и!Іегз (аізо сігаіпз, іі апу) Іаісі іп ІЬе ргорег розіїіоп, Ьеіоге ІЬе изе оі ІЬіз
рогііоп Ьаз соттепсесі, XVе кіпсіку азк ІЬе Тгизіеез Іо арргоуе зисЬ \Уогк Іо Ье
сіопе,
Уоиг еагіу іпіогтаїіоп іп гезресі оі ІЬе НерозіІ Іо Ье раісі апсі ІЬе ргосесіиге
Іо Ье 1о11о\уєсі іп ІЬе ригсЬазе оі Ьигіаі гі§Ьіз Ьу ІЬе іпсііуісіиаі тетЬегз оі оиг
сотти пііу, \уі11 Ье арргесіаіесі.
Уоигз Ігиіу, Сигаїог СЬаігтап (сору поі зі§пес1
оіш).
*
і Відповідь: САТНОПС СЕМЕТЕКУ ИЕСІІОРОП5, Вох 10.Розі ОІІісе,
ІлсІсотЬе
ИоуетЬег, 24ІЬ, 1964.
ТЬе СЬаігтап,
5І.АпсІге\у’з ІІкгаіпіап Зосіеіу
Ь І Б С О М В Е.
Цеаг Зіг,
АІ а тее!іп§ оі ІЬе Тгизіез ЬеМ оп ІЬе 18іЬ іпзіапі ІЬе ріап зиЬтіїїесІ Ьу
уои \уаз арргоуесі іп ргіпсіраї, апсі І Ьауе Ьееп сіігесіесі Іо іпіогт уои ІЬаі ІЬе
гоасІ\уау с!гаіпа§е, апсі кегЬіп§ сопзігисіиіоп \уі11 Ье сіиіу саггіесі оиі іп оиг
гоиііпе оі \Уогкз, ІЬіз ллгіїї Ье сіопе аз зооп аз роізіЬІе,
ТЬе таїїег оі теїЬосІ оі раутепі Іог ІЬе §гауе зііез іп ІЬе аііоііесі рогііоп,
Ьаз поі уеі Ьееп сіеііпііеіу зеїііесі, іуЬєп ІЬіз із Ііпаїізесі \ ує \уі11 асіуізе уои
ІогіЬ д у іі Ь .
Уоигз ІаііЬіиІІу, .ТА.ОІеп, Зесгеіагу
*

СПРАВА ЦВИНТАРЯ і,"Душпастирські Вісті", 27.12.1964 р.):
"Про потребу а навіть конечність нашого цвинтаря нема що говорити; маємо
свої хати, доми, свою церкву, -школи, а скінчиться життя, то похоронять нас
там, де комусь другому вигідно чи ліпше: одного на Ботані, другу в Ліверпулі
а третього в Ст.Айвс чи Менлі, поміж австралійцями чи чужинцями,
розкиненими, забутими...
Тому Братство св.Андрія в Сіднеї старалося про приділення нам, і тільки
нам, окремої секції на католицькому кладовищі у Руквуд, де ми влаштувалися
б так, як нам вигідно; так, як у себе вдома. По довгих переговорах, управа
католицького кладовища Рукувуд у засаді погодилася приділити частину одної
секції - 500 гробів - для українців католиків у Сіднеї. Ця частина найліпша з
усіх, які ще не заняті, трохи на горбочку, відносно рівна, у центрі, недалеко
від катол. каплиці. Це покищо "буш", без доріжок, стежок, не вимріяне, не
приведене до порядку, наше і не наше, бо хоча нам приділене, але не викуплене.
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Збори параф іян, скликані Управою Б-ва св. Андрія, в неділю 6-го
грудня(1964р) приняли такі резолюції:
1) Одобрити дотеперішні заходи Братства в справі окремої ділянки на
католицькому кладовищі Руквуд; 2) Підтримати акцію набування окремими
парафіянами похоронних прав у резервованій для нас ділянці; 3) Допомогти
Управі Братства в справах поставлення пам’ятника на назначеній нам ділянці
та відповідного її розпланування 1 прикрашення; 4) просити о. Душпастиря і
Управу Б-ва поробити вже тепер потрібні кроки для виділення подібних
ділянок також на Інших кладовищах, маючи на увазі майбутні потреби нашої
парафії, як теж всієї нашої спільноти на терені Великого Сіднею.
Нашим обов’язком тепер є; викупити гроби. Ціна одного гробу - 10 ф.
(тепер, 1998 р., коли пишуться ці рядки, ціна одного гробу: понад 1.000 дол.!
-оіш).
Цвинтарна Комісія при Братстві буде натискати на управу цвинтаря, щоб
вони поробили стежки, доріжки, відплив води. Ми поробимо заходи, щоб
поставити хрест-пам’ятник, засадити дерева, кущі, завести лад, прикрасити,
ітп. Хвалимося нашою церквою, бо маємо чим хвалитися, ПоХвалІМсЯ Нашим
місцем спочинку, гляньмо на цвинтар латишів, як там чисто, рівно, цвіти,
доріжки висипані пісочком, око дійсно відпочиває, бо там - краса.
Тепер слово за Вами. Чим скоріше викупите частини-гробй, тим ліпше і
скоріше нас обслужить управа цвинтаря. Знаємо, що декому буде тяжко
заплатити повну суму відразу, тому пропонуємо, щоб Ви дали завдаток, скажім
2 фунти і до року сплатили решту. Є вже люди, що викупили частину. Тому
спішіться, вибирайте місце, де хочете. Ми свідомі цого, що місця (500) не
багато для нашої парафії, тому робимо переговори з іншими кладовищами
(Ліверпуль, Сен Мерис), але це ще в будуччині. Поки що концентруємось
над цвинтаром у Руквуді.
За інфораціями щодо набування місця, просимо звертатися до Управи
Братства та Цвинтарної Комісії (пп. В.Баляк, В.Островський 3 .Менцінський).
*

"Душпастирські Вісті" з 21.3.1965 р. пишуть: "Як стоїть справа нашого
Цвинтаря?" "Приємно нам повідомити, що справа нашого цвинтаря є на добрій дорозі.
Площа вже вирівнена, довкола нашої ділянки пороблено дорогу і відпив води,
обмуровано береги (кербс). Плянуємо обсадити нашу ділянку цвинтаря
деревцятами та кущами, на початок поставити бодай хрест.
Якраз тепер час резервувати собі частини. Завдаток за гріб щонайменше 2
фунти. Резервувати можна в панів: В.Баляк, В.Острвський. 3 .Менцінський,
або в членів Управи Б-ва. Просимо спішитися з резервуванням, Щоби ми
могли приступити до прикраси нашого цвинтаря."
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"БЛАГОСЛОВЛЕННЯ ХРЕСТА НА'ЦВИНТАРІ"
("Душпастирські Вісті", 11.7.1965р.")
"В слідуючу неділю, 18-го липня, після Сл.Божої,(ок. год. 1) на придбаній
нами українській секції на руквудському католицькому цвинтарі, відбудеться
благословення Хреста і зложення під ним землі з нашої Батьківщини.
На цю церемонію офіційного відкриття української секції (першої в
Австралії) запрошуємо всіх вірних нашої парафії. Посідання власного цвинтаря
має велике престижне значення для нас усіх. Це рівно ж є доказом зрілости,
доказом, що ми вміємо дбати не лише про наші туземні добра, але й про місце
вічного спочинку.
Земля, яку вложимо під цвинтарним хрестом, - це найбільша національна
цінність кожного українця. Цінною робить її не лише це, що вона зрошена
потом і кров’ю наших предків, але і те, що вона є підібрана із найбільш
дорогого нам місця - могили в Каневі, місця вічного спочинку’нашого Ґенія Т. Шевченка.
За цей безцінний для нас усіх скарб, Управа Братства св. Андрія в імени
всіх членів нашої парафії складає щиру подяку п-і Олені Питляр (старшій),
яка недавно, виїжджаючи з України до Австралії, помимо деяких утруднень
зуміла її привезти.
Символічне відкриття цвинтаря відбудеться за"такою програмою: 1) Благо
словлення Хреста; 2) Слово нашого пароха о.М.Мельника; 3) Прикріплення
таблиці з написом; 4) Панахида за померших членів парафії; 5) Зложення
землі під Хрестом і слово Голови Браства п.Я.Микитовича.

і: "Звідомлення в "ДВістях" 1.8.1965 р.:
"ВІДКРИТТЯ ЦВИНТАРЯ"
"Минулої неділі, відбулась у Сіднеї рідкісна подія - посвячення хреста на
українській секції католицького цвинтаря в Руквуд.
Гарна соняшна, хоча дещо вітряна погода, притягнула несподівано велику
кількість наших громадян, які хотіли бути свідками офіційного відкриття
першого в Австралії українського католицького цвинтаря.
Свято почалось точно о год. 1-шій, посвяченням цвинтарного хреста і про
мовою о. пароха М.Мельника. У своїй промові о.парох підчеркнув потребу
шанування пам’яти по покійниках. Опісля Голова "Цвинтарної Комісії" п.
В.Баляк і заст. голови Братства п.М.Винарчика, при помочі п.В.Марушечка,
прикріпили таблицю з написом, який буде інформувати чужинців, що це є
секція українців-католиків. Панахидою за померших членів нашої парафії
закінчилась релігійна частина свята. Співав чоловічий хор під управою
Я. Микитовича.
Наступною точкою було слово Голови Братства св.Андрія. У ньому він
подав значіння власности свойого цвинтаря та сантиментальну вартість землі
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з Рідного Краю. Перериваючи своє слово, він попросив паню Олену Питляр,
яка привезла з собою посуд із землею з могили в Каневі - місця вічного
спочинку нашого Генія Т.Шевченка і погодилась подарувати її нашій громаді,
зложити ту землю в призначеному місці, під Хрестом.
В асисті пп.В.Баляка і В.Островського пані Питляр приступила до хреста
і в зворушливих словах подала історію перевезення цеї землі до Австралії, та
готовість віддати частину її нашій громаді й висипала ту землю в призначене
місце. Це була найбільше зворушлива частина свята і не диво, що у багатьох
покотились по лиці сльози.
Продовжуючи своє слово, Голова Братства, від імені членів нашої парафії
подякував: пані О.Питляр за щедрий дар, яким вона нас усіх обдарила, Членам
"Цвинтарної Комісії: пп.В.Балякові, В.Островському і З.Менцінському за
їхню працю у полагодженні справи цвинтаря; інж. Е. Пеленському за виготов
лення плянів цвинтаря і запроєктовання хреста і таблиці з написом; п.В.Марушечкові за виконання хреста і таблиці; п. Ю.Федорову і іншим членам Братства
за упорядкування площі на день відкриття, а всім присутнім за участь, чим
дали доказ заінтересування справою власного цвинтаря." Учасник.
Набуття окремої ділянки на українське кладовище ще не значило, що всі
наші парафіяни кинуться закупити собі конечну ділянку. То ж, у "ДВістях"
появляються постйно заклики і заохоти зробити це чим скоріше і дешевше
(10-12 фунтів), бо з часом ціна поодиноких ділянок росла і виросла до тої
міри, що один гріб (право на похоронення) сьогодні коштує понад 1.000
доларів! Ось, один з таких Закликів купувати місце на кладовищі:
"СПРАВА ЦВИНТАРЯ На наш заклик вже зголосилося багато осіб, які
розуміють цю поважну справу і ще за життя стараються придбати для себе
чесне місце відпочинку по смерти, щоб родина не мала через це додаткового
клопоту; та закупили місце на нашім цвинтарі... Та ще є поважна кількість
місць, які ще не заплачені, отже, звертаємось до наших вірних з проханням
закуплювати місця та допомогти Братству вповні сплатити наш цвинтар. Вплати
можна робити через Церковного Збірщика, або в Членів Цвинтарної Комісії:
пп.В.Баляка, В.Островського і З.Менцінського." ("ДВісті", 15.8.1965 р.).
ІНШІ КЛАДОВИЩА В СІДНЕЇ:
Спочатку наші люди хоронили своїх небіжчиків ближче свого місця замешкання. Коли набули українську секцію в Руквуд, більшість тяготіла туди. Та,
все ж таки, невелике число наших людей похоронені на кладовищах: в Лівер
пулі, Сен Мерис, Ботані, Чатсвуд і ін. В 1960-тих роках відкрито кладовище
в Дунсайд, "Пайн Ґров Меморіял Парк" т.зв "Ловн семетери". Це травник, де
не можна ставити нагробників, а лиш таблички з прізвищем покійника.
Спочатку нашим людям це не подобалося, але молодше покоління (звичайно,
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з західних передмість Сіднею) дуже радо
хоронить там своїх батьків, бо це їм і таньше
обходиться, і не потрібно доглядати за
порядком і чистотою гробівця.
Коли згадана вище перша Українська
Секція на кладовищі Руквуд була майже
повністю "заселена", то на прохання ново
го пароха Сіднею -о.І.Шевціва - Управа
католицького кладовища відпустила нам
сусідню ділянку на ок. 400 місць (що вже
частинно була заповнена), а з часом, у 1980
роках - нову велику, на ок. 1200 гробів
сусідню ділянку з правом ставити там лише
нагробники у головах, т.зв. НЕАБ ЗТ(ЖЕ5,
(мабуть з пляном, що в майбутньому
доведеться на цьому ж місці хоронити
Гробівець для священиків на укр.
"свіжих" небіжчиків, бо кількість місць
кладовищі в Коокшюод
щораз то меншає) . А то наші люди ставили
дуже коштовні гробівці, для вдержання порядку над якими, управа цвинтаря
мусить приділяти більше уваги й видатків. (Коли взяти до уваги ціну
поодиноких гробів і вартість пам’ятників на українському кладовищі, то їх
вартість найменше вдвічі перевищує вартість усіх українських спільних будов
у Сіднеї (в тому: церков, Народніх домів, шкіл ітп).
В міжчасі,перед своїм відходом на пенсію, (придбавши трохи грошей із
продажу площ при Світ Стріт, Лідкомб), довголітній парох Сіднею (19671995рр.) о. Іван Шевців при помочі українського архитекта Віктора Яніва,
на місці, де стояв перший хрест, побудував Каплицю для похоронення свяще
ників (сам він похоронений в Золочеві, біля батьків). Досі, від 1948 р. до
31.12.1998р., в сіднейській парафії св. Андрія похоронено 1005 українців
католиків. Невелике число наших людей похоронені без українського свяще
ника і в невідомих місцях. Все ж таки, Українське кладовище в Руквуді,
прикрашене каплицею і написом: ІЖКАШІАЛ САТНОІЛС (ЗЕСТЮЮ свід
чить про пам’ять тисячів українських скитальців - піонерів українського життя
в далекій Австралії, які, діждавшись проголошення Незалежної Української
Держави, чекають в чужій землі, воскресіння з мертвих. о.Іван Шевців.
"Національним " погребником для українців в сіднейській парафії назвав
себе і так оголошував у часописах, жонатий з українкою в Канаді - австралієць
Лоїгп МІІШАК. Похоронні відправи відбувалися, звичайно, в нашій церкві
одного дня (рідко починалися в каплицях погребного заведення), а звідти на
кладовище. Кошти похоронів зростали з кожним роком (від 200-300$ 1970рр.,
до: 2-3.000$ 1995р.)

Р О З Д ІЛ V II
СЕСТРИ ЧС ВВ В
А В С Т Р А Л ІЇ
В історії У к р аїн ськ о ї Церкви
монашество обох статей відігравало
велику ролю, зокрема в духовомуосвітньому аспекті й мало свій великий
вплив у духовому житті народу й
релігійному усвідомленні молоді через
ведені монастирями школи. Пригадати
б хоча Києво-Печерський монастир на
Сході, Почаївський, Крехівський,
Жовківський і ін. монастирі на Заході
України. Не диво, що з хвилиною
виходу частини українського народу на
чужину, в діяспору, постали і там
огнища духовно-релігійного життя українські монастирі - чоловічі й жіночі
(О тц ів ЧСВВ у С Ш А ,К анаді й
Бразилії та Сестер того ж Чина у США
і Аргентині), Редемптористів і Студитів
Ігуменя М арія ( Афінець) ЧСВВ
у Канаді і ін.
І хоч найпершою метою монашого життя - це праця над особистим
удосконаленням і дбання про власне спасіння при помочі молитви і добрих
діл, то все ж таки, свідомі своєї ролі - апостолувати своє середовище, - монахи
і монахині йшли в народ і несли йому світло Христової Євангелії, ділили з
ним долю і недолю туземного життя.
Поселення і розпорошення вірних УКЦ по цілій Австралії (при чому 1-2
священики обслуговували терен величини території України, а то й більший),
життя плило своїм руслом, народжувалися нові покоління і від самого початку
поселення постало пекуче питання і трудність виховання дітей і молоді в українсь
кім обрядовім і релігійно-національнім дусі. Цьому не могли зарадити самі
священики (нпр., у Сіднеї, один священик мав до обслуги 12 шкіл україно
знавства та по одній: у Канберрі, Квінбієн і Воллонґонґ) в яких священик міг
бути 1-2 рази в місяці, то ж постала потреба помочі зі сторони якогось монашого
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Чину. (Гл. І і II З ’їзди Священиків
УКЦ, 1953 і 1957 рр. у:
"СОБОРЧИКИ ДУХОВЕНСТВА
УКЦ в Австралії",ст. 23-70).
Після створення Апостольського
Екзархату в Австралії перший
єпископ Архипастир, Кир Іван
(Праш ко) звертається по таку
поміч спочатку до Сестер Служеб
ниць (1958-65 рр). Одержавши їх
відмовну відповідь, він вдається до
Генеральної Курії Сестер ЧСВВ в
Римі і просить інтервенції в цьому Блаж. Патріарх Йосиф і мати М арія та
Блаженнішого Патріярха Йосифа.
Сестри Константина, Лукія, Анісія.
Жовтень 1968 р.
І саме завдяки впливу і бла
гословенню Патріярха Йосифа
Ген.Курія Сестер Василіянок (Мати Архимандриня Клявдія ЧСВВ) рішила
розгорнути місійну діяльність Сестер ЧСВВ теж в Австралії. Про це свідчить
документи тих часів. Першим з них - це лист Архимандрині Клявдії ЧСВВ до
Ігумені Марії Афінець аж у Беріссо, в Аргентині. В тому листі, покликаючись
на журбу Христа про "велике жниво, а мало женців" (М ат.9,35-38),
апелює:"Преподобна і Дорога Мати,... і я теж звертаюсь сьогодні до Вас в
імені Христового Заступника нашого Кардинала й Ісповідника віри
Блаженнішого Митрополита Кир Йосифа, цими самими словами: "жниво
велике, та женців мало..." на просторому й далекому континенті Австралії...
Перед Вами відчиняються великі горизонти і широке поле до місійної праці,
а саме нам конче потрібно помогти бідній Австралії, де проживає так много
нашого народу, нашої молоді, яка досі не має своїх Сестер, які зайнялися б
нею. Під цим оглядом Австралія дійсно знаходиться в дуже великій і пекучій
потребі. І коли ми справді любимо Христа, то нашим обов’язком є поспішити
ближньому на поміч, не вагаючись ні на хвилину, і без огляду на всякий труд
і жертву, що їх треба було б понести для Христової справи. ..
Дорога моя Мати і Екзарх Австралії Преосв. Кир Іван Прашко вже віддавна
просять нас о Сестер, а тепер в цій справі звернулись о поміч до нашого
Кардинала. їх Еміненція конче хочуть, щоб Ви, Дорога Мати, поїхали і там
започаткували наш Чин Василіанський. Вони пізнали Вас на Генеральній
Капітулі, і кажуть, що Мати мають духа жертви й посвяти та що щиро працюєте
для Чина й св. Церкви. Крім Матері, треба буде взяти ще три інші Сестри,
які Мати самі собі доберуть, бо там треба буде теж отворити новіціят. А як
довго треба там позістати то покажеться, думаю що принайменше яких 5-10
років, поки не підховається нові кадри Сестер із тамошніх покликань.
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Візитація монастиря 27.10.1986 р. Прийняття на честь
Архимандрині Христофори і її Дорадниці м. Д ії ЧСВВ:
М. Дія, м. Марія, м. Христофора ЧСВВ. Промовляє
парох оіш; о. Т. Кліш, і д. Ж . Коломієць

Розділ VII
Маю надію, що
Дорогі Мати прий
муть це як вияв Бо
жої волі наглядом
Вас і не погордять
цими запросинами
самого Христа, але
склонивши свою го
лову в покорі ска
жуть за Пречистою
Дівою Марією, Ва
шою
П окрови
телькою : "Ось, я
слуга Твоя, Ісусе,
нехай станеться, як
Ти каж еш . (Рим ,
14.3.1966р.).
К л я вд ія Ч СВВ

Знаючи своїх, Блаженніший Патріярх Йосиф, ані Мати Клявдія, не
помилилися у виборі Представниці Сестер ЧСВВ в Австралію в особі Мати
Марії Афінець в далекій Аргентині, бо вже ЗО березня, 1966р.,з Беріссо,
летить до Риму її покірна відповідь..." В день Благовіщення, я таке сказала:
"Ось, я слуга Твоя, Ісусе. Нехай так станеться, як Ти сам кажеш.." і тепер
чекаю на відповідь від Дорогої Матері, бо моє бажання є бути місіонаркою!"
С. М арія Афінець ЧСВВ.
В міжчасі Кир Іван, в листі (17.3.1966 р.) до пароха Сіднею, о.М.Мельника,
переказує відповідь Блаж. Патріярха Йосифа "в справі Сестер Василіянок
до Австралії ми договорились з Матір’ю Архимандринею ось так: вона написала
до Аргентинських Сестер, чи вони не могли б післати 3-4 Сестри до Австралії?
Я сподіюся, що вони згодяться, а з Капітули Василіянок, якою я проводив,
набрав я переконання, що вони є найліпшого монашого духа, одначе вони
вбогі...Ваше Преосвященство будуть ласкаві знайти приміщення для Сестер,
і, якщо би заходила потреба, заплатити чинш, за той час вони, напевно,
познайомляться з народом і матеріяльно дадуть собі раду".
Від себе Кир Іван пише: " Хочу відписати дуже скоро Блаженнішому і
прошу про пораду: Мені здається, що Сідней ліпший на початок, щоби Сестри
там зачали свою працю..." а о.М.Мельник (лист 29.3.1966 р) відповідає:...
"Щодо Сестер ЧСВВ з Аргентини, то ми священики мали мале засідання в
цій справі і з різних боків оглядали справу і, помимо труднощів, що Сестри
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не зможуть по-англ.
говорити, отже, не бу
дуть могти вести ціло
денну школу (тоді й про
таке ф ан тазу вал и !ОІІІі), то ж для них
можна знайти інше за
няття, щоби дати їм
м ож ливість виж ити,
нпр. діточий садок,
ведення укр. школи по
деяких осередках, бо все
є проблема найти учи
З нагоди відкриття нового монастиря парафіяни
телів, може вчити на
піаніно грати... мати і подарували Сестрам нове авто. Гол. Сестрицтва В.
вести дім для старців, Сапрун, м. Марія, с. Константина, п. Я. Хіцяк - гол.
Братства, п. 1. Дудко, п-і О. Дмитрик і О.
або захист-бурсу для
Савчинська
дівчат, які приїжджають
до Сіднею до праці або до школи і інше...
Виглядає, що й Сестри в Аргентині мали якісь свої труднощі та побоювання:
щодо життя і праці в Австралії, мовляв : Сестри недосвідчені, де будемо
жити? ітп., бо Мати Архимандриня (лист з Риму 27.4.1966р.) їх заспокоює:...
"Я свідома, що обставини в Аргентині є тяжкі. Сестри, може, й недосвідчені.
Всежтаки тимсамим, що завдяки бл.п. Мати Софронії Сестри є виховані в
добрім монашім дусі, то є вже на чім будувати нові кадри доньох Св.Василія.
Інтелектуальна освіта хосенна, але не конечна й часто буває навіть перепоною
до правдивої жертви і посвяти...Про "ранчіто" (халупа- дах над головою оіш) прошу не журитися...і хай Сестри приготовляються до виїзду при кінці
цього року.. В Австралії немає Сестер Служебниць. Взагалі там нема ніяких
Сестер нашого обряду, тому бажанням Кардинала Кир Йосифа є, щоб ми
скористали з нагоди й оселились тепер, коли обставини є догідні... Мовою
прошу не журитися, бо наші люди з більшою радістю привітають своїх Сестер,
які орудують їхньою рідною мовою. Англійської мови не буде тяжко навчитися,
тим паче, що Ви всі молоді..."
Виглядає, що сумніви поволи розвіялись і вже 28.6.1966 М.Марія Афінець
повідомляє Преосв.Кир Івана в Австралії і Генеральну Курію в Римі, що
Сестри готові виїхати з Аргентини на початку 1967р. і просять інтервенції в
австралійській амбасаді в Аргентині в справі видачі віз ітп. документів. Все
це успішно полагоджує Катол.Іміґраційний Комітет у Сіднеї (монс. Кренан).
Про це Кир Іван запевняє Мати Марію Афінець у своїм листі до неї 1.8.1966р.,
а о.М.Мельник посилає їм кілька (16) знимок ..."які подадуть,хоч малий
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образок церковного життя
в Сіднею і про життя в
Австралії, щоб Ви і Сестри,
які з Вами їдуть, як і ті,
які не їдуть, мали мале
поняття про нас, що тут не
є якась дика сторона світа,
та що ми своє заховуємо і
по змозі розвиваємо наше
життя. А щодо приїзду, то
ми радо допоможемо, в чім
лиш потрібно." (о.М.М ель
ник).
Така відповідь і, мабуть
знимки,
заспокоїли Сестер
Архимандриня ЧСВВ Христофора і її Дорадниця та
ще більше, бо вже 13.9.1966
сестри з Мельборну і Аделяїди; сидять: м. Анісія
р. Мати М. Афінець пише
( М ), м. Марія (С ), Архим. Христофора, м. Дія;до
о.М.Мельника "Подаю
стоять: с. Макрина (М ), с. Софронія (С ), с. Кикидо ласкавого відома, що
лія (Ад), с. Доротея (С ), с. Ольга (С ), с. Зеновія
(М ), с. Константина (С ). с. Л у к ія (М ), с. Клименодержала всі знимки, чим
тія (Ад), с. Тереня (С ), Сідней, жовтень 1986 р.
ми дуже тішились, бо це
дало нам цілком інше
поняття про нашу дорогу українську спільноту на тому далекому континенті,
а особливо, що за так короткий час (17 літ!) наша громада спромоглась на так
багато і так красних церков. Це говорить про її віру, про релігійність і це нас
потішає, як рівнож що молодь так гарно зорганізована і так гарно в хорі
співає..." А в листі з дня 4.11.1966р. пише: "Подаю до ласкавого відома, що
виїжджаємо 25 січня, кораблем "Джуліо Чезаре" до Італії, а звідтам кораблем
"Ґалілео" до Австралії... і прибудемо 23 березня, 1967р."
В листі 30.11.1966 р. до М.Марії в Беріссо, о. М.Мельник запевняє Сестер,
що..."Ми нашим вірним вже подали вістку, що Сестри приїжджають в березні
1967, і всі з захопленням чекають на цей час. Якби Сестри щось бажали, щоб
наші жінки приготовили для Вас, то прошу написати, а вони радо це зроблять.
Маємо добрих наших людей тут, які радо поможуть, в чім лиш треба, маємо
своїх дентистів, лікарів, лікарок, адвокатів, учительок і учителів ітд.
Маємо тут в Австралії подостатком різних речей, хатніх меблів, убрань,
матеріялів на ризи ітп, так що непотрібно з собою деяких речей так далеко
везти.
Хоч та хата, яку ми в сусідстві купили є мала, бо вона будована для малої
родини, має лиш 5 малих і одну велику подвійну кімнату..., але ми це уважаємо
за "тимчасове", щоби Сестри відразу мали свій дім..."
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Не зважаючи на таке запевнення, Мати Марія, як і кожна жінка в подібних
випадках, хоче впевнитися і пише,./'Якщо б добрі жінки могли нам приготовити
деякі найпотрібиіші речі до хати, пр. ліжка, матраци, столи, крісла, кухоночку,
бо треба щось зварити, рівно ж, якщо можливо, якусь щафку, щоб можна
білизну зложити, а зрештою, добрі наші жінки, напевно, знають, що потрібно
до хати і до кухоночки,,.", Веріссо, 11.12.196(5. Приїжджають: Мати Марія
(О л ьга) А фінець, Сестра В ероніка (А н ісія) Ш евчук, Сестра Тереса
(Конєтантина) Запай І Сестра Марта (Лукія) Ангелюк."
Листом Із 31,1,1967р. Протоігуменя М.Маргарета ЧСВВ з Вєріеєо спішить
повідомити о, М,Мельника в Сіднеї, що Сестри вже в дорозі,,,"Поїхали охотно,
з веселим серцем працювати, як місіонарки, особливо над нашими людьми і
діточками а також помогти Веч, Отцям в душпастирській праці на всіх сторонах
світу,,," 12,2,1967р. Сестри прибули до Риму, Там сердечно привітала їх ВПреп,
Архимандриня Клявдія ЧСВВ і всі римські Сестри Ґен, Курії, В Римі Сестри
мали нагоду оглянути різні пам’ятки і помолитись на гробі св, Йосафата
(13,2,1967). Перед виїздом до Австралії були на послуханні в Глави Української
Католицької Церкви, Блаженнішого Патріярха Йосифа. Від Існовідника Віри
вони одержали цінні вказівки й благословення на апостольську працю та
Ікону Пресв.Богородиці, що стала Покровителькою першого монастиря Сестер
Василіянок у Сіднеї та Їхньої праці в Австралії.
Подорож кораблем з Італії не обійшлась без труднощів інесподіванок.Про
це свідчить депеша Ігумені Марії ЧСВВ з порту в Адені, до о. М.Мельника в
Сіднеї, з 12.3.1967р.:.."Повідомляємо, що наш приїзд до Сіднею є припізнений
через штрайк італійських кораблів. Ми виїхали з Неаполю 4.3. 67, 24 години
пізніше. Сподіваємося приїхати до Сіднею на 28.3.67 і просимо виїхати по
нас до порту, бо маємо. 6 куфрів і валізки. Дякувати Богу, подорож дуже
щаслива, море спокійне..."
До Австралії Сестри відплили з Неаполю, 4 березня, 1967р.,і причалили до
порту Фрімантл, Зах.Австралія, 21. березня, 1967р. В порті зустрів їх місцевий
парох, о.Іван Шевців, показав місто і близькі краєвиди. Ще того самого дня
корабель відплив, і 25.3 Сестри вже були в Мельборні. Там зустрів їх Преосв.
Владика Іван (Прашко). Після коротких оглядин Мельборну, наступного дня
Сестри взяли участь в Арихиєр. св.Літургії і свяченнях неоєрея - о.Дмитра
Сеніва та в прийнятті з тої нагоди, в УНДомі.Вечером відплили до місця
свого призначення, до Сіднею.
28.3.1967
р. в год.7.30 ранку, корабель причалив у сіднейськім порті. Тут
чекала і вітала Сестер група вірних сіднейської парафії, старших, молоді й
дітей, під проводом їхнього пароха, о.Михайла Мельника і Голови Братства
св. Андрія, пок. Ярослава Микитовича. На порозі тимчасового монастиря,
при 29 Мери Стріт, Лідкомб, о. парох привітав Сестер хлібом-сіллю.
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9 квітня 1967 р. в імені Б-ва св. Андрія і всіх мирян сіднейської парафії
привітав Сестер Голова Б-ва -Ярослав Микитович. Він сказав-написав:
.."Судьба поневолі кинула нас 18 років тому на край світа, до далекої Австралії.
Перше наше бажання було, щоби мати свою духовну, душпастирську опіку і
свій храм - святиню Господню. Цей неоціненний осяг вже за нами. Черговим
завершенням наших стремлінь є розгорнути релігійне життя на славу нашої
прадідної української католицької віри й України. При цьому мусимо скріпити
молитовні практики, поглибити християнську віру серед українських родин,
дати поміч знеможеним старцям, належну опіку дітям тощо. Тут потрібні
нам: фахова поміч і досвід, який маєте якраз Ви, Високопреподобні Сестри.
Тому радісні почування огорнули нас усіх: парохіян і членів Б-ва св. Андрея,
як здійснились наші очікування і до Сіднею приїхали Ви, ВПреоподбні
Сестри.Наші старання, наші мрії здійснились.
Тож, щиросердечно вітаємо Вас серед нас і бажаємо якнайкращих успіхів
у Вашій жертвенній праці на славу Божу і українського народу. Запевняємо
при цьому, що всяку потрібну Вам поміч все найдете з боку Управи Братства
та побожних і жертвеиних наших парохіян." За Управу Б-ва:Я.Микитович Голова; П.Островський за Секретаря."
13.4.1967р. Сестри пережили болючий удар - несподівану смерть і похорони
бл.п. Ярослава Микитовича, одного з головних ініціяторів спровадження
Сестер до Сіднею; а 12.7. того ж року - смерть першого Духовного Батька й
Опікуна - бл.п. о.прелата Михайла Мельника.
Одною з головних цілей приїзду Сестер до Австралії була опіка над дітьми
у Дит.Садочках і над молоддю в школах та молодечих організаціях.То ж,
парафіяльні "архітекти" вже 2.8.67р., побудували тимчасове приміщення на
Дит.Садочок, а вже 15.10. того року відбулося Перше св.Причастя діточок,
ню їх приготовляли до цього Преп.Сестри.
В жовтні, 1967р., приїхав з Перту Веч. о.Іван Шевців і перебрав провід
сіднейської парафії св. Андрія. На прохання о.пароха і під його проводом, з
того часу аж по сьогодні, Сестри займаються вишколом Вівтарних
Дружинників, провадять Марійську Дружину Дівчат і Дітей Марії,
започаткували Церковний Молодечий Хор, вчать релігії в Братській Рідній
Школі ім. св. Андрія і в Центральній Школі ім. св.Ольги, провадять Гурток
Апостольства Молитви і ін.
Велике духовне піднесення враз з усіми вірними сіднейської парафії
пережили Сестри в часі побуту в Сіднеї Блаженнівюго Патріярха Йосифа
(8.10 - 21.10.1968р.). Не зважаючи на втому, Блаж. Патріярх находив час
для Сестер на духовні поучення і заохоту до місійної праці. Слова і приклад
Архиєрея-Ісповідника Віри залипіились у пам’яті і в серцях Сестер на завжди.
22.2.1968
р. Сестри почали катехизацію дітей у Рідній Школі при церкві
св. Андрія. 7.2.1970 р. відкрито в парафії Дит. Садочок під проводом Ігумені
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Марії ЧСВВ. Перший "набір" становив 8 дітей. 3.10.1970р. на поміч Сестрам
приїхала з Аргентини Сестра Ольга (Баланда) ЧСВВ, Сестра Климентія
(Кубішин) ЧСВВ і кандидатка Вероніка Мороз (сьогодні вже Сестра Софронія
ЧСВВ) а з Риму - Сестра Зеновія Ангелюк ЧСВВ.
Мельборнська катедральна парафія має подібні до сіднейської проблеми і
потреби з вихованням молоді, тож на бажання Кир Івана Ап.Екзарха, Мати
Ігуменя Марія ЧСВВ відрядила туди 3 Сестри: Анісію, Зеновію і Климентію
та кандидатку Вероніку (Мороз). Згадані Сестри виїхали до Мельборну
6.10.1970р. і відкрили там монастир у Півн.Мельборні, в домі напроти катедри
св. верх. апп. Петра і Павла, при Кеннінг Стріт.
15.12.1970 р., иа контролю життя і праці Сестер в Австралії, приїхала з
Риму Генеральна Настоятелька Сестер, ВПреп. Архимандриня Клявдія
(Фєдаш) ЧСВВ.
25.3.1973р. вперше після 20 років поселення в Австралії сіднейські
парафіяни були свідками зворушливої події, а саме: в часі Архиєрейської св.
Літургії, Сестра Лукія Ангелюк ЧСВВ робила професію - складала вічні обіти,
тобто торжествєнну посвяту себе Богові на службу Церкві й Народові.
З березня 1973 р., відбулася друга з черги візитація Сестер в Австралії.
Нова Ген.Настоятелька Чину ВПреп. Архимандриня Емелія Прокопик ЧСВВ,
відвідала оба монастирі (Сідней і Мельборн) і одобрила працю Сестер. В
тому ж році (м.лютий) в Мельборні відбувався Міжнародний Евхаристійний
Конгрес у якому очолював нашу Церккву Її Глава - Блаженніший Патріярх
Йосиф. Він знову був Дорогим Гостем у монастирях Сестер, радів їхніми
досягненнями і благословив їхню працю.

Б У Д О В А Н О В О Г О М О Н А С Т И Р Я В С ІД Н Е Ї
Старий дерев’яний будинок, що досі служив Сестрам як монастир, ставав
щораз тіснішим. І сіднейська парафія, під проводом о.пароха І.Шевціва, на
Заг. Зборах парафіян 10.11.1974 р., рішила побудувати Сестрам новий
монастир. Вибраний для цього Будівельний Комітет, під проводом д-ра Евгена
Гливи, розвинув свою діяльність,-збірку потрібних фондів. Старий діммонастир "добровольці"розвалили і иа його місці, в неділю, 6.5-1975 р.
розкопано землю під фундаменти нового монастиря, а 29-6-1975р- відбулось благословлення фундаментів і вложення наріжного
каменя під новий монастир. До зібрання фондів дуже причинилися
дівчата-Контестантки парафіяльної Добродійности. Впродовж трьох місяців,
вони зібрали ок. 10.000 дол. на ту будову.
В часі будови нового монастиря, Сестри жили в домі п-ва Миколи і Марії
Фурик, при 26 Делі Стріт у Лідкомбі; а п-во Фурики жили в "комірнім", у
параф. домі.
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25.7.1976р. відбулось благословлення нового монастиря, яке
довершив Ап,Екзарх УКЦеркви в Австралії, Кир Іван Прашко, після Архиєр,
св, Літургії, при численній участі вірних сіднейської парафії, а також вірних
з Нюкастлю, Воллоиґонґ і Канберри»Квіибієн, а навіть з Мельборну, Перту і
Брізбеиу, Почесною Гостею при посвяченні монастиря була Ген, Настоятелька
Сестер ЧСВВ - ВПреп,Архимандриня Емелія Прокопик, Посвячення почалось
у монастирській каплиці, яку розмалював у візант. стилі, Веч, о, Зенон Хоркавий (тоді сотрудник, а тепер парох Сіднею). В часі прийняття, яке відбулось
у новій параф. залі, при участи ок, 400 осіб, старших, дітей і молоді, Мати
Емелія подякувала усім, хто причинився до будови монастиря і тим, які підтри
мують працю Сестер ЧСВВ.
Душею і рушієм будови монастиря був о,парох Іван Шевців, Завдяки його
зусиллям і щедрим пожертвам парафіян, монастир був готовий упродовж 10ти місяців і вже 11.4.1976 р., відбулось його відкриття . Після святочної
промови Голови Буд.Комітету, д-ра Е,Гливи і зворушливого слова Королеви
Контесту парафіяльної Добродійности, панни Марійки Сенькович, - Преп.
Ігуменя Марія ЧСВВ перетяла стрічку при головних дверях. Цим вона дала
можливість численним парафіянам і добродіям монастиря оглянути його ще
поки Сестри там поселилися і закрили клявзуру. Того ж дня закінчилась
майже однорічна "скитальщина" Сестер і п-ва Фуриків.
Головним будівничим монастиря був п, Богдан Андрусів. Багато робіт вико
нав він сам, таньше, а то й безплатно. Тим він заощадив Комітетові фонди, а
в Сестер заслужив собі иа вдячність і молитовну згадку. На цьому місці слід
згадати заслуги ще двох Добродіїв Сестер, а саме: бл.п.Миколу Винарчика і
бл.п. Володимира Ґорчинського.
12.12.1976 відбувся виступ"артистів" цілоденного Дит.Садочка, Ось їх імена:
Павло Коцюмбас, Стефан Кенцало, Монтепо Ел Ісса, Катруся Коцюмбас,
Юля Врен, Ромко Параска, Аніта Діксон, Марко Пастух і Юстина Бловс.
9.10.1977 р ., вічними обітами віддала себе на службу Богові й Народові
Сестра Софронія (Вероніка) Мороз ЧСВВ, в церкві св. Андрія, в Лідкомбі.
У відсутності Ап.Екзарха, торжество перевів о. парох І.Шевців.
16.10.1977 р., відбулося торжественне прийняття дівчат у членство
Марійської Дружини і Дітей Марії, під проводом Сестер Василіянок. В праці
з Церковним Молодечим Хором і Марійською Дружиною, Сестри відновили
традицію гагілок і продемонстрували їх на Великдень 1979р. на ведике
задоволення сотням вірних, на подвір’ї, перед параф. домом. 22.4.1979р., під
проводом Сестер, вперше виступив Церковний Молодечий Хор, з нагоди
іменин о. пароха І.Шевціва.
26.12.1979
р ., Марійка Ґугляк (нар. в Англії, зам. в Джілонґу, Вік.),
почувши голос Ісуса: "Іди за мною" (Мат. 8,2), приїхала до Сіднею з наміром

Розділ VII

313

стати монахинею ЧСВВ. Як неповнолітня, тут вона кінчить гімназію а з часом
відбуває вишкіл на новіціяті й складає монаші обіти (14.1.1986).
Побачивши плодовиту працю Сестер, третя по величині парафія УКЦ в
Аделяїді, Півд.Австралія, і собі захотіла мати Сестер. Для їх влаштування
постав гам Комітет під проводом д-ра І.Ващишина. В скорому часі там набули
і відновили відповідний дім, недалеко нашої церкви, в дільниці Вейвил. З
Аргентини приїхала Сестра Кикилія (Кібіш) ЧСВВ, і 18.12.1977 р., дві Сестри:
Кикилія і Климентія, за благословенням Настоятельок свого Чину (в Римі й
Сіднею), переїжджають до Аделяїди і відкривають (третій з черги) монастир
Сестер ЧСВВ в Австралії.
В часі приготування до відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення України
(988), на терені сіднейської парафії, священики і Сестри відвідали десь 500
домів наших вірних із Похідною Іконою Почаївської Богородиці. В програмі
відвідин були: Молебні, Акафісти, і/аб о вервиця і духовна гутірка на релігійні
теми. В тих відвідинах брали участь не лише господарі дому, але часто ціла
родина, приятелі, сусіди.
21.9.1980 р. під проводом Сестер часто відбувалися прогульки дітей в
околиці Сіднею. Обов’язки шофера і кухаря сповняв ... о. парох.
Упродовж 10 літ (1974-1984), Сестри розвинули свою працю до тої міри,
що в і в новому монастирі стало тіснувато. То ж, старанням о.пароха І.Шевціва,
почато прибудівку (продовження) монастиря (5 кімнат на гор. поверсі для
новичок, а на долині: спальні для дітей з Дит.Садочка, світлиця, лазничка,
кімната на дозвілля і забави дітей). Будовою провадив (сьогодні вже покійний)
Петро Король.
7.9.1984 р. наспіла сумна вістка про смерть Блаженнішого Патріярха
Йосифа. Цю втрату Сестри відчули дуже болюче, бо в Достойній Особі
пок.Патріярха вони втратили Духовного Батька і Опікуна. Саме Блаж.
Патріярх Йосиф поручив Сестрам місійну працю в Австралії, натхнувши їх
до посвяти прикладом свого життя. Того ж дня, в сусіднім до монастиря Домі
пенсіонера (Кенберра Нирзінґ Говм) упокоївся Добродій сіднейської обителі
Сестер, бл.п. Володимир Ґорчинський (син пок. о.Й.Ґорчинського). Він
залишив Сестрам у спадку частину свого майна. Завдяки йому Сестри могли
завершити згадану прибудівку монастиря в Сіднеї.
17.2.1985
р., для придбання фондів на сплату довгів за розбудову монастиря,
Сестри почали ( при помочі добрих пань-парафіянок і напереміну з СестриЦтвом
у параф.залі), приготовляти теплі обіди для тих,хто хоче смачно і дешево
пообідати.
В часі Різдвяних Свят Сестри відвідують з Колядою (а на Великдень зі
свяченим), в першу чергу своїх Добродіїв, а також старших і немічних в
їхніх домах, щоб так піддержати наші традиції і принести людям духову
потіху й новорічні побажання на краще.

Гагілки - радісна зустріч
Воскресіння Христа і весни
в Україні , в Сіднеї тоді
“глуха осінь"
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14.1.1986 р., дотеперішня послушниця, Марійка Ґуґляк, вступила на
новіціят, прийнявши монаше ім’я Тереня ЧСВВ., а 14.1.1993 р. зложила
Торжественну Професію вічних обітів в церкві Покрова Матері Божої в
Джілонґу, прийнявши ім’я: Сестра Марія Анна Тереня ЧСВВ. Торжество
перевів Преосв. Владика Іван Прашко в сослуженні о.Зенона Хоркавого та о.
Дмитра Сеніва. Цю подію звеличали в церкві сотні вірних, батьки і брат
нової монахині, а потім на прийнятті в параф. залі, ок. 400 вірних, під проводом
Ап.Екзарха Кир Івана.
8.4.1986 р., під час відвідин Австралії, відвідав і монастир Сестер Глава
УКЦеркви Блаж.Патріярх Мирослав Іван (Кардинал Любачівський) і впродож
одного тижня провів з Сестрами Духовні вправи-реколекції.
27.10.1986 р., Нова Архимандриня Сестер ЧСВВ, ВПреп. Мати Христофора
Малковська ЧСВВ, враз із Заступницею Сестрою Дією ЧСВВ, відвідала
Делеґатуру Сестер в Австралії. Щоб віддати поклін своїй "Матці", приїхали
до Сіднею усі Сестри з мельборнського і аделяйдського монастирів.
05.12.1987 р. під проводом о. Пароха і диякона Ж.Коломийця, відбулася
однодневна духовна застанова для Марійської Дружини і Дітей Марії, якими
опікуються Сестри. Час до часу відбуваються торжественні прийняття дівчат
у членство Марійської Дружини і Дітей Марії і з тієї нагоди нові членки
одержують від Сестер пропам’ятні медалики ітп-.
У Велику Суботу в сіднейськім монастирі, кожного року Сестри при
готовляють кількадесять пасок і великодніх кошиків і після посвячення
розвозять їх бідним, хворим, немічним, усамітненим парафіянам, щоб помогти
їм зберегти великодню традицію і розговітись свяченим яєчком, паскою, хроном
і покріпити їх духово. Часто в цьому помагає їм невтомна і услужна "світська
Сестра" - пані Марія Фурик.
Крім молитви, ведення кухні, навчання в школі й опіки над дітьми, в
Дит.Садочку, сіднейські Сестри дбають і про прикрасу храму св. Андрія,
шиють нові й вишивають священичі ризи (облачення) ітп.
На заклик Преосв. Ап.Екзарха, посилити молитви за нашу переслідувану
Церкву, щонеділі, Сестри, з вірними сіднейської парафії, проводять Годину
Спільної Молитви: Молебень, Акафіст,Вервицю ітп.
25.11.1989 р. Сестри створили Крилос із небагатьох ентузіастів церковного
співу (Вечірні, Утренні ітп.), для кращого звеличення більших Празників ітп.
Апостольство Молитви - це Гурток (ок. ЗО осіб), зокрема старших парафіян,
які під проводм Сестер, в першу п’ятницю кожного місяця, відбувають свої
Сходини ї Святу Годину (св.Літурґія, Вервиця, Молебен і тп.) в наміренні
членів Ап.Молитви.
9.7.1990 р., з ініціятиви Сестер, створено в парафії М олодш у Ґ р у п у
Сестрицтва Покрови М атері Божої. Сходини членок відбуваються в
перший понеділок кожного місяця, під проводом Сестер, або о.пароха.
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21.7.1991 р., в Сіднеї
відбулося відзначення
40-ліття українського
шкільництва в НПВалії. З тієї нагоди, в
Домі Молоді, відбувся
Концерт, у якому взя
ли участь учні Брат
ської Рідної Школи і
Дитячого Садочка, під
проводом Сестер.
26.7.1991 р., Гостем
сіднейського монастиря
був Ісповідник Віри,
Преосв. епископ Павло
Василик з Івано-Франківська. Він приїхав на посвячення храму св. Володимира,
Пам’ятника 1000-ліття Хрещення України в Канберрі (28.7.1991 р.).
Щороку, в м. липень-жовтень, Сестри приготовляють дітей до Першого
св. Причастя. Вони їдуть і до інших, менших осередків (Волонґонґ, Нюкастль,
Квінбієн-Кенберра) з тією ж метою.
Крім всяких занять для добра спільноти, Сестри не занедбують дбати в
першу чергу, про власне спасіння. Тож, кожного року для власного
вдосконалення, Сестри відбувають цілотижневі Реколеції - Духовні вправи,
під проводом вибраного священика (найчастіше о.І.Шевціва), візитуючого
владики чи місіонаря. Нпр. Блаж.Патріярха Мирослава, Кир Івана, Кир Петра,
о.В.Краєвського, о. Тараса Олійника ЧСВВ(1984), о.І.Бовдеиа, о.Семена
Мигаля, о.Константина Тимочка, о.Євгена Лацика, о.Миколи Іванча, о.
Лаврентія Фута, о.Зенона Хоркавого, о.А.Діткуна ЧСВВ з Бразилії (1990
р.), о.Р. Дусяновського з Канади і ін.
26.10.1991 р. відбувся День застанови і духовної обнови для дітей і молоді
церковних товариств: Марійської і Вівтарної Дружин, Дітей Марії, під
проводом Сестер і о.пароха.
1.1.1992 р. Приїхала з Аргентини, до помочі Сестрам в Сіднеї, на два
роки, Сестра Діонісія Роза Шевчук ЧСВВ.
12.4.1992 р. Парафія св. Андрія відсвяткувала врочисто 25-ліття праці
Сестер Василіянок в Сіднеї. У святкуваннях взяли участь: Владика Іван
Прашко, о.митрат І.Шевців, Веч. Отці:Василь Іванчо, Теодор Кліш, Богдан
Томашек і диякон Ждан Коломиєць.
8 - 27.3.1993р. Канонічну візитацію сіднейського та інших монастирів Сестер
ЧСВВ в Австралії перевела Впреп. Архимандриня - Мати Дія Стасюк ЧСВВ
враз із С.Варварою Джін Міхальчик ЧСВВ.
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Гурток Апостольства Молитви (провадить с. Ольга ЧСВВ) в 1 ряді: Дора
Спирдз. Юстина Стефанюк, Катерина Поттиник, о,- парох, Галина Берегова,
Текля Гулак, Агафія Оверко, в 2 ряді: с. Ольга. Андрій Стефаніш, Текля Вовк,
М арія Матвісик, Іван Спирдз, Катерина Боднарчук, Дора Коваль, Катерина
Туменюк. Анна Гайдук, Катерина Ладанай, Михайлина Щепна, Ольга Дмитрик,
Василь Тильна, М арія Мацьків, Анна Сардига, Михайло Ковальський (голова)

27.9.1994 р. На запрошення Сестер, приїхала Мати Дія Стасюк, щоб
полагодити монастирські справи.
25.3.1995р. Золотий Ювілей торжественної монашої Професії Мати Марії
Афінець відсвяткувала парафія св, Андрія святочним обідом, приготованим
Сестрицтвом Покрова Матері Божої і Братством св. Андрія.
24.5.1996 р. До помочі Сестрам у Сіднеї приїхала з Бразилії С.Лавра Босей
ЧСВВ.
15.11.1996р. Відвідала монастир с.Вероніка Ротчин ЧСВВ, з Аргентини,
б.Настоятелька Сестер ЧСВВ в Бразилії та її рідня: п-во Слисавета і Павло
Апдрухович.
2.4.1997р., відбулися вибори Делегатури. Настоятелькою Делегатури Сестер
ЧСВВ в Австралії була вибрана Впреп. Мати Лукія Ангелюк ЧСВВ з
Мельборну а Заступницею С.Кикилія Кібіш ЧСВВ, Настоятелька в Аделяйді.
19.5 - 5.6.1998. Приїхала на Канонічну візитацію монастирів і працю Сестер
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Церковний Крилос на пробі співу під проводом, сестер ЧСВВ. Катерина Кулик,
Анастазія Золотар, Оля Барановська, Василь Павлів, с. Доротея, Петро
Островський, М арія Михпо, Петро Золотар, с. Констамтина, Надя Гарам,
Іванка Гарам, Г. Гаран, Марійка Шуитяк, Галина Берегова.

в Австралії Впреп. Мати Дія Стасюк ЧСВВ і Вікарія с.Варвара Джін
Міхальчик ЧСВВ.Вони відвідали всі монастирі й мали нагоду говорити з
кожною Сестрою. Мати Дія записала в Книзі відвідин Мементо Сестрам:
"Дорогі Сестри! Хай Господь на далі благословить Ваші почини
та увінчує їх успіхами. Покладайте усю свою надію у Господа, а
Він не заведе а противно, поведе Вас Своїми дорогами. Надалі
стійко тримайт еся молитви, спільного м онаш ого життя і
жертвенности, а Господь, що все знає і бачить, захоронить і
винагородить за все! Віддана в Христ і Господі, м.Дія Стасюк
ЧСВВ,Архимандриня СС.Василіянок 23.5.1988 Р.Б.
Як було згадано вище, духовні потреби молоді вимагали праці Сестер в
інших парафіях, і тому Сестри відкрили свої місійні станиці-монастирі в
Мельборні (1970 р.) і в Аделяїді (1977 р), а не маючи більше покликань зпоміж місцевих дівчат, збільшували своє число покликаннями з Аргентини.
Сьогодні в Австралії, (в трьох згаданих станицях) працюють 13 Сестер ЧСВВ.
З хвилиною,коли відкрилась можливість працювати в Україні, одна Сестра Преп.Мати Анісія (Шевчук) з Мельборну виїхала в Україну і провадить
Новіціят (вишкіл новичок,кандидаток у монаший стан) Сестер ЧСВВ у Львові
й Оздоровчу Оселю ("Вогник") для дітей і молоді, жертв Чорнобиля, в
Брюховичах біля Львова.
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Молодша група Сестрицтва Покрови Матері Божої. Започаткував о. Августин
Діткун ЧСВВ місіонер з Бразилії, 1990 р. Галина Тротнар, оіш, о. Діткун,
Катерина Саєрс, Соня Спирдз. Стоять: Галина Берегова, Калина Гродзіцька,
Ганя Готсон, Христя Барабах, Христя Вовк, Галя Сенькович, Іванка Гаран
(голова), с. Констамтина ЧСВВ (провідниця гуртка), Ева Бутилевич, Марійка
Дума , Оуш Барабах, Марійка. Шиян.
*

*

*

С П И С О К Д О Б Р О Д ІЇВ І Ф У Н Д А Т О Р ІВ
М О Н А С Т И Р Я С ЕС ТЕР Ч С В В у С і д н е ї
ДОБРОДІЇ (які зложили 500 і більше дол. на будову монастиря в Лідкомбі):
Братство св. Андрія; Сестрицтво Покрова Матері Божої; о.митрат І. Шевців;
Церковний Хор; Фурик М.М.; Андриц І.; Андрусів Б.; Андрусів М.; Андрусів
С.; Андрусів Ст.;Барабах А.Е; Береговий Я.Г.; Береговий М.А.; Винарчик
М.К.; Вовк М.Т.; Гайдук Г.А.; Гаврилів І.; Гарасимів М.Т.; Глива Е.; Гулак
М.; Гулак Т.; Гулик В.Д.І.; Гулик С.С.; ҐецО.М.; Збирак Ю. С.; Ґорчинський
+ о. Й.; Ґорчинська + І.; Ґорчинський + М.; Ґорчинський Л.; Ґорчинський +
В.; Дмитрик Б.О.Б.А.; Драбина В.О.; Зарубайко Д.К.; Жовнірук Т.; Ільків
Д.К.; Кіналь М.Е.; Кобрин І.А.; Константинюк М.К.; Кошик В.М.; Кучек
М.Е.;Люлька В.М.; Матвіїв М.С.; Матвісик І.М.; Мирилович М.А.; Мирха
П.Е.; Оверко І.; Олексин М.П.; Павлишин М.; Пастух М.М.; Петрикович
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Я.; Петрикович К.; Погребецька Р.; Полохач Т.Х.; Прокопів М.С.; Проць
B.С.; Сапрун +М.; Сапрун В.; Сапрун П.; Сенькович Д.Ю.; Сеньчак І.;
Сеньчак А.; Сивак О.А.; Сивак Ю.Е.О.Я.; Слободян Д.М.П.; Сомар Д.А.;
Спирдз І.Т.; Стафиняк Т.В.М.А.; Теглівець М.А.; Темник Б.; Темник Л.А.;
Тилька В.; Тройчак С.Е.; Харів П.; Цикалик І.; Цикалик А.; Цимбалій М.В.;
Чекалюк В.І.; Шалайко С.К.; Шиян Д.П.; Щирба +М. А.; Кримський +М.
ФУНДАТОРИ МОНАСТИРЯ: Ап.Екзархат; Аґрес Г.К.; Андреадіс Г.А
Баран Г.С.; Безик П.Р.;Бень Д.Ш.; Берегуляк І.В.; Богонюк В.С.; Боднарук
Б.К.; Бойко О.Л.; Бойко С.А.; Бойко Ст.; Босак С.Ю.; Брецько М.М.; Брус
І.А.; Бубшок Ф.; Бурковський П.Е.; Бутилевич З.К.; Бутилевич Ю.Х.;Буць
І.; Варчак І.Л.; Василишин М.М.; Возімка Я.; Возняк Т.; Волощук М.В.;
Габрищук В.; Гаманюк Д.Н.; Гарасимович М.І.; Гищак +1. І.; Глива Т.К.;
Грабовський І.М.; Гулак О.; Гулик М.І.П.; Гуль С.А.; Гурба О.А.; Гутник
О.; Ґалазика Д.К.; Ґалазика І.О.; Ґураль М.О.;Даців І.Д.; Денко М.С.;
Дімбровський С.; Добровний С.; Драган Д.М.; Дутко І.; Жабич В.А.; Жук
C.М.; Кайда С.М.; Келеман +М.; Коваль Д.В.; Ковальський М.; Ковальський
+А.; Ковальська+А.; Козак Д.М.; Козак М.; Константинюк Г.; Константинюк
Я.Г.; Коцюба Т.А.; Кошарич Ю.; Кріслатий М.А.; Круцько Р.І.; Кулик М.Л.;
Кулик +В.+Р.; Лаврик О.; Ладанай С.К.; Лапка І.М.; Логин І.; Лоґуш Й.В.;
Лисович О. Лопата П.Е.; Мальків П.З.; Маркевич Й.А.; Марочкович В.О.;
Матринюк І.М .; Марушечко В.М.; Марушечко +В-ко; Марушечко П.;
Матвісик Б.Л.; Матвісик Й.Е.; Меленчук Н.О.; Мілляр Р.В.; Михно+І.М.Ст.;
Мортка Р.; Нечипор А.; Нечипорук-Терлецька К.; Огриновський І.А.;
Орловський Г.А.; Островський П.Е.; Ошуст +Ю.; Павлишин +С.; Павлів
Е.А.; Пагута К.; Палюшок В.; Параска В.; Пехов’як А.; Плоскодняк І.О.;
Плужник В.А.; Полохач +Ф.+М.; Полохач І.П.; Полохач Е.; Поташник Я.К.;
Приказа П.К.; Процайло М.Е.; Птиця Я.М.; Рогожинський П.О.І.; Рудка
В.М.; Савалаґа С.В.; Садницький М.К.; Сакалюк О.М.; Семців Ю.М.;
Середюк П.; Синютка А.М.; Смеречук С.А.; Смикуліс М.Р.; Спирдз І.П.Р.;
Ставичький І.Е.; Станкевич +Г.; Станкевич +Р.; Стефанюк П.Ю.; Строкон
М.С.; Тимоць Г.Е.; Ткачук +М.; Туз Г.М.; УКТ Клюб ; Федоровський Р.А.;
Федюк І.А.; Федьків А.І.; Фесюк +Д.; Фільварків М.А.; Фінницький +М.+М.
;Фордзун П.Т.; Хіцяк Я.; Худа М.К.; Чабан Г.; Чайка І.С.; Чирка Й.А;
Шевців Е.М.; Шевчик Ю.О.; Шиґоля І.; Шкикавий П.А.; Чепига І.М.; Щепна
М.; Юрчилюк М.А Янківський І.А.
Збірку пожертв переведено під гаслом: "ЗБ ІР К А НА БУ Д О ВУ
МОНАСТИРЯ СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК". В розумінні пароха, Комітету
Будови, Збірщиків і Жертводавців той монастир мав бути власністю Сестер
ЧСВВ. Формальності переписання нового монастиря на власність Сестер ЧСВВ
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доходили до завершення, коли прийшов новий епарх, Кир Петро Стасюк
ЧНІ.Справу переписання монастиря Сестрам Василіянкам він "заморозив" і
досі відмовляється від передачі монастиря Сестрам ЧСВВ. В опінії ж усіх
вірних сіднейської парафії, монастир повинен бути власністю Сестер Василіянок,
бо саме для Сестер ЧСВВ (і при їхній співпраці) його збудовано! оіш
Документ:
ЕПАРХІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ В АВСТРАЛІЇ І НОВІЙ
ЗЕЛЯНДІЇ
Слава Ісусу Христу!
(Сідней-Мельборн), 6 червня, 1988 р.

ПРОЄКТ УМОВИ-УГОДИ-ДОМОВЛЕННЯ ЕПАРХІЇ СВ.АП.ПЕРА І
ПАВЛА В МЕЛЬБОРНІ І СЕСТЕР ЧСВВ в АВСТРАЛІЇ
про власність і уживання Сестрами парафіяльних будов.
Маючи на увазі монаший спосіб життя Сестер ЧСВВ і працю Сестер у
парафіях, зокрема при веденні дитячих садків, навчання релігії в українських
рідних школах і різних гуртках, працю в церковних молодечих хорах та
Марійських Дружинах, друк епархіяльного часопису, відвідини хворих по
шпиталях і немічних парафіян у приватних домах, а також харчування
священиків, - провід УКЦеркви в Австралії (тобто епарх і мужі довір’я тої
Церкви) зобов’язуються подбати про відповідне окреме приміщення для Сестер,
точніше про монастирі, в яких Сестри могли б жити і розвивати своє духовне
життя, зобов’язуються оплачувати муніципальні оплати, забезпечення, воду,
електрику і т.п. і дати Сестрам належне удержання.
Зі своєї сторони, Сестри ЧСВВ зобов’язуються мати в поодиноких
монастирях бодай 3-5 україномовних Сестер і співпрацювати тісно з епархом
і місцевим парохом та другими священиками в парафії для добра парафії, то
зн. міцевої української спільноти українського обряду і помагати священикам
зокрема в ділянці виховання дітей і молоді: провадження дитячих садочків та
передшкілля, навчати релігію в українських школах і взагалі на терені парафій,
приготовляти дітей до першого св.Причастя, закладати і провадити молодечі
церковні хори і молодечі організації, провадити церковні крилоси, працювати
в друкарні при видаванні епархіяльного часопису, відвідувати хворих у
шпиталях і старих і немічних у домах, провадити господарку священиків,
бодай приготовляти для них харч і тим подібне.
Доки Сестри працюють в якійсь парафії, доти вони мають право уживати
парафіяльні, чи радше епархіяльні доми-монастирі, як свою власність. Однак
правним власником тих усіх будов є і залишається єпархія, тобто мужі довіря
(Трастіс УКЦеркви в Австралії).
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Якщо Сестри з яких-небудь причин хочуть чи мусять залишити-ліквідувати
свою пращо в якійсь одній парафії і монастирі, то мусять попередити повідомити про цей свій намір епарха письмом один рік наперед. Подібно,
якщо якась парафія чи парох з якихось оправданих причин схоче усунути
Сестер з парафії, то мусить письмом і за згодою епарха, їх про це повідомити
гіринайменше один рік наперед.
Якщо Сестри залишають парафію, тобто свою працю в парафії самовільно,
з власної ініціятиви і проти бажань пароха та без дозволу епарха, тобто
ліквідують монастир, то одержують від парафії зворот лише того вкладу, що
його вони вложили в будову чи розбудову того монастиря.
Якщо ж їхнього видалення з парафії вимагає парох чи епарх, то парафія
або єпархія повинні звернути Сестрам (тобто Чинові Сестер Василіянок)
половину вартости. усього уживаного Сестрами майна (тобто половину
актуальної вартости монастиря, його улаштування ітп.).
При евентуальній ліквідації Української Католицької Церкви в Австралії,
тобто епархії св. Ап. Петра і Павла в Мельборні, то всі посілости (будинки,
знаряддя, предмети і т.п.) уживані Сестрами ЧСВВ переходять на власність
повну - виключну - абсолютну власність - Сестер ЧСВВ. Чин СестерСВВ
може ті посілості продати і т.п. і прихід з такої продажі обернути на добро
того Чину в Австралії або в інших країнах.
Підписали: +Іван Єп.Мельб.св.Петра і Павла (Єп.Іван Прашко, Епарх
для українців католиків в Австралії,Новій Зеляндії та Океанії); Мати Марія
(Афінець) ЧСВВ; о.Василь Іванчо, адміністратор катедральної парафії;
о.міграт Ігор Шпитковський парох Аделяйди; о.мітрат Іван Шевців парох
Сіднею.***
М ІС ІЇ-Р е к о л е к ц ії. Для оживлення релігійного життя вірних епархії,
владика Іван час до часу спроваджував місіонерів-проповідників.Перші місії
для українців католиків в Австралії проповідував о.Михайло Щудло ЧНІ,
упродовж майже двох років: 1963-64, почавши від Керне,Тавнсвіл, Брізбен..
кінчаючи в Перті,Зах. Австралія.
Ось, Звіт - Статистика його місій у Сіднейській парафії: (гл. "ДВісті"
1.11.1964 р.):
Місцевість:
Сен Мерис:
Горнсби:
Бенкставн:
Кабрамагга:
Інґлебурн:

Дата місії:
7 - 14 .6.
14 - 21.6
21.6-28.6.
28.6-5.7.
12.7-19.7

Повідомлено: Учащало:
45
70%
18
90%
75
55%
120
70%
20
30%

Сповіді:
48
38
61
117
17

Причастя
78
65
100
194
25
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Меррилендс: 19.7-26.7
Сефтон:
26.7-2.8
2.8-9.8
Блектавн:
Воллонґонґ:
16.8-30.8
Міллерс Пойнт:30.8-6.9
Фейрфільд:
6.9.-13.9
Ліверпуль:
13.9-16.9
Тунґеббі:
17.9-20.9
20.9-27.9
Квінбієн:
Канберра:
27.9-4.10
Лідкомб:
4.10-11.10

50
70
45
94
50
35
20
20
50
33
185

50%
50%
50%
65%
12%
50%
80%
80%
90%
90%
60%

67
50
37
65
21
22
22
60
68
55
135

80
60
55
92
ЗО
ЗО
ЗО
102
125
101
280

Другий священик-місіонер, о.Володимир КраєвськийЧНІ, проповідував місії
в рр. 1969-70, а потім залишився душпастирювати в Нюкастлі, де й помер,
4.4.1979 р.
Впродовж місяців: вересень,1983 і січень 1984 р., кілька місій в Сіднеї,
Волонґонзі, Канберрі й Мельборні проповідав о.д-р Степан Гарванко з Риму.
Від листопада, 1983 р.до 1 травня 1984 р.,в Мельборні,Джілонгу,Тасманії,
Аделяїді, в Брізбані і в Сіднеї, місії проповідував о.Тарас Олійник ЧСВВ з
Бразилії, а від липня, 1991 до січня, 1992 р., довші й коротші місійні науки
проповідував о.Августин Діткун ЧСВВ, теж з Бразилії.
Впродовж місяців: квітень-жовтень 1995 р., в Сіднеї та в інших осередках,
місії проповідував о.Роман Дусяновський з Канади.

Сестри Доротея і
Константина з дітьми.

Р О ЗД ІЛ V III
Б Р А Т С Т В О С В Я Т О Г О А Н Д Р І Я В С ІД Н Е Ї
Церква - це Містичне Тіло Христа, Якого Христос є (невидимим, а св. агі.
Петро і його наслідники - кожночасний римський єпископ-папа є видимим)
Головою, а ми, християни, є членами того Тіла. Новозавітня Церква це
здійснення ідеї старозавітнього Царства Божого, родини Божої, спільноти
Божої (жид. СеЬаІ Іакше). Ідею того Царства жидівські законовчителі звузили
тільки до свого народу, а Христос оголосив його правдиве і широке розуміння,
як родини Божої, членами якої є всі люди.
Ясно, що в тій Родині Божій мусить бути Голова - батько (єпископ). І вже
в II ст. св. Іриней єпископ писав: "ІІВІ ЕРІ5СОРІІЗ - ІВІ ЕССЬЕЗІА" (лиш
там, де в проводі є Епископ, там є Церква), без епископа, спільнота християн
не творить "повноти" Церкви. Однак, ця спільнота християн - це не звичайна
бездушна отара. Миряни - Християни, члени тої Божої родини - Церкви,
крім обов’язків (РКАУ, РАУ & ОВЕУ- молися, плати і слухай!), мають у ній
теж свою ролю, а це: дбати не лише про особисте спасіння, але дбати теж і
про добро цілости, тобто про спасіння інших, то зн. бути апостолами Доброї
Новини у своїм середовищі, в першу чергу, особистим прикладом християн
ського життя.
І впродовж століть рядові християни - МИРЯНИ відігравали в житті Церкви
дуже відповідальну ролю.Для цього вони організувалися у різні цехи,
товариства та організації з особливими цілями кожна. У нашій Церкві від
століть відомі Церковні Братства, які провадили школи, стояли на сторожі
віри і національного духа народу, а часом були одинокими оборонцями Віри
й духовости Церкви і Народу. Це було свого роду Світське Апостольство, до
якого зобов’язані всі члени Церкви силою св. Хрещення і Миропомазання.
Обезголовлені (без видимої єрархії) і загнані в катакомби, саме вони - миряни,
зберегли Віру й причинилися до Воскресіння нашої Церкви в часі недавних
переслідувань її комуністичним режимом на Рідних Землях в рр.1946-1990.
Перед війною, в Галичині, це апостольство сповняли т.зв. Старші Браття
(і подекуди Сестриці) в наших церковцях. Часто ця їхня роля зводилася до
вдержання порядку в церкві, її прикраси ітп., але в очах людей - це були
"церковні люди”, і вони більше, ніж інші, дбали про добро Церкви, опікувалися
священиками, переховували їх в часі переслідування ітп. По війні на Заході
почали наголошувати ролю Мирян у Церкві, як світських апостолів, (відома
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"Католицька Акція") ітп. Ватіканський Собор присвятив Мирянам окрему
Сесію, а Папа Павло УІ видав окремий ДЕКРЕТ про АПОСТОЛЬСТВО
МИРЯН (18.11.1965 р.) "Миряни одержують обов’язок і право до апостоляту
з самої їхньої єдности з Христом-Головою. Бо хрещенням вчленені вони в
Таїнственне Тіло Христове, скріплені в миропомазанні силою Святого Духа,
самим Господом відпоручаються на апостолят. Посвячуються на царське
священство і святий народ (пор. 1 Петр. 2,4-10), щоб всіма своїми ділами
приносити духовні жертви та по всій землі давали свідчення Христові. А
святими Тайнами, а передусім Пресе. Євхарист ією, уділяєт ься й
піддержується ця любов, яка є немов душею всього апостоляту.(З).
Апостолят виконується в вірі, надії і любові, що їх Дух Святий поширює
в серцях усіх членів Церкви. Що більше, заповіддю любови, яка є найбільшою
заповіддю Господа, всі вірні є принаглювані шукати слави Божої через прихід
Його Царства, і життя вічного для всіх людей, щоб пізнали одного правдивого
Бога, і того що він післав - Ісуса Христа (пор. Ів. 17, 3).
Отож усім вірним Х рист овим накладаєт ься велике завдання:
скріплювати, щоб Божа спасительна благодать була пізнана й прйнята
всіми людьми і на цілій землі.
У ненормальних умовинах поселення й розсіяння українських поселенців
в Австралії, в перших роках (і по сьогодні) неможливо було організувати і
розвивати релігійне життя без співпраці Мирян, тобто вірних членів УКЦеркви.
Без їхньої праці й жертви в житті нашої тут Церкви ми не мали б тих досягнень
на різних полях, що їх маємо й уживаємо сьогодні.
Потреба спільної, зорганізованої дії мирян УКЦ виявлялась від самого
початку поселення українців в Австралії. Вона стала імперативом хвилини,
коли люди осілись, почали гуртуватися біля священика на Богослуженнях,
хоч і в у чужих церквах, й почали думати про будову власної церкви. Спочатку
в Сіднеї постав Комітет Будови Церкви зі специфічним завданням: - придбання
фондів і здійснення тої будови. Для організації різних свят, церковних імпрез
ітгі., треба було окремого гуртка людей доброї волі, які були б готові посвятити
свій час і працю для добра спільноти. В Сіднеї, на перший поклик Душпастиря
(о.д-ра П. Дячишина) в справі створення Братства, відгукнулися десятки таких
людей. І вже 16.12.1957 р., в присутності 50 вірних (в параф.залі римокатол. церкви св. Йоакима, в Лідкомбі) відбулися: ОСНОВУЮЧІ ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ БРАТСТВА св. АНДРІЯ.
Передруковуємо (буквально) "ПРОТОКОЛ" із тих Основуючих Зборів:
Порядок нарад: 1) доклад про потребу такого товариства і прочитання Статуту;
2) вибір Управи Братства; 3) внески і запити.
До президії покликано п.проф. Лопату, як Голову й п. С. Питляр, як
секретаря. О.д-р. П.Дячишин - з уряду.
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П.С. (Ярослав) Микитович подав внесок, щоби всі присутні вписалися на
листу. Внесок принято й листа із 49 підписами залучується.
До точки 1: О.д-р Дячишин дав доклад (доповідь - оіш) про конечність
заложення такого товариства. Таке Братство вже діє в Мельборні, й його
існування вповні себе оправдало. О.д-р зачитав Статут Мельборнського
Братства, й його рішено взяти за взір для статуту Братства св. Андрія в
Сіднеї. Примірник цього статуту залучено.
Предсідник Зборів - п.проф. Лопата - пропонує перевести дискусію над
потребою існування такого Братства та статутом.
Всі присутні погоджуються, що існування такого Братства в Сіднеї є
конечне. Над статутом і його поодинокими точками вив’язалася жива дискусія.
В дискусії брали участь панове: Я. Микитович, В. Островський, інж.
Пеленський, В. Кармазин, 3 .Менцінський, о.д-р П. Дячишин і проф. Лопата
та інші.
Відносно Статуту поступили слідуючі внески: а) о.д-р П.Дячишин - приняти
статут тимчасово; б) 3 .Менцінський - вибрати статутову комісію, яка його
опрацює; в) проф. Лопата - статут приняти, як основу, а коли праця покаже
потребу внести поправки, то тоді вибрати комісію, яка зробила б поправки; г)
п.Маренін - приняти статут тимчасово, але вибрати зразу статутову комісію;
ґ) інж. Пеленський: 1) вважати себе тимчасовими членами Братства, щоби це
відповідало правній сторінці; 2) статут цей приняти тимчасово; 3) вибрати
тимчасову управу із статутовою комісією і 4) скликати пізніше Святочні Збори
для заложення Братства, д) П.Островський додає до внеску інж. Пеленського
слідуюче: щоби назначити точний термін, до якого часу Братство буде т.зв.
тимчасовим; є) Я.Микитович - приняти статути як основу, вибрати Управу й
Статутову комісію, а Управа пізніше скличе т.зв. Надзвичайні Збори на
бажання статутової комісії.
Предсідник подав під голосування внесок інж. Пеленського й С.Микитовича.
За внеском С. Микитовича було 15 осіб а за внеском інж. Пеленського 13.
Внесок С. Микитовича принято. О. д-р Дячишин пропонує вкладку із 4 шил.
річно, а проф. Лопата ще 1 шил.на вписове. Оба внески принято одноголосно.
Точка 2: Вибір Управи: Вибрано слідуючу Управу: Ярослав Микитович Голова; Д. Ткачук, М. Гузійчук, І. Цикалик, Ю. Сивак - члени. Контрольна
комісія: А. Корженьовський, М. Маренін С. Питляр. Статутова комісія: інж.
Е. Пеленський, В. Кармазин, о. д-р П. Дячишин з уряду. Крім того, комісія
має право кооптувати ще одного члена.
Точка 3: Евентуалії: П. В, Островський - побажання до Статувої комісії,
щоби вставити точку про спротив латинізації нашого обряду та щоби Братство
переняло на себе опіку над церковними Хорами. Проф. Лопата - побажання
до Управи Братства, щоби виховувати релігійно молодь, постарати для дітей
молитовники й катехизм.
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О.
д-р Дячишин подякував присутнім за участь. П. Я. Микитович в імені
нововйбраної Управи дякує за участь і довір’я та просить піддержки членства.
Поф.Лопата подякував присутнім і побажав успіхів Управі Братства св. Андрія.
На цьому Основуючі Збори закінчено. Секретар - С. Питляр; Предсідник
П. Лопата."
Ось, Члени-Основники Братства св. Андрія:
О.
д-р Петро Дячишин, Я.Микитович, Е. Микитович, В. Кармазин, Нуна
Кармазин, П.Лопата, В.Островський, С.Питляр, Е.Пеленський, Я.Борода,
Р.Безик, Е.Валіхновський, Б. Глушка, М.Ґураль, Г.Головінський, Ф.Гузійчук,
М .Гузійчук, І.Д аців, Д.Даців, О .Загородна, А. Івахів, Г.Квасниця,
A.Корженівський, М .Криворука, О .Кенцало, С.Лютак, Д.М ацалик,
B.Майковський, С.Марунчак, П.Марунчак, Д.Тростянчин, Е.Тройчак,
Т.Фіголь, І.Цикалик, Т.Шукост, В.Шпарґала. М.Маренін, 3 .Менцінський,
Р.Менцінський, В.Ней, О.Питляр, Я.Проць, М.Сивак, О.Сивак, А.Сивак,
ІО.Сивак, А.Сов’як, С.Савчук, П.Сагайдак,
* * *
Перші Загальні Збори Братства св. Андрія відбулися 15.3.1959р.
Упродовж перших 10 літ членами Б-ва були теж і жінки, звичайно, дружини
Братчиків. Найпершим своїм завданням Б-во вважало оживлення релігійного
життя вірних, а зокрема через організування спільних зустрічей парафіян,
урядження різних імпрез, зокрема: спільної Свят-вечері - Просфори, колядок,
водохрищі, в’язання і роздачі "лози" в Квітну Неділю, свячення пасок, і
спільне свячене, зелено-святочні панахиди, храмовий празник і відзначення
різних роковин і подій з історії Церкви, особливо ж вдержання порядку в
церкві й біля неї ітп. Всі ці функції перебрало на свої плечі Братство. Не
маючи власної домівки на свої імпрези, Б-во винаймало чужі залі, звичайно
параф.катол. в Лідкомбі чи в Овбурні; часом УНДім ("Коронейшен голл") у
Лідкомбі. В таких випадках прямо усе (тарілки, ножі-вилки, їжу і тп.) треба
було приготовити-привезти, а потім залишити залю в порядку, забравши зі
собою навіть сміття. Найчастіше робив це своїм автом о. парох П.Д., а з часом
і сотрудник оіш. Нелегка була це робота! А ті добрі люди робили це впродовж
довгих 10 років, поки не дочекалися своєї власної (спочатку маленької залі
під церквою, а потім, від 1972 р.), великої залі біля церкви, з кухнею, сценою
ітп. вигодами.
Для історії парафії варто згадати, що іиіціятором усіх тих імпрез і тп.
було Братства св. Андрія, аж поки 1.7.1973 р., не постало окреме
СЕСТРИЦТВО Покрова Матері Божої в Сіднеї, а "душею” ( " зрігіїиз ш о у є п з ")
і "промотором" того Братства була всюдисуща і невтомна (аж до своєї смерти
+1984р.) пок. Нуна КАРМАЗИН.
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Щоб шан. читач мав бодай частинну уяву праці Б-ва при організації імпрези,
передруковую дещо із "Записника" пок. Нуни Кармазин, про "Засідання в
справі забави 20.9.1958р.: " Буфет: Що має бути в буфеті? скільки канапок?
скільки солодкого? хто купує усе до буфету? хто пече солодке? хто сидить у
буфеті? хто робить канапки? Горілка в буфеті: скільки? пиво - скільки? Хто
купує і продає пиво і горілку? чи мають бути бльочки на все? По скільки
вступи? хто при вступах? Оркестра полагоджена за 16 фунтів.
Льотерея: що на льотерею? по скільки льоси? хто займається льотереєю?
хто продає льоси?
Танці: танець, що пари себе шукають (добираються) зробити на 150 пар по
2 різні відзнаки. Хто це зробить? Хто купить це все? П-і М.Гузійчук довідається
в справі кухні і дасть мені знати. До буфету "біґос" (приготує) Гузійчук,
Парубоча, Сивак Ірена, Глушка. Біґос з хлібом жидівським. 6 шил. - порція
3 хлібом. Канапки: 10 боханців хліба (порізаного), 1 півфунта масла, 3 фунти
ковбасок, 2 пачки порізаного сиру швайцарського, 1 туз. яєць, 1 пушка квасних
огірків, 3 ф. помідорів, 1 салата. Сир до канапок зробить Ірена Корженівська.
Канапки привезе Г. Квасниця до Парубочих а Цикалик привезе. Солодке: Ірина
і Марія Сивак - пампушки; маківник - Кармазин, торт - Маренін; Фурик і
Криворука - картопляний салат.
Усталити: хто сидітиме в буфеті. Мусимо бути в год. 6. Не забути: чай,
цукор, горілка 4 фляшки, "лемон сквош", 10 туз.пива - Цикалик. Продають
пиво і горілку - Гузійчук. Бльочки до буфету - на всі речі. Вступ - 15 шил.
При вступах: Кармазин і Ірина Сивак.Льотерія: 1 вишивка, 1 фл.горілки, 1
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туз. пива. Льоси різної барви, по 2 шил. Сивак Осип - "американська льотерея".
Розмаїття до танцю - Ірина Сивак. Ніна Парубоча має купити: хліб до біґосу,
хліб до канапок, 3 ф. ковбаси мішаної, 1 і пів ф. масла, 2 пачки сиру, 1
пушка огірків, 3 ф. помідорів, 1 салата.Цикалик: пиво, горілка, лемонада,
цукор, чай, тарілки пластикові, вилки, склянки і підставки, ложочки,
серветки... Зіставлення:(підрахунок-оіш): Витрати: Пиво, горілка і все до
канапок: 28.10.0 ф .; Оркестра: 16.0.0 ф; заля з кухнею: 7.0.0. ф.; вишивка на
льотерею: 4.0.0-ф,; лемонада: 0.13.4 ф.; Бльочки: 0.8.0; оселедці: 0.7.0 ф;
Цикалик: 0.2.0 ф; оголошення у "В. Думці": 2.0.0 ф. Разом: 59.0.4.ф.
І кілька винятків з "Книги Імпрезового Комітету Б-ва св. Андрія в
Лідкомбі":
1) Засідання, дня 20.12.1958 р. в справі Просфори.в дні 18 січня, 1959 р.
Наявні: М.Гузійчук і Н.Кармазин; І.Цикалик і Ф. Гузійчук та о.д-р
П.Дячишин. Просфора на 250 осіб. Борщ, голубці, кутя, солодке, вино.
Оркестри не береться. Отець принесе свій рекордінґ тайп. Ялинку робиться
на сцені. Н.Кармазин годиться переговорити з п.Р.Менцінським, щоби він
постарався про ялинку і прибрав сцену. Світло - жарівки на ялинку п.І.Цикалик годиться позичити. Він же має замовити 15 туз. пива. Отець
привезе 5 туз. вина. До продажу треба постаратися лемонаду. Пивом і
лемонадою займеться п.Ф.Гузійчук.Борщ варять: Сивак М. Сивак І., Сивак
Н., М.Павлух, Гузійчук. Голубці: Безик, Глушка, Криворука, Кармазин,
Гузійчук, Приказа, Фільварків, Микитович;
2) Засідання в справі Свячененого, дня 17 травня, 1959 р. Приготовити на
300 осіб: Мішанина 40 ф., хліб - 20 бохонців; вино, солодке; яйця - 7 туз.
Мішанину замовляти у крамниці М.Г.Квасниців. Вино привезе отець П.Д.
Солодке, як звичайно, - пані принесуть без звороту коштів. До продажу буде:
пиво і лемонада. Продажем займається п.Ф.Гузійчук. Муштарду до м’яса
зробить п-і Сяся Микитович. Н.Кармазин переговорить з панями, які хотіли
6 зробити цвітли (бурячки) до м’яса. (Цвітли зробила Н.Кармазин 3 і півслоїків
-оіш).
3) Засідання в справі Забави, 28.6.1959 р. і стріча зі священиками (о.д-р
П.Дячишин і о. І.Шевців).Канапки - в буфеті, горілка і пиво - продається;
солодке - дарове. На льотерею маємо 2 подушки (одна вишивана на плюші)дар від п-ва Приказів; другу лишити на Петра і Павла (іменини о.Петра
Дячишина - оіш). Грає оркестра Сиваків і Любчик. Початок о год. 7 - до 1
ночі. До помочі сходяться пані й панове: Микитович, Гузійчук, Цикалик,
Сивак Ю., В.Кармазин, П.Приказа; пані: -Берегуляк, Війтович, Гузійчук,
Кармазин, Сивак І., Цикалик А.; Вступи: 8 шил. від особи. При касі: Берегуляк
і Кармазин В. Льотерія: квитки по 2 шил. Продають: Т.Війтович і Н.Кармазин.
Торт на льотерію (америк. ліцитація) переведе Сивак О. Горілку продається
в буфеті по 2 шил. келишок. Пиво продає Ф.Гузійчук - 4 шил. фляшка.
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Оркестра грає від 8 до І.Мали взяти 16 ф., а візьмуть лише 12 ф. решту
жертвують на церкву. Пані, які дали солодке: Берегуляк, Війтович, Криворука,
Сивак Н., Кармазин.Оселедці й яйця дає: М.Гузійчук. Салатку рибну робить
Сивак Ірина; обі дарують без звороту коштів. Приявних на забаві було 55
осіб платних і 12 з Комітету. Чистий дохід (не подано - оіш).
4) Засідання 12.7.1959 р. в справі приняття на Іменини Петра і Павла:
Приявні: Гузійчук, Кармазин; панове: Микитович Я., Гузійчук Ф., Цикалик
І. Порядок нарад: Що даємо їсти і пити? Скільки вступ? Окрема продаж
пива і горілки. Оркестра: як довго і від коли починає? Солодке. Хто пече, чи
треба докупити? Капусту зроблять: М. Гузійчук, А. Приказа, А.Фільварків.
М.Г.Квасниці - 50 ф.ковбасок і 20 бохонців хліба. Вино - 5 туз. о.П.Дячишин;
солодке - 25 шт. дарових; Продається: горілка, пиво, вино. Купить - Цикалик;
продає - Ф.Гузійчук. Оркестра від 5 до 9 веч. Вступи: 7 шил.; діти - 2 шил.Дві
каси: Кармазин і Берегуляк; Семків і Парубоча.Свято відкриває Голова Б-ва
Я.Микитович. Проф. П.Лопата від парафіян. Квіти - хто що може, хай принесе.
В часі імпрези перейти 3 рази і вичистити попільнички. Льотерея: подушка,
та евентуально, торт. Льоси по 2 шил.
5) Засідання в справі Просфори 10.1.1960 р. Розподіл функцій; хто і що
має придбати, купити, чи подарувати ітп. І так щоразу про кожну імпрезу,
кілька разів у році. Все це ніби "дрібнички" і "нецерковні" справи, але які
вони помічні й конечні у збереженні товариського співжиття в церковній гро
маді - парафії (!), це знає священик, а нагородить достаточно тільки один Бог!
З В І Т И : 1) ЗВІТ з 1-их звич. Заг.Зборів Братства св. Андрія та Звіти із
засідань (сходин) Управи Б-ва за рік 1959/60. Секретар: Степан Семків:
Збори відбулися в неділю, 15.3.1959 р. у парохіяльній залі церкви св.
Йоакима, Лідкомб, ИПВ. Збори відкрив Голова Б-ва п.Ярослав Микитович
привітанням приявних та відчитанням порядку Зборів, який прийнято
більшістю голосів, без змін. П.Я.Микитович подав кандидатуру предсідника
зборів гі.проф. п.Лопату та секретаря С.Семківа, що Збори прийняли
одноголосно. О.д-р. П.Дячишин коротко зреферував і пояснив значення і
ціль Братства та подякував Управі за працю для організації.
П.Я.Микитович зачитує протокол з попередніх Основуючих загальних
зборів, який прийнято без поправок. Відтак п.Микитович зачитує звіт з
діяльности уступаючої управи. Касовий прибуток товариства за час існування:
2,590.18.3 ф. Розхід: 2,067.12.11 і пів ф. В касі є: 523.5.3 ф. .
Член контрольної комісії магістр Маренін звітує з контролі книг і стверджує,
що книги були ведені бездоганно і є в порядку та пропонує уділити абсолюторію
Управі.
Мгр І.Пеленська звертає увагу на потребу організації Богослужень не
тільки для самого Пласту, а спільно для всієї нашої молоді.
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Предсідник дає під голосування внесок контрольної комісії про вділення
абсолюторії уступаючій Управі, що збори прийняли одноголосно.
П.Я.Микитович реферує справи нового Статуту, пояснюючи, що він
обширніший і точніший від попереднього та ставить внесок, щоб статут
прийняти без запитання. Однак на прохання мґр-а Мареніна інж. Е.Пеленський
цитує головні точки статуту.
О.д-р П.Дячишин звертає увагу, що Церковна влада може внести якесь
рішення, що суперечило б статутові Б-ва, і тому дає внесок прийняти статут
тільки як Правильник. Однак Я.Микитович обстоює думку, щоб статут
тимчасово прийняти в такій формі, як він є зараз, а відтак переслати статут
до апробати Єпископові, що Збори прийняли більшістю голосів.
Вибір нової Управи: предсідник відчитує одиноку листу кандидатів нової
управи,як слідує: Я.Микитович, Сивак ІО., Семків С., пані: А.Кармазин,
А.Війтович, М.Гузійчук, С.Питляр, А.Цикалик, Л.Глушка, А.Приказа;
Контрольна комісія: проф.М.Федусевич,інж.М.Строкон і мгр.М.Маренін.
Збори прийняли одноголосно повищі кандидатури.
Справи: а) Членська вкладка: о.д-р.П. Дячишин пропонує залишити висоту
вкладки 4 шил. річно.Я.Микитович піддержує ту пропозицію. П.Винарчик
подає висоту вкладки 10 шил. Внесок о.П.Дячишина прийнято більшістю
голосів.
Запити і внески: П.С.Люгак висловлює думку, щоб для збільшення членства
покористуватися Збірщиками по районах. П.Ф.Гузійчук звертає увагу на
труднощі дістати залю на імпрези Б-ва і радить новій управі заздалегідь
забезпечити собі залю.Р.Менцінський звертає увагу, що належало б вести
дискусію про справи більш релігійно-духового напрямку, ніж про речі
матеріяльного порядку.
Інж.Е.Пеленський висловлює думку, що було б доцільно закупити сусідню
площу й хату, ще перед початком будови церкви, бо при будові можуть зайти
зміни.
Він також звертає увагу на потребу деяких душпастирських оголошень у
часописі "Вільна Думка". Проф. П.Лопата звертає увагу на конечність
придбання молитовників для шкільної дітвори в часі Богослужень. Мгр
Маренін звертає увагу на поширення релігійної преси, нпр., журналу "Світло"
з Канади. С.Семків звертає увагу на негативний звичай деяких старших
парафіян вистоювання перед церквою в часі Богослужень, що є злим прикладом
для молоді та звертає увагу чужинців й апелює до о. пароха, щоб він частим
напоминанням викорінив цю практику в нашій церкві. О.д-р П.Дячишин ще
раз нагадує про важність купівлі дому, де мали б приміщення наші монахині,
захоронка та, евентуально, шпиталь. Предсідник, закриваючи Збори,
підкреслив із вдоволенням їхній конструктивний перебіг і вислід. С.Семківсекретар.
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В часописі "Вільгіа Думка", дня 5.4.1959 р. появилися "Міркування після
Зборів": "БРАТСТВО СВ. АНДРЕЯ В СІДНЕЇ"
"В дні 15 березня ц.р., Братство св. Андрея в Сіднеї відбуло свої перші
річні Збори.
У вступному слові Куратор-Опікун Братства, о. д-р П. Дячишин, подав,
м. ін., дуже цікаві дані про Ватиканський архів, де збереглось багато цінних
документів, що висвітлюють незнані досі моменти нашого церковно-національ
ного життя.
Звіт голови Братства п.Я.Микитовича виявив, яку корисну роботу провела
Управа Братства серед українців-католиків сіднейської парафії; нагородження
оплесками було тільки дуже скромною нагородою за всю працю Управи.
Збори прийняли статут, устійнили висоту членський внесків (4 шил. річно)
та вибрали нову 10-тичленну Управу, при чому ніхто з пропонованих не
відмовлявся від участи в Управі. Зборами рутинно проводив інсп.П.Лопата.
Про Збори не було повідомлення в пресі, ні оголошення біля церков, про
них "заповідалось" тільки в церкві. Чи тільки тому на Збори явилось усього
біля 50 членів?
Можливо, що в декого таке враження, що товариство, яке про свою діяль
ність ніде не пише, про якого тільки з амвону говорять, це прямо ніяка організа
ція, а тільки група потакайлів, що під командою пароха збирає гроші на церкву.
Думаю, що ті речі вимагають деякого вияснення.
Церквоні Братства мають свою давню традицію. Вони були першими
організаціями світських людей; вони не тільки стояли на сторожі нашої релігії
та обряду, але й були заборолом проти винародовлення.
З часом братства обмежили свою діяльність до справ суто церковної натури,
в міру того, як розвивались інші громадські чи культурні організації, незалежні
від церковних чинників. Знову ж велику ролю відограли церковні братства в
життю нашої еміграції Америки і Канади. Братства могли однак втрачати на
популярности, якщо ставало очевидним, що не Управа, а сам Куратор править
братством.
Тут треба підкреслити, що о. Дячишин від самого початку виявив бажання,
щоб Братство розвивалося та працювало по змозі самостійно, на підставі
власного, членами прийнятого статуту.
Цей статут, звичайно, дає кураторові окремі права, які випливають з того,
що Братство є церковним товариством.
В цьому немає нічого дивного. Адже кожне світське товариство існує в
рамцях відповідних державних законів і в кожному з них реґістрар чи інший
орган влади має деякі окреслені законом права.
Цілком зрозуміле, що в церковному товаристві церковна влада, в нашому
випадку укр-катол. єпископ в Австралії, може встановляти правила, яких усі
церковні братства повинні притримуватись.
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Справа однак у тому, щоб ці правила, щоб цей закон був, і, щоб Куратор
і члени знали, які правила їх зобов’язують. Щоб не ходили вони, як той
історичний дядько Матвій з ціпком за інформаціями до чужих адвокатів,
тому що він вірив в свою "правду" і свою "кривду", а не любив, або не вмів
читати законів чи статутів.
Чи церковні братства в нас потрібні?
Якщо братство хотіло б займатися справами, для яких існують в нас інші
товариства, що об’єднують нас незалежно від нашого релігійного світогляду,
то, я думаю, що братств не потрібно.
Якщо однак зважити такі справи, як поглиблення релігійного життя серед
членів, затримання церковно-народніх звичаїв, організація церковних
святкувань, допомога парохам у навчанні релігії, оборона нашого обряду та
інформування про нього чужинців, будова та утримання церков і парохіяльних
будинків, - то цими справами не займаються і не можуть займатися ніякі
світські товариства. Для цього потрібні окремі товариства - братства.
В умовинахАвстралії, Церква і Душпастир мають тільки те, що їм зложать
вірні.'Наша церква, наші свята, наш церковний побут виглядатимуть так, як
ми про них дбатимемо.
І тому потрібно,щоб Братство не вважалось майже Групою людей для
збирання грошей чи роблення порядків у церкві, але щоб членами були всі, і
в праці Братства брали участь всі ті, що їм наше церковне життя не байдуже.
Як кожне інше товариство, так і Братство потребує членів свідомих того,
чого вони хочуть, членів з ініціативою, членів з бажанням допомогти своєму
душ пастиреві в його відповідальній і нелегкій праці.
І також потрібно, щоб наступні річні збори відбулись при участи усіх тих
членів, що фізично матимуть змогу на ті збори прийти." (Е.Пеленський)
* * *
Перше засідання Управи Б-ва св.Андрія відбулося 22.3.1959 в притворі
церкви св.Йоакима; друге в приватнім домі п-ва Гузійчуків у Бенкставні,
9.5.1959 р.; третє - в захристії церкви св. Йоакима, по Сл.Божій, 14.6.1959
р.; четверте - на хорах ц-ви св. Йоакима, 19.7.1959 р.; п’яте в домі п-ва
Я.С.Микитовичів у Бирвуді, 25.9.1959; шосте у власнім приміщенні, в параф.
домі - "Андріївна", в Лідкомбі, 13.1.1960 р.; сьоме засідання відбулося дня
14.2.1960 р. за церквою св. Йоакима, після Сл.Божої. На всіх тих Засіданняхнарадах присутні турбувалися про урядження різних імпрез для скріплення
товариського життя парафіян, зібрання фондів на церковні потреби ітп.
Для ширшої інформації читача, переписуємо ще два Протоколи Загальних
Зборів Б-ва св. Андрія, бо вони віддзеркалюють ріст і працю Б-ва в перших
роках, бо з часом наступили великі зміни: смерть двох парохів та Голови Б-ва
Я. Микитовича.
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3 .Збори Б-ва відбулися 12.6.1961. у школі при церкві св. Йоакима, в
Лідкомбі, в год. 1.30 попол. Присутніх 32 членів. 3 .Збори відкрив молитвою
Голова Б-ва Ярослав Микитович. Його ж вибрано Предсідником тих 3 .Зборів
а секретарем З.Менцінського. Голова зробив звіт праці Управи за цілий рік і
звернув особливу увагу на працю Комітету для відзначення 10-ліття УКЦеркви
в НПВ.
Звіт Контрольної комісії подав проф. М.Федусевич. Книги переглянули:
Преосв.владика (І.Прашко) і К.К. Усе діловодство знайдено в порядку. Уваги:
щоб про працю Б-ва було більше інформацій у пресі а посвідки,щоб мали два
підписи.Подяка і похвала Управі, зокрема п.Я.Микитовичеві за працю та
пропозиція абсолюторії.О.д-р П. Дячишин висловив подяку Управі. П.С.Лютак
звернув увагу, щоб приєднати більше число членів. П.Я.Микитович відповів,
що Б-во не потребує неактивних членів. Проф.М.Федусевич звернув увагу
на потребу забезпечення (страхування) параф. дому.
Власником посілостей є Ап.Екзархат, Б-во зобов’язується сплачувати усі
видатки.
Вибір нової Управи: погодилися вступити до нової Управи: Я.Микитович,
П.Приказа, п-і Н.Кармазин. Вибрано: Б.Глушка, Р.Менцінсьий, Ф.Гузійчук.
Остаточно затверджено нову Управу в складі: Микитович, Б.Ґут, С.Лютак,
В.Москаль, І.Гищак, П.Приказа, ГІ.Кармазин,Глушка, Р.Менцінський,
Ф.Гузійчук. Контрольна комісія:інж.М.Строкон, В.Ней і 3 .Менцінський.
Імггрезова комісія:пані: Д.Гшцак, А.Сомар, Середницька, Р.Безик, О.Ґураль,
Марушечко, Фурик, Загородний, Гуль, Данилюк, Фурик, Дутко і Д.Сомар.
Внески і запити: відзнаки для членів Імпрезової комісії; при касі на імпрезах
- дві особи. Підписали: Я. Микитович - предсідник і 3 .Менцінський - секретар.
Четверті звичайні 3 .Збори Б-ва відбулися в приміщенні ц-ви св. Андрія,
12.30 пол. 12.2:1963. Присутніх: 104 особи.
3 .Збори відкрив Голова - Я.Микитович, вітаючи присутніх і Ген,Вікарія,
та пароха о.Михайла Мельника. Парох провів молитву за душі Покійних
членів Б-ва:о.д-ра П.Дячишина, проф.М.Федусевича, Ю.Мамчака, Дору
Гищак, і Надію Семків.Принято порядок 3.3. Предсідник - Я.Микитович,
секретар - С. Семків.
На внесок Предсідника вибрано Комісію із 3-ох осіб, щоб приготували
Привіт від 3 .3 .Б-ва для звільненого з Сибіру Ісповідника віри - Митрополита
Йосифа Сліпого. Секретар відчитав звіт з попер. З.З., а голова звітував про
діяльність Управи Б-ва і підчеркнув збільшення діяльности Б-ва та
жертвенности і релігійного життя вірних.
Замітніші факти з діяльности Б-ва: а) сплачення довгу за параф. дім; 6)
видання Стінного календаря; в) поява парафіяльних - "Душпастирських
Вістей"; переведення імпозантного похорону пок. о.П.Дячишина. Звіт
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Контрольної комісії: Звітував інж. М.Строкон. Усе діловодство в зразковому
порядку і пропонує абсолюторію Управі.Інсп.П.Лопата відчитав проект
Привіту для Блаж.Отця Йосифа Сліпого, який одобрено і рішено вислати
телеграфічно. Запитань не було. Пп С.Лютак і В.Параска звернули увагу на
невідповідну поведінку людей біля церкви під час Богослуження.
Інж.М.Строкон пропонував завести систему дижурів біля церкви.Нова управа
Б-ва: Уступили: Гищак, Лютак, Москаль. Залишились: Микитович, Приказа,
Р.Менцінський, Ф.Гузійчук, і пані: Кармазин і Глушка. Запрошені до членства
управи: панове: В.Марушечко, О.Ференц, С.Тихонький, Гищак, Цикалик,
Фурик, Винарчик, П.Островський. ані: Якубовська, Кірковська. Дотепе
рішню Імпрезову комісію в складі:А.Сомар,Серєдницька, Безик.Ґураль,
Фурик, Ґут Ірина, Сивак А., Сивак М. і п.І.Данилюк, доповнили: Пані:
Марунчак, Цимбалій, Прядка, Цикалик, Гузійчук, Федьків, Гарасимович,
Смикуліс, Парубоча і пп. Д.Сомар, Г.Процюк І.Янківський.
Контрольна комісія: інж.М.Строкон, інсп.П.Лопата і п.В.Ней. Усе принято
одноголосно. Внески і запити: О.парох Михайло Мельник з ’ясував стан
резервації ділянки на кладовищі Руквуд.Я.Микитович висловив думку про
конечність побудови нового парафіяльного дому з просторою залєю, на потреби
парафіян, хору, молоді а також про створення Похоронного та убезпеченевого
фонду. Що ж до приміщення біля церкви, були різні думки: одні хотіли, щоб
там була школа цілоденна, інші лиш недільна, сиротинець а ще інші говорили
про дім для старших. Ніяких резолюцій не зроблено. Приходи:6.474.18.ф.
Розходи: 6.295.18. Сальдо: 279.18 ф.Секретар: Степан Семків.
В неділю, 27.9.1964 р. відбулися Заг.Збори Б-ва. На 3 .Зборах присутні
одобрили працю Б-ва і вибрали мову Управу Братства св Андрія, в складі:
Голова - Ярослав Микитович; Члени: пп. Микола Винарчик, Ілько Дутко,
Іван Гищак, Роман Менцінський, Василь Марушечко, Петро Островський,
Володимир Параска, Яків Перикович, Іван Полохач, Михайло Смикуліс,
Микола Фурик, Осип Ференц, Максим Цимбалій; пані: Розалія Безик, Евгенія
кірковська, Нуна Кармазин, А.Лютак, Анна Сомар, Софія Стахів, Антоніна
Фільварків, Л.Якубів. Контрольна Комісія: інмп.П.Лопата, В.Ней і П.Приказа.
Висоту чл. вкладки визначено на 10 шил. річно, (гл."Душпастирські Вісті" 11
жовтня, 1966 р. Всюди зберігаю мову оригіналу - оіш).
БРАТСТВО УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ ім . СВ. АНДРІЯ В СІДНЕЇ.
СТАТУТ

І. Основні постанови:
1.
Товариство має назву: БРАТСТВО УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ ім.СВ. АНДРІЯ
В СІДНЕЇ, по англійськії: ШСКАМІАМ САТНОПС ВКОТНЕКНООО ОЕ 5Т. АЬІ-

БРЕУГ Ш 5УБНЕУ.
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2. Осідком Братства є місто Сідней, Н .П .В., а терен української католицької парафії
є тереиом діяння Братства.
3. Братство є. організацією вірних Української Католицької Церкви та складається
з Куратора Братства і Членів Братства.

II. Завдання і Засоби:
4. Братство має такі завдання:
а) Поглиблювати та оживляти релігійне життя своїх членів в напрямі правильної їх
участи в церковних відправах та нриміпения християнських засад в їх щоденному житті.
б) Допомагати батькам та українським католицьким душпастирям у релігійному
вихованні дітей і молоді, що належать до УКЦеркви. Відвідувати бідних, немічних та
хворих, нести їм духовну та матеріяльиу допомогу та помагати іншим організаціям в
їх харитативпій діяльності.
г) Організувати та допомагати вірним у зібранні матеріяльпих засобів для будови
та утримання українських католицьких церков, нарохіяльпих будинків та інших
інституцій при українських католицьких церквах.
і ) Дбати про устаткування церков та про придбання церковної утвари і риз.
5. Засобами до проведення завдань Братства є:
а) Окремі секції Братства як: Апостольство Молитви, Марійська Дружина, Секції
молоді, Студентів і т.и.
б) Сходини, конференції, відчити та інші імпрези.
в) Навчання релігії, бібліотеки для старших і молоді, постійне збагачування
релігійної та виховної в християнському дусі літератури (книжок та часописів) та
розповсюджування їх між вірними.
г) Співпраця з українськими католицькими душпастирями в організації церковних
свят, маніфестацій та в праці у світському апостоляті.

III. Куратор Братства.
6. Куратором Братства є кожиочасиий, назначений Церковною Владою український
католицький душпастир в Сіднеї. В часі відсутпости Куратора в Сіднеї, або часового
иевикоиуваиия ним обов’язків душпастиря, священик, що часово викопує обов’язки
душпастиря, має всі права куратора Братства.
7. Куратор Братства, або ним уиовиоважиепий інший священик може брати участь
у всіх зборах, парадах та сходинах членів Братства, або його управи, та може
ввисловлювати па них свої побажання та поради, не беручи участи в голосуванні.
8. Рішення Загальних Зборів Братства про вибір членів управи, або провірної
комісії, про вступлепия Братства до О б’єднання Братств або товариств та про зміну
цього статуту стають правосильними, якщо куратор Братства па протязі одного тижня
від дня зборів не повідомить управи про те, що він незгідний з таким рішенням та не
буде домагатися скликання нових Загальних Зборів.
9. Рішення Управи Братства про приняття членів, або завішепня членів у їх правах,
а також переведення виступів чи імпрез для членів Братства стають тоді правосильними,
якщо куратор Братства не повідомить управи, що він незгідний з рішенням Управи иа
протязі одного тижня від дня повідомлення куратора про таке рішення.
10. Управа Братства повинна повідомляти Куратора про свої сходини та інші збори
членів, а також повинна внести до порядку дня Заг. Зборів усі справи, яких розгля
нений па Зборах домагатись буде Куратор Братства, не пізніше як напередодні Зборів.
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11. Куратор Братства може завісити виконання кожного рішення Управи, якщо
вважатиме, що таке рішення не є згідне з цим статутом, а у випадку дальшої розбіжпости
його думок з постановами Управи, може доручити Управі скликання Загальних Зборів
членів для иеревибору Управи.
12. Усі фінансові зобов’язання затягнені Управою зобов’язують членів Братства
після підписання їх також Куратором Братства.
13. Куратор Братства може сам скликати сходини Управи, коли Голова Б-ва
відмовився це зробити, а також може скликати Загальні Збори членів, коли Управа не
зробила цього па дмагапня Куратора в означеному ним часі.

IV. Члени Братства:
14. Членами Братства можуть бути вірні Української Католицької Церкви, що
скінчили 16 років життя, живуть па терені діяння Братства та яких Управа Б-ва
прийме в члени.
15. Приймаючи членів, Управа повніша мати па увазі етичний рівень кандидатів в
члени, та може відмовити прийняти кандидата в члени без подання причини.
16. Усі члени мають право голосувати па сходинах, нарадах чи Загальних Зборах
членів, а також право, щоб їх вибрати до управи або інших органів Братства, якщо
вони закінчили 21 років життя.
17. Члени користуються всіми надбаннями Братства, а в потребі мають першість
перед печлепами в будь-якій допомозі від Братства.
18. Члени мають обов'язок платити членські внески (вкладки), визначені рішенням
Загальних Зборів та морально підримувати Управу й інших членів у виконанні завдань
Братства. В міру потреби Управа може звільнити члена від илачепня вкладок.
19. Члена, який помимо письмової пригадки, не вніс членських внесків на більше, як
один рік та не був від них звільнений, Управа може викреслити його зі списка членів.
20. Управа Братства може завісити члена в його правах, коли вважає, що член
своїм поступуванням приносить нечесть або шкоду Братству, однак повинна повідомити
про це члена та дати йому змогу оправдатися па найближчих Загальних Зборах.
21. Члена можна виключити з Братства рішенням Загальних Зорів і тільки рішенням
Загальних Зборів можна його зпова прийняти в члени.

V. Загальні Збори Членів:
22. Загальні Збори членів скликає Управа Братства як річні, в перших двох місяцях
кожного року, або як надзвичайні, в міру потреби. Управа повинна скликати їх до
чотирьох тижнів иа домагання Куратора Братства або Провірної Комісії з поданням
причин скликання.
23. Загальні Збори є правосильними, коли про них було повідомлено в місцевій
пресі, або проголошено в Українській Католицькій Церкві не пізніше иа два тижні до
Загальних Зборів, та коли иа Зборах є приявних 20 членів, або одна третина всіх
членів, коли Братство має менше, як 60 членів. Збори, па яких немає приписаної
кількості! членів, вважаються відложеиими иа два тижні. Такі відложепі збори після
додаткового оголошення можуть иравосильпо робити рішення нри кожній кількости
приявних членів.
24. Зборами проводить Голова Братства, а коли його немає, або вій не бажає
проводити Зборами, тоді найстарший віком член Управи відкриває Збори, які повинні
вибрати Предсідпика Зборів з-поміж приявних членів Братства.
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25. Загальні Збори роблять усі рішення, крім рішень про розв’язання Братства,
звичайною більшістю голосів особисто приявних членів, з правом Предсідиика иа
додатковий голос у випадку рівпости голосів. На домагання не менше п ’яти членів, або
одної четвертої приявних членів, коли Збори відбуваються при участи менше, ніж 20
членів, голосування повинно бути гайним. Предсідник Зборів в разі потреби, має тоді
право відложити Збори не довше, як иа два тижні для приготування тайиого голосування.
26. Р іч н і З а га л ь н і З б о р и повинні:
а) Прийняти протокол з попередніх 3 . Зборів;
б) Вислухати звіт Управи й Провірної комісії та внести відповідне рішення про ці
звіти;
в) Встановити кількість членів Управи, якщо Управа поставить внесок про зміну
дотеперішньої кількости членів Управи.
г) Вибрати нових членів Управи иа місце тих, що уступили або вибули з Управи в
часі року. Вибрати Провірпу Комісію;
ґ) Встановити висоту членських внесків иа найближчий рік.
д) Затвердити пляп праці Братства па найближчий рік.
27. Надзвичайні Загальні Збори вирішують справи, задля яких були скликані;
можуть теж вирішувати всі інші справи. Про зміни Статуту та про розв’язання Братства
Загальні Збори можуть рішати тільки тоді, коли про це було повідомлено в оголошенні
про скликання Загальних Зборів.

V I. У п р а ва Б р а т ст ва :
28. Управа Братства складається з тільки членів, скільки визначать Загальні Збори.
Членів Управи вибирають Загальні Збори з-номіж кандидатів, що погодилися ввійти
в склад Управи і є особисто приявні на Збораз, або які дали свою згоду па вибір у
письмовій формі.
29. Членів Управи Братства вибирається иа час двох років, з тим, що кожного
року иа зміну уступає половина членів. Кожний член Управи повинен залишитися в
Управі так довго, доки иа його місце не виберуть іншого члена, а коли вій бажає
резиГиувати, то повинен попередити про це Управу не менше, як чотири тижні наперед.
Після першого року уступає половина членів відповідно до погодження між членами,
або через рішення жеребом.
30. Якщо член Управи вибуває в часі між Загальними Зборами, оставші члени
Управи, коли їх менше трьох, можуть кооптувати иа його місце іншого члена Братства
з усіми правами члена Управи. Такий кооптований член Управи повинен однак уступити
па найближчих Загальних Зборах, незалежно від уступлеппя інших членів, що були
в Управі два роки. Кожного члена Управи, що уступає, можна за його згодою наново
вибрати до Управи Братства.
31. Управа вибирає з-поміж себе Голову Братства та розділює поміж своїх членів
інші функції та ділянки праці як: секретарство, касієрство, справи молоді, освіти,
допомоги, церковного господарства й інші.
32. Управа Братства вирішує справи більшістю голосів у приявності не менше, як
половини членів Управи, иа сходинах Управи, які Голова Братства повинен скликати
не менше раз у місяці та па кожночаспе домагання Куратора Братства.
33. Голова Братства проводить сходинами Управи, а коли його немає, або вій не
бажає проводити, тоді проводить його заступник, або вибраний для цього предсідник
сходин.

340

Розділ VIII

34. Управа провадить і вирішує всі справи Братства, які цим Статутом не є
призначені до вирішення Загальними Зборами, а саме:
а) Приймає членів Братства та завішує їх у членських правах;
б) Переводить рішення Загальних Зборів та кермує діяльністю членів відповідно
до постанов цього статуту;
в) Завідує майном та фондами Братства і рішає про спосіб ведення кпиговодства
Братства, з тим, що кожний видаток чи зобов’язання понад 100 фунтів має мати
апробату Куратора Братства.
г) Виготовляє звіт зі своєї праці та річний баляис Братства для кожних річних
Загальних Зборів.

VII. Провірна Комісія:
35. Провірна Комісія складається з трьох членів, вибраних щороку Загальними
Зборами зпоміж тих членів Братства, що погодились увійти в склад комісії та є нриявні
па Зборах, або які дали иа це письмову згоду.
36. Якщо член Провірної комісії уступає або вибуває між Зборами, Куратор Братства
може іменувати па його місце іншого члена. Член Управи не може бути членом Провірної
комісії.
37. Провірна комісія нровіряє в міру потреби та не менше,ніж раз у рік, перед
Загальними Зборами, усе книговодство та діловодство Управи та виготовляє звіт з
перевірки для Загальних Зборів. Копія звіту повинна бути передана Управі не пізніше,
як па передодні Зборів.

VIII. Господарські справи:
38. Майно Братства є нероздільним майном усіх кожпочасиих членів, а член який
вибуває з Братства тратить автоматично свою пайку в майні па користь інших членів.
39. Грошові засоби Братства треба складати в Банку, з якого можна їх підняти за
підписами не менше двох членів Управи, з яких один повинен бути Головою, або
скарбником Братства, а також за підписом Куратора, коли вій цього бажає.
40. Усім рухомим майном Братства завідує та розпоряджається Управа Братства
відповідно до завдань Братства та постанов цього статуту. Календарний рік є фінансовим
роком Братства.
41. Нерухоме майно, придбане за фонди Братства, записується па Українську
Католицьку Церкву в Австралії, або її Мужів Довір’я. Братство однак може завідувати
таким майном з уповноважившій иравпого власника майна.

IX. Кінцеві постановщ
42. Братство може стати членом об’єднання Братств або інших товариств, якщо
вступлепня Братства до такого об’єднання затвердять Загальні Збори.
43. Зміну цього статуту можуть перевести Загальні Збори, коли проект зміни
подастся до відома членів рівночасно з оголошенням про такі Збори.
44. Братство перестає існувати, коли кількість його членів змаліла 6 до менше, як
12 членів, або коли про ров’язаппя Братства вирішать більшістю двох третіх голосів
приявних па зборах, які скликано для розв’язання Братства і коли про це було
повідомлено в оголошенні про скликання Зборів.
45. Загальні Збори для розв’язання Братства вирішують також про призначення
майна і фондів Братства. Якщо Збори не вирішили 6 призначення майна, то все майно
та фонди стають власністю Української Каттолицької Церкви в Австралії.
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Повищі Статути з доповненнями о.І.Шевціва (письмово, з Пергу) були нриняті на
І З ’їзді Делегатів церквоних організацій, в Мельборні, в м. березні 1964р., в часі
створення ОУКОА (О б ’єднання Українських Католицьких Організацій Австралії)
З часом (6 лютого, 1973 р.) на З ’їзді ОУКОА, в Сіднеї, новищі Статути дещо поширено,
зокрема ж точку: ЗАВДАННЯ і ЗАСОБИ і з того часу нові Статути можна пристосувати
М Ш ’АТІЗ МИТАУВІЗ для Братств, Сестрицтв та інших організацій:

* *

СТАТУТ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ БРАТСТВ (СЕСТРИЦТВ)
АВСТРАЛІЇ
І. ОСНОВНІ ПОСТАНОВИ:
1. НАЗВА: Товариство має назву: пар.: "Братство Українців Католиків ім.св.
Андрія в Сіднеї", (або: Сестрицтво має назву:...)
2. ОСІДОК: Осідком Б-ва (С-ва ітп.) є місто:....,
3. ТЕРЕН Д ії: терен УКПарафії у... є тереном діяння Братства, (Сестрицтва іти...).
4 .ХАРАКТЕР: Братство (С-во іти.) - це прицерковпа Організація вірних УКЦеркви
в Австралії, що діє в тісній співпраці з Церковним проводом, місцевими церковними
організаціями та іншими католицькими організаціями, які входять в склад ОУКОА, а
також з подібними організаціями громадського харатктеру, якщо вони стоять і діють
на християнських засадах.Братство (С-во іти.) є організацією вірних українців като
ликів та складається Куратора і Членів Братства (С-ва ітп.).В більших осередкахиарафіях побажано творити Відділи (бодай два) старших і молодших члепів/-иок
Товариства.
5.П А Т РО Н /ка: Патроном (небесним О пікупом/-кою ) Б-ва, С-ва ітп. є: Святий/
та ...якого (якої) Празпик святкується дня:...
6.ЧЛЕНСТВО В ОУКОА: Братство (С-во ітп.) є членом Об'єднання Українських
Католицьких Організацій в Австралії і в своїй діяльності мусить придержуватися
Статуту й Постанов Делегатських З ’їздів та заряджень Президії Ради ОУКОА.

II. ЗАВДАННЯ І ЗАСОБИ:
7. Братство (Сестрицтво) має такі завдання:
а) Активізувати релігійне життя своїх членів в напрямі живої їх участи в українських
Богослужепиях, прийманні св. Тайн та приміпеииі християнських засад у щоденному
житті членів.
б) Поглиблювати християнську свідомість і виробляти католицький світогляд у
своїх членів.
в) Поширювати християнські засади і навчання Католицької Церкви в українськім
суспільстві; боронити його (суспільство), а зокрема молодь, від лаїцистичпих і
матеріялістичиих пливів.
г) Боронити католицьку віру й український обряд перед нападами безбожників,
матеріялістів та інших ворогів і поширювати ідеї єдности Церков і (релігійної)
толераиції серед українського суспільства. Пропагувати, боронити і здійсняти ідею
Українського Патріярхату як завершення Поміспости Української Церкви та нести
моральну й матеріяльиу поміч Блаженні том у Патріярхові у формі пожертв иа Фонд
"Церква в потребі" та інші паріярші фонди й почини.
ґ) Пропагувати і поширювати наявні католицькі видання, а в разі потреби і
можливости, видавати періодичні й неперіодичні видання.
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д) Допомагати батькам і Церкві в релігійному вихованні дітей і молоді, що належить
до Української Католицької Церкви.
е) В суспільних справах співпрацювати з іншими наявними українськими
громадськими і суспільними організаціями, якщо вони своїм статутом або діяльністю
не противляться християнсько-католицькій ідеології Братства (Сестрицтва ітп.), або
якщо вони не стоять на протихристияпських заложеппях.
є) Провадити харитативиу діяльність серед українців па терені дії Братства
(Сестрицтва ітп.), а саме: відвідувати бідних, немічних і хворих, нести їм моральну
та матеріяльпу допомогу, співпрацювати з іншими харитативпими організаціями в
несенні допомоги українцям па терені діяльности Братства (Сестрицтва іти .)і
залишепцям в Европі.
ж) Організувати та допомагати вірним у зібранні матеріяльиих засобів для будови
та утримання українських католицьких церков, парафіяльних будинків та інших
інституцій при українських католицьких парафіях.
з) Дбати про устаткування церков і їх прикрасу в українськім обряді.
и) Дбати про матеріальне забезпечення священиків УКЦеркви і їх праці.
і) Сприяти в організуванні церковних організацій як: Сестрицтво, Марійська
Дружина, Вівтарна Дружина, ТУСК "Обнова", Церковні Хори і тлі.
7. Засоби до здійснення завдань Братства є:
а) Сходини, конференції, відчити, вечірки, забави, нразники, просфори, свячене
та інші імпрези.
б) Організація та вивіпувапня нарафіяльиих-братських бібліотек доброю, здоровою
моральною літературою; кольпортаж серед вірних наявних, і в міру потреби та
можливости, видавання власних періодичних і неперіодичних видань.
в) В міру потреби і можливости організувати і провадити Братські Школи. При
тому, в справах шкільництва, тісно співпрацювати з Українською Центральною
Шкільною Радою в Австралії.
г) Розбудовувати фінансові засоби Братства: 1) через збірки; 2) засновуючи ЩадпичіКредитові Спілки, Кооперативи і тлі. інституції.
ґ) Співпраця з українськими католицькими душпастирями в організації церковних
свят, маніфестацій та в праці в світському апостоляті. КУРАТОР Б-ва ітд. (як в
попередніх статутах).

* * *

Завдання і засоби Сестрицтва:
7 .СЕСТРИЦТВО мас такі завдання:
а) Поглиблення релігійної свідомості* і католицького світогляду своїх членок;
оживлення і скріплення релігійного життя і моральних звичаїв серед українського
жіноцтва (і дівочої молоді) в поодиноких парафіях, душпастирських осередках та в
УКЦеркві в Австралії в цілому.
б) Дбання про красу Божих храмів: чистота, прикраса (вишивки, квіти і т.п.),
процесії тощо.
в) Плекання релігійних і пародпіх українських традицій і звичаїв: колядки, писанки,
гагілки, вишивки, літургійний спів тощо.
г) Уряджування самостійно, або в тісній співпраці з місцевими Братствами та
іншими католицькими організаціями, парафіяльних імпрез: Просфори (Свят-Вечері)
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спільного Свяченого, Празпиків (иразиичпих прийнять), Снідання після І св.Причастя
дітей, Помипки-тризпа па похоронах члепкинь С-ва, або їх родин; парафіяльпихбратських забав, прийнять, базарів іти.
ґ) Сестрицтво тісно співпрацює з іншими миряпськими організаціями в усіх починах
Єрархії, Духовенства і зорганізованого миряпства для добра Українського Народу й
Української Католицької Церкви зокрема,
д ) Харитативна діяльність: па терені парафії, в міру потреби і поза ними :
відвідування хворих, немічних і старших пенсіонерів, у шпиталях і вдома, моральна
і матеріяльпа поміч потребуючим у парафії і поза нею. В міру можливости, несення
помочі, моральної і матеріяльпої, - братам в Україні та біднішим у вільному світі,
зокрема в рамцях збірок "Церква в потребі".
е) Співпраця з парафіяльними Братствами і Батьківськими Комітетами Братських
та інших Рідних Шкіл, на терені парафії, в розвитку українського шкільництва;
впливати иа поодинокі, зокрема молоді українські родини, про конечність української
мови як розмовної, і посилати дітей до українських Рідних Шкіл; організація дитячих
садків нри школах й опіка над ними.
є) Співпрацювати з іншими жіночими організаціями иа терені Австралії (Союз
Українок, Сестрицтва в православних парафіях іт.п.) для досягнення намічених цілей,
зокрема в харитативній ділянці. Де треба і є можливість творити Молодечі Секції
Сестрицтва і ними опікуватися. Помагати Преп.Сестрам ЧСВВ у їх виховній праці
над релігійним виховання дітей і молодів парафії і поза нею.
З А С О Б И : Для духовного піднесення Члелок служитимуть: молитва, доповіді,
конференції, реколекції, сходини й чайні вечорі, конгреси, з ’їзди, спільні Богослуження
і релігійні практики: часта св. Сповідь і спільні св. Причастя в часі конгресів, з ’їздів,
річних Загальних Зборів і в Богородмчні Празпики; тісна співпраця з Духовним
провідником - Куратором С-ва і з іншими католицькими організаціями в парафії.
Духовний провідник Сестрицтва (звичайно: місцевий о.парох, або Куратор чи
призначений парохом священик)
Роля Духовного Провідника С-ва, Членство С-ва і тп. точки статуту, як сказано
вище "мутатіс мутандіс" (змінивши те, що конечне) подібні, як у новищих Статутах
Братств. В міру потреби, Голова Сестрицтва може брати участь в Сходипах-засідапиях
Управи Братства і навпаки (Голова Б-ва в сходинах управи С-ва), бо часто їх діяльність
зазублюється і майже в усіх спільних-нарафіяльних імпрезах ітп. вони мусять спів
працювати разом. Розуміється. С-во провадить свої окремі Загальні Збори, засідання,
книги, касу, протоколи ітп. як у Статутах Б-ва. оіш

*

Увага: життя плило своїм руслом. В міжчасі померли оба парохи: о.д-р.Петро
Дячишин і о.М ихайло Мельник, а також ініціятор Б-ва та ОУКОА - Ярослав
Микитович, Василь Кармазин та інші. Від м.жовтня 1967 р., до м. травня 1995 р.
парохом Сіднею був о. Іван Шевців і діяльність в тій парафії зв’язана з його особою.

*

СХОДИНИ Управи Б-ва з участю нового пароха -о. дек. І. Шевціва, 12.11.1967р.
Відспіваппям "Вірую" о.декан І.Шевців відкрив Сходини Б-ва і привітав присутніх.
Він представив свій пляп праці. 1) збірка для Кардинала Й.Сліпого з пагоди 75-ліття
і 50-ліття священства. 2) стінні календарі Збірщики занесуть до кожної хати.
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3)
коляди в церкві відспіває, хор "Боян", бо церковний хор (після смерти б.диригента
Я.Микитовича) ще не готовий.4) по змозі число Збірщиків збільшити доІОО. 5) порядки
в церкві повинні робити парафіяни на зміну,подібно,якце роблять наші вірні в Аделяйді
і в Перті, а не Сестри ЧСВВ. Воші мають важніші заняття.6) фундація Занрестольної
ікони. Хто? О.парох напише листа до професіоналів,щоб стали фундаторами. 7)виказки
для членів Б-ва будуть видрукувані в Мельборні. Н. Кармазин.
*

Р .5 . Нижче друкуємо програми і перебіг Сходин Управи та Заг.Зборів Б-ва,щоб
показати тематику проблем парафіяльного життя і спосіб їх розв’язування, оіш

* * *

1. СХОДИНИ Церковних Збірщиків і Управи Б-ва, 11.2.1968 р.
Сходини працю Збірщиків на Коляду, Душпастирський Календар і
Ювілейний дар любові для Блаж.ВАЕпископа і Кардинала Йосифа. Коляда
принесла 1.564 дол., Календарі 576 дол. Гроші є на конті Б-ва.
Перед нами - будова усіх церковних приміщень: парафіяльного дому, школизалі ітп. Отець вважає, що Школу треба будувати біля церкви, бо на це ми
купували сусідні площі. Рівно ж треба і церковної залі, бо ми не можемо
зібрати усіх парафіян на якомусь "невтральному ґрунті", бо одні не підуть до
Народнього Дому, інші до Дому Молоді. Нам треба мати власну парафіяльну
залю. Отець показав присутнім пляни параф.дому та інших будинків,які він
здійснив у Перті, при помочі 5-6 разів меншої громади вірних. Школа при
церкві буде відкрита для всіх українських дітей Сіднею і до її будови повинні
причинитися вірні усіх передмість, з Кабраматою включно.П.Р. Менцінський
пригадав,що з планованим на м. вересень 1968 р. посвяченням Храму св.
Андрія в Лідкомбі, треба приготовити Список Фундаторів а на Заг.Зборах Бва представити пляни нових будов і вияснити можливості їх здійснення.
Присутніх: 33 особи.
2. Засідання Управи Б-ва, 10.3.1968р. Присутніх 20 осіб.Засідання відкрито
молитвою. Справи: а) Досі о.парох одержав 63 заяви вступлення в членство
Б-ва. Він вважає, що це мало на таку велику парафію,як Сідней. 6) 10.3.1968
формально передбрано спадок (дім) пок. Дмитра Князевича.Дім рентує п.Р.
за 12 шил. тижнево. Ренту треба підвищити, в) кольпортер катол. преси
п.Микола Винарчик (він же і Голова Б-ва) жалується, що зацікавлення пресою
жалюгідне. Треба більше осіб,щоб занялися поширенням преси біля церкви,
г) досі таци в церкві збирали діти. Це неповажно виглядає.Це мусять робити
старші парафіяни, ґ) порядок біля церви сам Господар не може робити; він
мусить мати до помочі більше парафіян, д) Порядок в церковній залі (під
новою церквою,радше під захристіями, є мала заля). Школа уживає ту залю
і на думку о.пароха, школа повинна робити порядок у себе, е) будова параф.
будинків. Це коштовна справа і треба заінтересувати і заанґажувати молодь
до цього діла. О.парох заініціював К О Н Т Е С Т П О П У Л Я Р Н О С Т И між
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дівчатами парафії. Котра панночка назбирає найбільшу суму пожертв на будову
Школи-залі й Параф.дому, - стане КОРОЛЕВОЮ, а 4 інші Княжнами
Контесту. Досі зголосилося 90 дівчат.Деяким дівчатам треба помогти транспор
том (бо батьки ще не мають авт). є) пляни будови параф.об’єктів о.парох
обговорив з інж.Е.Пеленським. Проекти п.Ю.Денисенка нам не відповідають,
і рішено заплатити йому за них 160 дол.
Загальні Збори Б-ва. Сумно, що так мало членів, а) членські виказки
замовлено і в них буде рубрика на впис вкладки; б) о. парох протестує проти
того, щоби в неділі, під час Сл.Божої робити якісь "пікніки" і заявляє, що
протестуватиме проти такої практики.
Внески-запити-дискусія: а) п.Микола Винарчик - Голова Б-ва зазначив,
що це нічия вина в тому, що в Братстві отець І.Шевців застав "безголов’я", бо
це сталося по смерти 3-ох осібю.М.Мельника, В.Кармазина і Я.Микитовича
(які досі очолювали і були рушіями праці Б-ва - оіш). б) до збирання пожертв
на тацу, на обох Сл.Божих, є вибрані люди, які мають принести зібрану суму
до параф.дому, а також пожертви з офірника і зі скринок у часі В.Посту. В
часі Великодня треба зорганізувати більше осіб до праці, в) справа уділів до
Видавництва "Просвіта" в Мельборні. Б-во одержало 50 Заяв по 10 $ за 1.
уділ і пропонує від Б-ва купити поки що 5 уділів, г) треба подумати про Дар
для Еміненції Кардинала: нпр., купити канґуру до Музею в Римі, що кошту
ватиме 100 дол. Р.Менцінський пропонує, щоб той дар переслати враз із
"тасьмою",що була накручена на Академії в честь Кардинала, г) у вересні
треба відзначити 10-ліття Ап.Екзархату і відбути Посвячення церви. О.Парох
пропонує запросити п.В.Матіяша, щоб приготовив Церковний Хор на той
час. Загальні Збори Б-ва треба відбути якнайскорше, нпр., в м.червні-липні,
а перед тим відбути засідання "старої" управи Б-ва, щоб усе приготовити до
З.Зборів.Членські виказки Б-ва друкуються в Мельборні. Владика привезе
їх, коли приїде на Спільне Свячене (28.4.1968 р.). (Листа присутніх на
Засіданні: С.Марунчак, П.Приказа, М. Смикуліс, К.Зарубайко, М.Андрушків,
М .Павлишин,. Н .В ерем ейчик, А.С ом ар, К .Б однарчук, М .В олощ ук,
3 .Менцінський, С.Стахів, Е.Барабах, А.Барабах, Р.Безик, К.Шалайко,
А.Фільварків, А.Федьків, М.Фурик, В.Павлів. (Секретар - Н.Кармазин).
* * *
Засідання Управи Б-ва 22.4.1968 р. Засідання відкрив о.парох молитвою
і після привітання присутніх подав до відома про найбільші імпрези, які
відбудуться на протязі двох тижнів, а саме: Спільне Свячене, 28.4.68 і Баль
Контестанток 5.6.1968 Порядовк нарад: А. Спільне свячене: Н.Кармазин
повідомила,що приготовляється приняття на 500 осіб, у Домі Молоді. При
головнім столі: Владика, Священики,Сестри ЧСВВ,Голова Б-ва, і ОУКОА,
Пласт - В.Матіяш, СУМ - І.Баляк, вдова С. Микитович і, якщо прийде Голова ОУГ НПВ.
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Б. Контест: Зголошені 94 панночки. Білети для них і їх партнерів-хлопців
- безплатні. Дорослі:1 дол.; діти: 50ц.Буфет організує п-і Н.Кармазин, оркестру
замовить ОІШ. Столи перевезе з параф.залі п.М.Фурик. Королева і 4 княжни
одержать "корони" і "шарфи”, всі інші контестантки - ікону М.Божої. Зафундує
Б-во по 2 д. одна.
Засідання Управи Б-ва, 19.5.1968р. Справи: відкриття, звідомлення,
процесія 9.6. і "Зелені Свята" та Загальні Збори Б-ва. О.І.Ш. висловив
задоволення і признання та подяку всім, які помогли влаштувати вдалі й
гарні імпрези: Спільне Свячене і баль Контестанток. Нашу парафію запрошено
до участи в лат. процесії Божого Тіла в Менлі.Тоді в нас Зелені Свята і
Зелено-святочна Панахида. То ж участи в процесії не візьмемо. Впорядчики
на Зеленосвяточну Панахиду: П.Островський, І.Гищак і П. Приказа.
Заг.Збори Б-ва. Ухвалено відбути їх в неділю, 16.6.1968 р. і заохотити
якнайбільше членів до участи в тих 3 .Зборах.Звідомлення про ті 3 .Збори гл.
"Душпастирські Вісті" сіднейської парафії, Неділя, 23.6.1968р., ст.2:
|«

5

*

*

Загальні Збори Братства св. Андрія (Маємо нову Управу Братства):
"Минулої неділі, 16.6.1968 р., відбулися У-ті Загальні Збори Братства св.
Андрія, в Лідкомбі. По співаній Сл. Божій була відправлена Панахида за
упокій душ померлих Членів Б-ва. Загальні Збори відбулись у параф.залі.
Після малої перекуски, яку приготовили Пані з Б-ва, 3 .Збори відкрив
п.Микола Винарчик, б.заступник і діючий Голова Б-ва, по смерти бл.п.
Ярослава Микитовича. Тут знову всіх померлих членів Б-ва вшановано
однохвилинною мовчанкою, а потім усі присутні відспівали Символ Віри, по
українськи. Предсідником 3.36. присутні (98 осіб) вибрали одноголосно інж.
Евгена Пеленського та секретарів: паню А.Кармазин і п. Ст.Балка. Предсідник
прочитав порядок 3. Зборів і змісця приступлено до його здійснення. Протокол
з попередніх 3 .Зборів, які відбулися в 1965 р., відчитала п-і Н.Кармазин.
Потім відбулося звітування Членів Управи Б-ва.
Першим звітував діючий Голова Б-ва, п.М.Винарчик. Він представив
теперішній стан Б-ва (160 членів !) і його діяльність та досягнення на полях:
духовому й матеріяльному: розмалювання церкви, купно додаткових площ
під школу і параф. об’єкти, дому для Сестер ЧСВВ тощо. Зі зворушенням
він згадав про великі щілини в рядах нашого Братства, які постали через
ненадійну смерть б. Голови Б-ва, бл.п. Ярослава Микитовича (13.4.1967 р.).
бл.п. Василя Кармазина (14.10.1966 р.)та останнього пароха, бл.п. прелата
Михайла Мельника (12.7.1967 р.). Втрата тих активістів на церковному полі
значно сповільнила діяльність Б-ва в мин. році. З приїздом нового пароха о.Івана Шевціва -Б-во знову вертається до давньої активности і переводить
ряд вдалих імпрез: Спільний Свят-Вечір, Спільне Свячене і баль Контестанток
ітп., які втішались великою популярністю і більшим, ніж досі, числом учасників
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та збільшенням приходів Б-ва на сотки доларів. Загал наших парафіян
позитивно оцінює діяльність і заходи Братства і дає Б-ву моральну і
матеріальну підтримку. Трохи незадовільно поступає почитність і поширення
католицької преси і літератури, що кольпортується біля церкви. Це слід
направити в майбутньому.
Детальний касовий звіт за весь час (ок. 4 роки) здав Скарбник Б-ва, п.Богдан
Боднарук. Він вів книги у взірцевім порядку. Працю обох згаданих Звітодавців
Заг.Збори нагородили щедрими оплесками. З черги звітував Господар Б-ва,
гі.Микола Фурик і теж одержав признання від 3 .Зборів за свою важку і
довголітню працю на тім незавиднім становищі. Здала свій звіт і Секретарка
Б-ва, п-і А.Кармазин.
Після звітувань Управи, Голова дотепер. Контрольної Комісії інсп. Павло
Лопата (інші члени К.К.: П.Приказа і В.Ней) ствердив добре ведення
діловодства всіма членами Управи і запропонував уділення їм абсолюторії,
що всі приявні прийняли оплесками, що були висловом признання і подяки
уступаючій Управі за проведену працю в тяжких часах.
З черги приступлено до вибору нової Управи. Майже одноголосно присутні
вибрали на становище Голови Б-вап. проф. Михайла Німцева, який, під оплески
присутніх, зайняв місце при президіяльнім столі.Потім вибрано 12 членів Управи
Б-ва. Ними стали панове: інж. І.Бомба, П.Островський, І.Дутко, П.Приказа,
М.Фурик, В.Глуховський, С.Смеречук, І.Ільків, Ст. Лютак, Ю.Сивак з Бералі,
М.Винарчик і пані Нуна Кармазин. Розподіл функцій та обов’язків між
поодинокими членами Управи відбувся на Засіданні Управи Б-ва, 23.6.Полова
- проф.Михайло Німців; 1 заст.голови і реф.зовнішніх зв’язків - інж. Іван Бомба;
2 заст.г-ви - Іван Ільків; секретар - Нуна Кармазин; фінанс.референт - Ю.Сивак
ст., господар -М.Фурик, І.Дутко, Д.Сомар, В.Павлів; Імпрезова комісія: Нуна
Кармазин, заст. -Петро Островський, члени: Настя Веремійчик, І. Дутко;
прес.реф.- Степан Смеречук,Організ. реф. - Володимир Глуховський, (збирання
чл. вкладок); суспільна опіка - С.Лютак (порядок біля церкви); Цвинтар І.Ільків і Віра Левицька; кольпортер катол. преси - Микола Винарчик. До
Контрольної Комісії вибрані: інсп.П.Лопата, В.Матіяш і Ст.Балко.
В точці "різне": маестро В.Матіяш, диригент Церковного Хору висловив
побажання до нової Управи, щоб вона помогла в організації Церковного Хору
3 уваги на приїзд Блаженнішого Верховного Архиєпископа на посвячення
Храму св. Андрія (яке тоді було пляноване на вересень 1968 р. - оіш), і ін.
Він готовий приняти до Хору кожного, хто має охоту співати (старших, молодь,
а навіть дітей), усіх, крім "фішів"- (риб -оіш) Пп.П.Лопата і С.Лютак звернули
увагу на потребу втягнути в діяльність Б-ва молодь і молоді подружжя. Кінцеве
слово сказав о.парох, куратор Б-ва. Він висловив признання старій Управі за
проведену працю й досягнення та співчуття у втраті згадуваних уже активних
членів і пароха, через що він (оіш) мусів перейняти душпастирську працю в
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Сіднеї. Він привітав нову Управу й побажав їй успіхів і Божого благословення
в праці та вказав на цілі, до яких Б-во повинно прямувати в найближчому
майбутньому: розвиток релігійного життя парафії, збереження молодого
покоління при українськім обряді й національній свідомості, розбудові параф.
об’єктів, між ними і школи.
Завдяки вмілому й тактовному веденні Заг. Зборів і дискусії, інж.
Е.Пеленським, ці 3 .Збори тривали ок. 2 години (лише!) Заг.Збори закінчено
молитвою "Богородице Діво". Всі учасники 3 .Зборів а то й усі парафіяни
задоволені таким вислідом 3 .Зборів і складом нової Управи і бажають їм
багато Божої помочі в осягненні намічених цілей. Щасти, Боже! І. Лукавецький
(- о. І. Шевців).
Після Заг. Зборів Б-ва (16.6.1968 р.),нова Управа Б-ва (і новий парох
оіш) взялися інтесивно до здійснювання намічених завдань, що їх підказував
час і обставини. У зв’язку з тим, замість раз у місяці, Засідання Управи
відбувалися частіше, в міру потреби. І так: слід. Засідання Управи Б-ва
відбулося вже 9.7.68.Присутніх: 10 осіб. Порушено справи: а) приїзд і зустріч
Блаж.Верх.АЕпископа Йосифа (Сліпого); б) посвячення церкви св. Андрія;
в) 10-ліття Ап.Екзархату.
Спочатку приїзд Блаж.Йосифа не був певний, бо Римська курія робила
йому перешкоди на виїзд з Ватикану, де він перебував, наче папський в’язень,
хоч і в "золотій клітці" на волі (мабуть, на підставі якихось тайних домовлень
із Москвою, щоб Блаж.Йосиф своєю появою у вільному світі, як колишній
каторжник московських ҐУЛАҐ-ів з ранами Ісповідника Віри, не звернув
уваги того світу на проблеми переслідування УКЦеркви й поневолення
Українського Народу взагалі). Все ж таки, Блаженніший виїхав спочатку до
Канади, США, Півд.Америки і врешті до Австралії. Його поява у вільному
світі, назовні причинилася до популяризації не лише його Достойної Особи і
нашої Церкви, а на українському внутрішньому полі причинилася до духового
піднесення та об’єднання,як пристало на дітей Одної Матері - України.
Отож, дати його приїзду до Австралії неодноразово змінювалися, а вслід
за тим і наші пляни зустрічі, посвячення церкви ітп. Про це гл. "ХВИЛИНИ
ДУХОВОГО ПІДНЕСЕННЯ", Сідней-Львів, 1996, ст.24-32. Там же й
"ОСТАТОЧНА ПРОГРАМА ПОБУТУ БЛАЖЕННІШОГО ВЕРХОВНОГО
АРХИЄПИСКОПА І КАРДИНАЛА ЙОСИФА СЛІПОГО В АВСТРАЛІЇ І
В СІДНЕЇ".
На Засіданні Управи Б-ва, дня 22.1.1969 р. виявилося, що заінтересування
працею Б-ва зросло та що Б-во начислює вже 175 членів. Новим Заст. Голови
Б-ва вибрано інж. Степана Мицака. Тоді теж виринуло питання створення
Б Р А Т С Ь К О Ї Ш К О Л И У К Р А Ї Н О З Н А В С Т В А Бо досі навчання т.з.

Розділ VIII

349

Центральної Школи ім.св.Ольги відбувалося в церковних приміщеннях,
включно зі захристією. З хвилиною, коли о.парох заявив, що хоче побудувати
вигідну школу біля церкви, то частина батьків перенесла навчання своїх дітей
до УНДому, а частина на це не погодилася, залишила своїх дітей біля церкви,
і гак постало питання ДВОХ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ у Лідкомбі
На Засіданнях Управи Б-ва, 2.3. і 31.3.1969 р.,було рішено, що на бажання
батьків відкриваємо при церкві-парафії св. Андрія Братську Школу
Українознавства і рішено вислати прохання до УШРади НПВ і до УЦІПРади
в Аделяйді приняти нашу БРАТСЬКУ ШКОЛУ в мережу Шкіл Українознав
ства в Австралії. В школі було 55 дітей і 7 учителів, а навчання відбувалося
в тих же приміщеннях, що передше.огш
Візита в Кардинала Ґілроя:
Маючи на увазі прихильність Ем.Кардинала Ґілроя з якою він ставився до
візити Глави нашої Церкви Блаж. Патріярха Йосифа, на Засіданні 2.3.69 р.
рішено післати до нього Делегатів з дарунком. Делегатами були: о.парох
І.III., Голова Б-ва проф.М.Німців і Заст.Голови Б-ва л. І.Ільків. Така візита
відбулася в п’ятницю, 14.3.69 в палаті Кардинала. Делегати висловили Ем.
Кардиналові подяку за його гостинність для нашого Кардинала і за
прихильність до нашої спільноти в Сіднеї. В дарунку Кардиналові передано
побільшену кольорову знимку Блаженнішого Отця Йосифа в товаристві Кард.
Ґілроя і Ап.Делегата, при вході до катедри св. Марії, 20.10.1968 Різьблені
рами зробив п.ІОрій Сандуляк.
Ем.Кардинал подякував за гарну знимку і в зворушливих словах висловився
дуже похвально про нашого Кардинала, подивляв його стійкість у Вірі й
силу духа. Він рівно ж подивляв щирість та глибоку пошану, з якими україн
ська спільнота вітала свого кардинала. Дуже похвально висловився про виступи
наших мистецьких колективів иа Концерті й спів у катедрі. Він підчеркнув
велику потребу берегти й розвивати ті культурні й духові скарби нашого
народу, які ми винесли з Батьківщини, бо вони давні й повні духового змісту
та передавати їх дальшим поколінням. "Ви, українці, принесли до нашої
країни багато духових скарбів, яких ми, виховані на західній
матеріялістичній культ урі й здобутках, - не маємо. В новому
поколінні ви сполучуєте ці дві культури разом і тим збагачуєт е
Авст ралію " говорив дослівно австралійський церковний достойник.
Як дуже хотілося б, щоб ті слова високого признання і заохоти чужинця і
провідника ок. З мільйонів католиків, могли почути і взяти собі до серця не
лише наша молодь, яка летить за чужою дешевизною, але й багато наших
батьків, які недооцінюють наших духових вартостей і скарбів нашої пісні,
танку й релігійних обрядів і занедбують неповторну нагоду розвивати їх і
передавати своїм дітям, "(о.І.Шевців).
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На Засіданні Управи Б-ва, 7.4.1969 (присутніх:12 осіб), порушено справи:
Спільне свячене 20.4. і баль Контестанток 26.4.1969.0.парох запропонував,
щоб на Великдень чи в Провідну неділю біля церкви молодь (а тому, що вони
ще цього не знають і не розуміють), або Сестри і старші пані відновили
традицію "виводити" ГАГІЛКИ".(Це принйялося, і від тоді по сьогодні - гагілки
- це одна з найкращих атракцій для дітей і молоді в часі Великодня - оіш).
За Засіданні 21.4.1969 р., обговорено відбути баль Контестанток і Свято
Матері. Тоді о. парох піддав гадку створити П о хо р о н н и й Ф о н д ; п.І.Ільків
обстоював гадку заснувати в парафії " р а й ф а н зен к у ". П.С.Смеречук вперше
порушив справу створення Церковного к р и л о с у , бо, крім Сестер ЧСВВ і
маестра В.Матіяша, ніхто з вірних не знає церковних наспівів. Справа потребує
застанови і дії.
Свято Матері влаштовує Братська Рідна Школа при помочі Б-ва. Прихід
для Школи.Організацією Свята займуться : п-і Е. Барчинська і Х.Менцінська
та мгр.Я.Масляк.
Засідання 22.5.1969 р. Присутніх 8 членів.Справи: а) школа і б) загальні
Збори Б-ва. а) від Стейтової Ш к.Ради прийшло письмо, в якому
повідомляєься.щ о Братську Школу ім.св.Андрія принято в мережу
Українських Шкіл в НПВ. б) 3 .Збори заплямовано на 27.7.69, а з часом
иереложено і відбуто в неділю 9 жовтня, 1969р. Засідання нової Управи Б-ва
(після Заг. Зборів) відбулося 12.10.1969 р. у НОВІМ парафіяльнім домі. З
уваги на відсутність (недуга і побут у шпиталі) Секретарки - п-і Нуни
Кармазин, секретарював п.І.Ільків. Справи:розподіл функцій членів Управи:
Проф.Михайло Німців - Голова: Секретар - п-і Нуна Кармазин(а заст.
П.С.Смеречук): вона ж - Імпрезова Референтка а заст. п.Петро Островський:
кольпортер преси - п.М.Винарчик а йому до помочі: пп.С.Тихонький, М.Сми
куліс М.Павлишин і В.Глуховський; Касієр і справи кладовища - п.Ю.Сивак
ст.,а його заст. п.Ігор Берегуляк; Господар - п.Микола Фурик а йому до
помочі пп.:Ілько Дутко і Яків Петрикович; Представники "парафії" Кабраматта
- пп.В.Марушечко і С.Тихонький; економічні справи - п.І.Ільків; Зовнішні
зв’язки - інж.С.Мицак; Суспільна Опіка - п.С.Лютак; референтура молоді мгр Я.Масляк. Збірки-таци: п.А.Барабах.який добере собі 4-ох помічників.
Нова Управа відбула Засідання 8.11.1969 р. в новім параф.домі(присутніх
16).Подібно і на засіданні 15.11. явилось 16 членів Управи. На подібному
Засіданні 23.11.явилось 20 осіб. Заінтересований справами парафії зростає.
Майже виключно йде мова про господарські справи: влаштовання імпрез,
забав, льотерії, фестину ітп., для придбання фондів на парафіяльні нововобудови: школа-заля,параф. дім ітп. На засіданні 20.12.69 явилось 24 особи.
Справи: календарі, Коляда, Просфора. Проф.П.Лопата, в імені ОУКОА
привітав о.І.Шевціва з назначенням його Митрополичим Крилошанином.
Стінні Календарі на 1970 р. видані видавництвом "Просвіта" треба занести до
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кожної української хати,. Це зроблять Церковні Збірщики.Усі годились на
тому, що наша молодша генерація уникає ангажуватися до праці біля церкви
і, взагалі, в українській спільноті і шукати на це ради-переконання.
ІХ-ті Загальні Збори Б-ва відбулися 22.10.1972 р. Присутні: 67 осіб. Про
працю Б-ва хай послужать дані: Управа відбула 41 засідання. Протоколи
вписані в "Книзі протоколів". Секретарка - Н.Кармазин- одержала 44 листи,
вислала 86 урядових і 1020 листів (повідомлення іип.), телеф. розмов, ітп. в
справах Б-ва.Стан членства 1972 р.: 188 осіб.Заг.приходи становили:
23.905.92дол. Розходи: 22.533.76 дол.Сальдо: 1.372.16.
З часом (1.7.1973 р.) постало СЕСТРИЦТВО ПОКРОВА МАТЕРІ БОЖ ОЇ
і частинно провадило окрему від Б-ва (на своїх Статутах) діяльність, зокрема
при веденні кухні ітп., але при влаштовуванні різних імпрез діяло в тісній
співпраці з Братством.З того часу С-во провадило окрему касу своїх
"заробітків", що, звичайно, перевищали приходи Б-ва. Про це згодом. Для
порівняння: В рр. 1984-86 Б-во мало 10.601.39д. приходу і 9.726.77 дол.
розходів. Сальдо: 874.62 дол. а роках: 1986-90: 21.342.37 дол. приходів а з
того: 19.706.47 дол. розходів. Сальдо: 1.635.90 дол. В тому ж часі, Сестрицтво
в кухні, з продажі теплих обідів ітп."заробляло" втричі більше, але майже усі
свої приходи віддавало на добродійні ціли, зокрема на будову Дому пенсіонера
(десь 75.00 дол.) ітп.Це тільки ті зовнішні показники праці й жертви тих
людей доброї волі, які з любови до своєї Церкви і ближніх посвячували свій
відпочинок і давали свій труд. Про працю Сестрицтва гл. окремий Відділ
(оіш).
"В неділю 26.11.1972 в год. 2 пополудню в Домейн відбулася маніфестація
(про переслідування Українських Церков говорив о.І.Шевців), а в неділю
5.11. 1972 в параф. залі Віче з рамени з повищезгаданою метою.
Иа Сходинах Управи, 5.12.1972 р. намічено дати Братських забав у 1973р.:
27.1. і 10.3.- забава в параф.залі; 19.5.- Баль Контестанток у залі Дому Молоді;
4.8. і 24.11- в параф. залі;
На Сходинах 16.1.1973 обговорено справу З ’їзду Делегатів ОУКОА і
перебрання проводу його до Сіднею; справу приїзду до Австралії на 40
МЕКонґрес Блаж.Патріярха Йосифа і вшанування його Блаженства; маючи
на увазі, що з днем 1.3.1973 двотижневик "Церква і Життя" стане появлятись
як тижневик, рішено дати від Б-ва 500 дол. на уділи-"шейрс" до Вид-ва
"Просвіта" в Мельборні.
Сходини 6.2.1973. Рішення: бенкет на честь Блаж.Патріярха відбудеться в
Домі Молоді. У МЕКонґресі в Мельборні, що відбувся в днях: 18-25.2.1973р.
з Сіднею було понад 100 вірних УКЦ.
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Х-ті Заг. Збори Б-ва відбулися 24.6.1973р в параф. залі. На засіданні
3.7.1973 р. уконституовано нову Управу Б-ва: Юрій Сивак ст.(з Бералі) Голова; проф.М.Німців - Почесний Голова (і Голова ОУКОА); Секретар Ярослав Хіцяк, Заст.Голови і реф.церк. збірок -Антін Барабах; фінанс.реф. Евстахій Мотика, Господар - Микола Фурик, заст.Госп. - Ілько Дутко,
економ.реф. -Іван Ільків, орґаніз. реф. - Михайло Гулак, заст.орґ.реф-та Михайло Смикуліс. реф. кольпортажі кат.преси - Михайло Пастух, Члени
Управи і Господарча Комісія; - Д.Сенькович, Я.Береговий, Яків Петрикович.
Михайло Павлишин. Імпрезова комісія: Петро Островський -голова. Контр.
Ком. - проф. П.Лопата, В.Матіяш, С. Балко.
Сходини Управи 6.11.1973. Рішено, щоб Церк.Збірщики забрали Листи на
підписи вірних під проханням до Риму в справі піднесення Ап. Екзархату до
статусу Епархії.Розглянено пляни монастиря для Сестер ЧСВВ і Дому
Пенсіонера при Мери Стріт.
Сходини 9.4.1974. Рішено подарувати на руки проф.В.Кубійовича, (який
приїде в товаристві А.Фіґоля), на Енциклопедію Українознавства 1.000 дол.
і на булову монастиря Сестер ЧСВВ - 3.000 дол. З часом Б-во додало більше
і стало фундатором ЕУ. Знимка управи Б-ва і С-ва поміщена у "Вістях з
Сарселю" ч. 17/1975 ч. 31-32/1988.
Сходини 3.12.1974.У Сходинах бере участь теж Голова Сестрицтва Покрова
Матері Божої - пані Віра Сапрун. Від часу створення Сестрицтва мин. року,
членки С-ва взяли на себе тягар переведення різних імпрез. Рішено запросити
до участи в принятті (15.12) на парафіяльнім празнику: священиків УАПЦ:

Управа братства і сестрицтва 24.06.1973 р.
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І.Манька, О.Пігулевського і В.Черваніва з дружинами; Голову СУОА М.Свідерського; проф. М.Німціва - Голову ОУКОА, з дружинами; п-і Н.Кармазин
- Голову Союзу Українок НПВ; п-і Віру Сапрун - Голову С-ва ПМБ; Голову
ОУГ НПВ - С.Цимбалюка з дружиною; Королеву Контестанток і 4 княжни;
Голову Ком.Будови монастиря - д-ра Е.Гливу з дружиною; Гол.директора
кредитівки "Карпати" І.Ільківа; Голову Ком.Братської Рідної Школи Ю.Сивака мол.з дружиною; маестра Василя Матіяша - диригента Ц.Хору і
п.Михайла Ковальського - Голову Апостольства Молитви. Святочну промову
виголосить проф.М.Німців. Квитки вступу: по 2.50 дол.; пенсіонери: 1.50 і
діти понад 5 літ: 0.50 дол. Обговорено справу близької Різдвяної Спільної
Просфори, різдвяних привітів і новорічної "Маланки".
Сходини 11.2.1975 р. мали жалібний настрій. В міжчасі, 8.2. помер
несподівано Голова ОУКОА - проф. Михайло Німців (під час промови на
весіллі в параф. залі). На похорон 15.2 приїхав Кир Іван. Поминальний обід
(для 300 осіб) приготовить Сестрицтво ПМБ. Б-во заплатить рахунок архітектів
за пляни монастиря. З нагоди у родин Блаж. Йосифа Сліпого, 16.2. буде
висвітлено фільм про його побут в Австралії. Братська забава в параф.залі
відбудеться 15.3.1975 (остання перед Вел. Постом).
На Сходинах Б-ва 4.3.1975, щоб уникнути непорозумінь, рішено ділити
приходи з імпрез із Сестрицтвом. Від тепер С-во задержуватиме прихід з
продажу перекусок ітп., а Б-во з продажу напитків. Інші приходи ділитимуться
пополовині.
На Сходинах 1.4. обговорено справу великодніх торжеств, спільного
свяченого і балю контестанток.Рішено найняти робітника, який почистить
українське кладовище а у Вел.Суботу, під час свячення пасок збирати "тацу"
для Преп. Сестер як винагороду за їхню працю коло церкви.
(Увага: чому я так детально згадую про деякі рішення Б-ва? Бо саме життя
і праця підказувало деякі ініціятиви, які з часом увійшли в "парафіяльну
традицію" - повторялися. Особливо варто підчеркнути Зеленосвяточну тради
цію: Панахида за Поляглих за Україну і за Віру, перед Пам’ятником Поляглим,
перед церквою, в часі якої представники складали вінки від організацій; молодь
Пласту і СУМ-у держала почесну стійку, співав церк. хор, запрошений
промовець виголошував святочну промову. Все це мало свій вплив на старших
і виховний на молодь: пам’ятати-шанувати тих, які віддали своє життя за
волю-долю українського народу).
В неділю 29.6.1975 р. відбулося посвячення фундаментів під монастир Сестер
ЧСВВ. В часі будови монастиря впродовж цілого року Сестри жили в домі пва М.М.Фурик, а Фурики жили в параф.домі.
В м. липні о.парох І.Шевців провадив паломництво до Святої Землі, до
Риму і Люрду, а потім їздив до різних країн Европи, Канади, США і, як
Голова ТА переконував Владик відбути Собор і підтримати ідею Блаженнішого
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Патріярха Йосифа - створення Українського Патріярхату. В часі відсутності
впродовж трьох місяців його заступав сотрудник - о.Зенон Хоркавий.
Повернувшись з подорожі, на Сходнах 7.10.1975 р. о.парох поділився з
присутніми своїми враженнями. Особливе враження залишило Богослуження
в соборі св.Петра, коли то вперше в тім Соборі, о.д-р Іван Гриньох, по грецьки, пом’янув Блаженнішого Отця Йосифа як Патріярха України і всієї
Руси. В тім Богослуженні взяли участь: Папа Павло УІ, десятки тисяч
паломників різних національностей, понад 3.000 українців та 70 українських
священиків, але не всі єпископи. Тому-то, з відома і благословення Патріярха
Йосифа, о. І.Ш. їздив до єпископів у США, Канаді й Европі і, як Голова ТА
представник усіх священиків УКЦ переконував їх по конечність підтримки і
здійснення ідеї Українського Католицького Патріярхату. Розуміється, в
здійсненні тої ідеї противляться і православні брати, а вже зокрема вороже
ставиться до неї римська курія, напевно, з намови московського патріярха...
На Сходинах 4.11. була сумна точка - обговорення похорону пок.Миколи
Сапруна,чоловіка Голови С-ва п-і Віри Сапрун.Крім співчуття родині, рішено
й тим почато "нову традицію" замість квітів на могилу складати пожертви на
якусь добру ціль (в цім випадку на будову монастиря Сестер ЧСВВ).
Кухня в параф.залі виявилась замалою для наших потреб і рішено її
розбудувати, що з часом і здійснив будівничий Петро Король, а Іван Андриц
вставив нову підлогу (бо паркет попсувся).
На Сходинах 2.3.1976 р. дотеперішній Голова Б-ва п.Юрій Сивак з Бералі,
за порадою лікаря, звільнився від обов’язків у Б-ві; запляновано перевести
базар в неділю 14 березня, баль контестанток: 17.5.1976, на придбання фондів
на покриття коштів будови монастиря.(На цьому кінчиться III Книга
Протоколів Сходин Управи Братства св. Андріяв Сіднеї, до якої я мав доступ
при писанні цієї "історії" - оіш). До того часу Сходини Управи Б-ва відбувалися
в канцелярії Братської Школи. Це було невигідно для о.пароха, (бо мусів
виходити до телефону в параф.домі), то ж Сходини Управи Б-ва від 6.7.1976р.
відбувалися в параф.домі, в перший вівторок місяця, в год. 7 веч.
Загальні Збори Братства св. Андрія відбулися в неділю,27.6.1976р.На
Сходинах 6.7. було присутніх 12 членів нововибраної Управи, і вони розділили
функції:Головою Б-ва Заг.Збори вибрали п.Ярослава Хіцяка. Секретарем став
п.Петро Середюк, заст. Голови -Теодор Стафиняк, скарбником - Дмитро
Сенькович, Господарем - п.Микола Фурик, а його помічником - п.Ілько Дутко
(він з часом помер у захристії в праці біля церкви). Референт церковних
збірок - п.Петро Мороз, заст.п.Михайло Смикуліс Організаційний реф. п.Михайло Гулак. Реф.кольпортер преси- п.Михайло Павлишин,. Імпрезова
Комісія: п.Іван Спирдз - Голова. Члени: В.Гулик,Яків Петрикович,
М.Смикуліс, М.Гулак. Контрольна Комісія: В.Матіяш, В.Марушечко,
Ю. Сивак.
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Плян праці: Посвячення монастиря: 25.7.1976р. Запрошені до участи
представники: СУОА, ОУКОА, Союзу Українок, ОУГ НПВ, Комітету Будови
Монастиря, Голови: Сестрицтва, Б-ва, Королева добродійности і 4 княжни
(які збирали пожертви на будову монастиря),2 православні священики, Шк.
Ради НПВ, Братської Рідної Школи ім.св.Андрія, п.Микола Винарчик
(великий протагоніст будови монастиря); представники: СУМ, Пласт, Апост.
Мдлитви, Вівтарної Дружини, гол.дир.кредитівки "Карпати", УКТКлюбу,
будівничий монастиря -п.Богдан Андрусів, диригент Церк. Хору - В.Матіяш.
Вступ по 4 дол., діти по 2 дол. Про мистецьку частину подбає Голова Братської
Р. Школи - мгр Ярослав Масляк.
Сходини парафіяльного "активу", при нагоді канонічної візитації парафії
Кир Іваном. Присутніх десь 80 осіб. Звіт про парафію здав о.парох І.Шевців;
про діяльність Б-ва св.Андрія (яка зводиться до праці біля церкви, порядки
ітп. і придбання фондів) - Голова Б-ва Ярослав Хіцяк; про Сестрицтво ПМБ
звітували : (імпрези, вишиття риз для є-па та о. пароха, стипендії до Бразилії
ітп.) - Голова С-ва пані Віра Сапрун, пані Ольга Савчинська - Секретарка і
пані Юстина Сенькович - Скарбничка.
Владика висловив своє задоволення працею священиків і парафіяльного
ак тиву в "Книзі Протоколів Б-ва св. Андрія" і в подібній "Книзі" С-ва ПМБожої:
словами:
"Заслухавши звіт у Голови і касира Церковного Братства, з
при єм ніст ю х о ч у ст вердит и, що дія л ьн іст ь Б р а т с т в а на
правильній дорозі та що діяльність Братства, завдяки тяжкій і
жертвенній праці членів Управи і їхніх співробітників, віддзерка
лю є ціле життя нашої парафії.
В дальшій діяльності треба звертати більше уваги на поши
рення членства, на глибшу релігійну формацію всього членства
при помочі частіших сходин, конференцій, читання релігійної
л іт е р а т у р и і ви р о б л ен н я а п о с т о л ь ск о го д у х а .В е л и к у у в г у
звернути на бібліот еку, на поширення рел. книжок, часописів,
журналів. Благословлю Вас, Ваші Родини і Вашу працю з цілого
серця". +Іван Ап.Екзарх. Сідней, 22. IV , 1977.
Загальні Збори Б-ва св. Андрія відбулись в Неділю, 2. липня, 1978. в
параф. залі. Предсідник - маестро Василь Матіяш, секретарка - Нуна Кармазин.
Звітували: Голова Б-ва Я.Хіцяк (24 сходин Управи, 29 імпрез ітп) Секретар
- Петро Середюк (почав книгу протоколів Б-ва;Скарбник -Д.Сенькович: заг.
приходи: 10.001.85$ витрати: 8.289.68$. Сальдо: 1.612.17$. Контр. коміся
висловила признання і подяку Управі за працю і посвяту. Вибрано нову Упра
ву. На Сходинах нової Управи Б-ва зроблено розподіл функцій: Ярослав
Хіцяк - Голова (вибраний Заг. Зборами), П.Середюк - Секретар; Д.Сенькович
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- Скарбник; М.Фурик - Гоподар; І.Дутко - Заст. і пом.госп.; М.Смиуліс Зет. Голови Б-ва і референт ц.збірок; М.Гулак - реф.організ.; М.Павлишин кольпортер преси; Я.Петрикович - член Управи; В.Гулик, С. Гулик, П.Мороз
- церк. збірки; Імпрезова і Господ, комісія: І.Спирдз, М.Прокопів, Я.Береговий,
І.Мацьків. Б-во зібрало і передало (27.8.1978 р.) Сестрам ЧСВВ на нове
авто: 7.014 дол. (На цьому місці варто відзначити, що Братство і Сестрицтво зі
своїх "фондів" щедро підпомагали Братську Рідну Школу, "Патріярший Фонд",
стали Фундатором-меценатом "Енциклопедії Українознавства" 1.200 $ і ін.)
Сходини 5.9. і 3.10.1978 Головна справа - віднова даху в церкві: Рішено:
риштовання зробить фірма "Сусіопе"; б) направлятимуть наші "шпеци":
Володимир Поповський і Володимир Кощоруба з Перту, З.А.; в) купити
площу при 28 А Мери Стріт (куплено за 47.000 $ на тимчасовий Дім пенсіонера
і в якому жили бідні, самітні українці. З часом (у 1990р.) той дім продано за
190.000 $ і переведено на будову нового Дому пенсіонера біля параф. дому).
На Сходинах 2.1.1979р. о.парох повідомив, що купив МШІ В1Д5, на який
одержав від Етнік Кавнсіл 3.500 $, а Б-во і С-во погодились додати по 500 $.
Сходини Б-ва 7.8.1979р. Рішено змінити "паркете" на підлогу за 3.200 дол.
Загальні Збори Б-ва,17.8.1980р. Предсідник - В.Матіяш. Секретар H.Кармазин. Звіти: Голова - Я.Хіцяк (26 Сходин управи, 27 імпрез)Членів
Б-ва: 72.Перевибрано "стару" управу, яка на Сходинах 2.9.1980 р. розподілила
функції: Голова - Я.Хіцяк, Заст.Голови - Степан Гулик, Секртар -П.Середюк,
Скарбник - Д.Сенькович, Господар М.Фурик і помгосп. І.Дутко. Імпрезова
комісія: С.Гулик - Голова, члени: М.Смикуліс, І.Спирдз. В.Драбина.
Кольпортер - М.Павлишин. Господарська комісія, М.Прокопів, Я.Береговий,
I.Мацьків, Я.Петрикович. Реф. церк. збірок: М.Смикуліс, П.Мороз, І.Сеньчак.
Чл. вкладки: М.Гулак.
Сходини Управи Б-ва, 8.3.1981р. Рішено: 21.2.1982р. вшанувати Блаж.
Патріярха Йосифа з нагоди його 90-ліття. Академія в Домі Молоді. Побудувати
нову кухню в параф.залі (побудував будівничий Петро Король. Віднова
18.ОООд., нова піч 2.000 д).
Загальні Збори Б-ва, Неділя, 25.7.1982р.Присутні: 51 особи.Президія:
о.парох, Н.Кармазин - Секретар, О.Савчинська, ІО.Сенькович - Голова С-ва
ПМБ. Звіти: Голова - Я.Хіцяк (20 Сходин управи, 18 імпрез у співпраці з
Сестрицтвом). Членство: 71 осіб.
Я.Хіцяк заторкнув справу кредитівки "Карпати" кажучи: Кредиівку
"Карпати" засновано при нашій парафії і для її добра. Б-во і С-во звернулися
до Дирекції "Карпат" по дотації, але не одержали відповіді. Рішено поставити
від Б-ва 4 кандидати до Дирекції "Карпат" на Заг. Зборах: Я. Хіцяк,
Ж. Коломиєць, С. Михно. Як відомо на тих. Зборах відбувся "демократичний
переворот", на якому при помочі підступу й неправди, "більшістю голосів"
кредитівку "Карпати" "перехрещено" на "громадську".
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На Сходинах,у вівторок, 3.8.1982 р. Управа розподілила свої функції, і
гак: Голова - Я.Хіцяк, І заст. - Ждан Коломиєць, II заст. - Ст.Гулик, Секретар
- П.Середюк, Скарбник - Д.Сенькович, Господар - 1.Дутко, заст. Я.Береговий,
Імпрезова Комісія: Ж.Коломиєць, І.Спирдз, І.Сеньчак, М.Смикуліс. Кольгюртери: Я.Береговий, М.Павлишин і М.Гулак. Господарська комісія: І.Дутко,
Я.Береговий, Я.Петрикович, І.Мацьків, П.Стефанюк, В.Драбина, М.Прокопів.
Сходини 5.10.1982: Я.Хіцяк зрезиґнував зі становища Голови Бр-ва, вважа
ючи, що наші парафіяни виявили недовір’я до нього, не вибравши до Дирекції
"Карпат". Головство перебрав Ж.Коломиєць. З часом (2.10.1983р) він став
дияконом і,як "духовний", перестав бути Головою Б-ва. Головою Б-ва, став II
Заст. Степан Гулик, а його заступником - Михайло Смикуліс.
Сходини Управи 7.2.1984 р. Дня 28.1. в часі чищення церкви, помер на атак
серця господар - Ілько Дутко. Новим господарем став Я.Береговий, а його
заступником - Панько Стефанюк. Новий паламар - В. Драбина та Ілько Сеньчак.
Загальні Збори Б-ва, 19.8.1984. Предсідник - Я.Хіцяк.Звітував Голова С.Гулик. У Ювілеї 25-ліття створення Ап.Екзархату взяли понад 100 вірних з
Сіднею. Головою вибрано В.Драбину. Управа і Контр. Ком. стара: В. Мару
шечко, М. Мирилович.
Делегати иа Зїзд ОУКОА в Мельборні (30.11-2.12.1984): від Б-ва: Голова,
Секретар і М.Прокопів; від С-ва: Голова С-ва і 3 Сестриці.
Сходини Управи Б-ва, 2.7.1985 р. Досі всі праці біля церкви і в параф.залі
виконувалися даром. При чищенні параф.залі треба багато зусилля. Рішено
платити господареві за чищення залі 25 дол. тижнево і за вивіз сміття: 5 дол.
Загальні Збори парафіян 24.11.1985 р. Присутніх 100 осіб. Справа: за все
треба платити, усе дорожчає. Церк.податок із 10 $ піднести на 20. $ річно від
"диму"-хати. Другі подібні 3.3. 25.12.1985 потвердили це рішення. В міжчасі
побудовано "CAR PARK"- (стоянку для авт), за церквою, за 40.000 $.
8.4.1986 р. Зустріч парафіяльного "активу" з Блаж. Патріярхом Мирославом
Іваном, з нагоди його візитації Епархії і нашої парафії, у параф. залі.
Загальні Збори Б-ва. Неділя, 24.8.1986. Присутні 50 осіб, членів і гостей.
3 .Збори відкрив Голова Б-ва В.Драбина; о.парох І.Шевців провів молитву
"ОН". До президії запрошені були: диякон Ждан Коломиєць; Заст. Г-ви С-ва
ПМБ - пані Анна Сомар; а на Предсідника 3. Зборів - п. Ярослав; секретарював
П. Середюк. Однохвилинною мовчанкою вшановано пам’ять померлих Членів
Б-ва.
Протокол з попередніх 3.3. відчитав п.Середюк.Звіти з діяльности (за 2
роки) здавали: Голова, секретар, скарбник, господар. Голова вичислив ряд
імпрез, що їх влаштувало Б-во в тісній співпраці з Сестрицтвом і подякував
кураторорові за провід, ігумені Сестер ЧСВВ, Сестрицтву і всім парафіянам
за співпрацю. Зроблено багато.Можна було б зробити більше. Членів заледве
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100, в Управі 17, а працювали лиш 10. Відчувається брак молодих сил, а
зокрема інтелігенції в праці Б-ва і в житті парафії взагалі.
Секретар П.Середюк додав, що за час каденції (2 роки) Управа відбула 24
Сходин, померло б членів Б-ва, вписалось 16 нових членів, в тому числі 12
молодих.Скарбник Б-ва, п.Д.Сенькович представив загальні приходи і витрати.
Приходи:10.601.39 дол. Розходи: 9,726.77дол. Сальдо:974.62 дол. ГосподарЯ.Береговий приголомшив усіх числом годин, відпрацьованих членами Б-ва
при вдержуванні порядків біля церкви за 2 роки: 5.650 годин добровільної
праці! Праці на славу Божу, групки людей. Контрольна комісія висловила
признання Управі за працю і абсолюторію. О. Парох підкреслив, що праця
Братства не лиш фізична, що числиться годинами і доларами, але й духовна,
бо походить з любові до Бога, до своєї Церкви, рідного обряду, Батьківщини
і ближнього. Інакше й не можна пояснити відданої і жертвенної праці мирян

Управа Братства св. Андрія 1990. Сидять: Дмитро Сенькович ( скарбник),
Володимир Драбина (голова), о. І. Шевців, Михайло Смикуліс ( заст. г-ви),
Петро Середюк ( секретар), Ярослав Береговий (господар). Стоять: Панько
Стефанюк, Дмитро Сомар, Іван Спирц, Іван Ровенчук, Іван Кобрин, Іван
Мартинюк, Петро Приказа, Іван Мацьків, Михайло Павлишин, Петро
Шкикавий, Петро Островський.
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для своєї Церкви, як лиш тим, що вони походять з Віри в Бога і Любові до
ближнього та прослави українського імени. І все це при загальній байдужності
зі сторони сотень решти парафіян!..
На Сходинах 28.8 складено Управу: В.Драбина - Голова. Контр. Ком.:
В.Марушечко, М.Мирилович. Членські вкладки піднесено до 2 дол. річно. Заст.
Голови - М.Смикуліс, Скарбник - Д.Сенькович, Секретар - П.Середюк,
Господар - Я.Береговий. Вкладки збирає М.Гулак і П.Островський. Орґаніз.
референтура: П.Островський, І.Кобрин, Імпрезова реф-ра: П.Приказа,
М.Павлишин, П.Шкикавий; Господарська реф-ра: Я.Береговий, П.Стефанюк,
П.Приказа, М.Прокопів, І.Мацьків, П.Мороз, І.Спирдз, І.Ставицький;
Реф.Церк. Збірок - М.Смикуліс., П.Стефанюк, Т.Стафиняк, А.Барабах,
Д.Сомар, В.Тилька, П.Мороз. Кольпортери катол. преси: в Братській
крамничці біля церкви: М.Смикуліс, Я.Береговий, М.Павлишин, П.Стефанюк.
("Душпастирські вістї" 31 . 8.1986.)
У 1988 році (Ювілей 1000-ліття Хрещення Руси-України) Братство,
Сестрицтво і, взагалі, всі миряни в парафії дол ожили дуже багато праці й
зусиль в організації різних імпрез для відзначення того Ювілею, а це: участь у
святкуваннях у Мельборні, в Канберрі, в Сідней Тавн Голл, Будова Пам’ятника
в Сіднеї, Св. Літургія в Сен Мерис катідрал, протест проти фільму "Де ляст
темптейшен оф Крайст", ітп. (Про це гл. оіш: "Відзначення Ювілею 1000ліття Хрищення Руси-України в Австралії," Львів, 1997).
Загальні Збори Б-ва, неділя 16.9.1990 р. Присутні 41 особи. Президія:
о.парох, Ю.Сенькович,секретар: С.Смеречук.Звітувала Управа за 4 роки
(24.8.1986-90рр.).Було 48 Сходин Управи. Б-во має заледве 61 членів. Інші
байдужі. Активнішим є Сестрицтво 150 членок; працюють зокрема при веденні
кухні в параф.залі.Контр.Комісія І.Кобрин і В.Марушечко висловила
признання за працю і абсолюторію.ГІа Сходинах 11.9. розподілено функції:
В. Драбина - Голова. І. Заст.Голови - 1.Кобрин, II заст. -М.Смикуліс.Секретар
- П.Середюк. Скарбник - Д.Сенькович,(вкладки збирають:П.Мороз і
П.Середюк)Господар - Я.Береговий, заст. -П.Приказа і П.Шкикавий та Іван
Мартинюк. Імпрези: П.Островський,А.Івахів, Д.Сомар.Члени: Володимир
Пащак, Стефан Босак, Михайло Матвіїв, І.Матвісик, Іван Ровенчук, Степан
Семців, І.Мацьків, М.Павлишин. Контр. Комісія: В.Марушечко, М.Мирилович.
Таци збирають: М.Смикуліс, Я.Береговий, М.Павлишин, І.Маць- ків, Д.Сомар,
В.Тилька, Т.Стафиняк, В.Драбина, А.Івахів. Крамниця: М.Смикуліс,
Я.Береговий, М.Павлишин. Делегати на З ’їзд ОУКОА 3-4.11.1990 у Мельборні:
В.Драбина, Д.Сенькович, І.Кобрин (поїдуть поїздом на кошти Б-ва) І.Кобрин
зорганізував Ініціятивиу Групу для створення Клюбу Пенсіонерів у парафії св.
Андрія. Основні Збори Клюбу - в неділю, 11.11.1990 р. 71 членів. Квитки вступу
на Празничне прийняття: 10 дол. працюючі; 7 дол. пенсіонери; молодь 5, діти 2
дол.
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Сходини 4.6.1991р. Голова Б-ва В.Драбина зголосив резиґнацію. Хворий.
Головство перебрав І Заступник - Іван Кобрин. На Сходинах 29.7 звітував,
що на посвяченні Храму св.Володимира в Канберрі було з Сіднею 3 автобуси
а багато автами, всіх понад 500 осіб. В Сіднеї відбулось прийняття на честь
владики Ісповідника Павла Василика, 4.8.1991р. Вступи: 10, 5 і 2 дол.
(Клюб) Гурток Пенсіонерів. Відкриття, в параф. залі. Присутніх - понад
100 осіб. Привітав і благословив о.парох І.Шевців 4.9.1991р.
Канонічна візитація парафії
У зв’язку з відходом на пенсію Преосв. Епарх Кир Іван відбув свою останню
канонічну візитацію парафії св. Андрія.
При нагоді Кан.візитації, в п’ятницю, 4.10. 1991р., в параф.залі, відбулася
зустріч Владики з парафіяльним активом. Отець парох І.Ш. представив присут
ніх, а представники церк. організацій здали звіти з їх діяльности, і так: І.Кобрин
від Б-ва св.Андрія; Юстина Сенькович від С-ва ПМБ; Д.Сенькович про касу
Б-ва; А.Сеньчак про касу С-ва, і ін. У своїм Слові Владика підкреслив, що
знає всіх упродовж 40 літ та про їхню працю. На жаль, та праця повільно
підупадає, сповільнюється, бо всі... старіємося. Потім Владика говорив про
події-чуда в житті нашої Церкви і Народу, зокрема в останніх роках і спомин
про особисті переживання з повороту Блаж. Патріярха Мирослава до України
30-31.3.ц.р.Він закликав до молитви і матеріяльної помочі Церкві в Україні.
Репортаж пера о.І.Шевціва, про ту Візитацію передруковуємо з ”Душпастирських Вістей" сіднейської парафії з 27.10.1991р.: "Канонічна (урядова) Візитація
- контроля життя і діловодства парафії відбулася у днях: 1-8.10 ц.р. її перевів
Архипастир УКЦ в Австралії, Кир Іван Прашко на завершення своєї
душпасирської праці (41 літ). (Остання така Візитація відбулася 17.4.1977 р).
В часі Візитації Преосвщ.Владика переглянув Хроніку, метрикальні й касові
книги та документацію парафії, найшов усе в порядку, що й ствердив у своїй
проповіді 6.10.1991р. Кульмінаційною точкою Візатації була Архиєрейська св.
Літурґія, 6.10.91. Преосвщ. Владику вітали в дверях Храму св. Андрія: Голова
Братства св. Андрія - п. Іван Кобрин і Голова Сестрицтва Покрова Матері
Божої в Сіднеї - пані Юстина Сенькович хлібом-сіллю від Мирян; квітами від
дітей і молоді: Христя Парасин і Юстин Семців, О.Парох передав ключі від
Храму. Перед проповіддю, Владики, о.парох здав свого роду Звіт про життя
парафії за останніх 24 роки (від 18.10.1967 р.) його душпастирювання в Сіднеї.
"За 10 днів промине 24 роки, коли з Вашої волі, а проти мого бажання, я
став душпастирем сіднейської парафії і з понад 5.000 душ. З того часу охрещено
і миропомазано 2.090 дітей. Померли і пішли до Бога по нагороду 603 особи,
а всіх разом, досі: 706.. Поблагословлено 455 подруж. Ніхто не відступив від
катол. віри, ніхто не помер без св. Тайн, якщо священика було своєчасно
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повідомлено про небезпеку смерти. Віру зберіг, таланти не закопав. Відновлено
й розмальвано Храм св. Андрія. Для вигоди й духовних потреб Вірних
побудовано школу-залю, парафіяльний дім; будується Дім Пенсіонера,
побудовано монастир Сестер ЧСВВ, Пам’ятник Ювілею 1000-ліття Хрещення
Русі-України тощо. В рамках парафії була заснована кредитівка "Карпати",
яку наші ж таки вірні вирвали з-під опіки Церкви і зробили її ніби громадською.
Невелика частина вірних, відданих своїй Церкві, зорганізовані в рядах
Мирянських організацій: Братства св. Андрія, Сестерицтва Покрова Матері
Божої, Вівтарної і Марійської Дружин, Апостольства Молитви, і ін. У
Братській Рідній Школі та в інших таких школах, щорічно навчається понад
200 дітей Закону Божого. Решта ж Вірних, зокрема інтелігенція, приглядається
радше здалека і пасивно до діяльності священиків і житті парафії без того,
щоб включитися в те життя і давати свій вклад, згідно з талантами, одержаними
від Бога.. На жаль, навіть не половина вірних несе увесь тягар життя парафії.
І я хочу підкреслити велику жертвенність тої частини вірних не лише на
місцеві потреби парафії, але й для братів у потребі, чи то тих у Батьківщині,
чи тих у бідніших країнах поселення: Польща, Югославія, Бразилія, Аргентина
і ін. Нпр., на "Патріярший Фонд", за кілька останніх років пожертвувано
понад 100.000$; на Фонд "Церква в Потребі": 50.000 $; на КатедратикАлюмнатик: 55.000 $; на будову Храму -Пам’ятника в Канберрі: 460.000 $.
Всі ці духові й матеріяльні досягнення - це вислід праці Священиків і
парафіяльного активу та всіх тих парафіян, що вірні й прив’язані до своєї
рідної Церкви, під проводом своїх Душпастирів і Вашого Преосвященства. І
сьогодні ми прийшли до цього Храму, щоб подякувати Божому Провидінню
і Пресвятій Богородиці за їхню опіку над нашою Церквою тут, в Австралії, і
тою в Україні. Щоб зложити наш синівський поклін і подяку Вашому
Преосвященству за провід нашою Церквою в Австралії впродовж останніх 33
років та побажати Вашому Преосвященству кріпкого здоров’я і многих літ!..”
У своїй проповіді Владика висловив задоволення з життя і розвитку парафії
св. Андрія, признання парохові, священикам, Сестрам ЧСВВ і вірним за їхню
діяльність і досягнення та заохочував до вірности своїй Церкві й збільшення
своїх недільних пожертв теж у майбутньому.
Після св. Літургії, в параф. залі, відбулося прийняття на честь Преосвщ.
Владики. Присутніх - 200 осіб. В часі прийняття виголосили привіти, подяку
й побажання Владиці: п-і Марійка Сенькович-Дума від ЦМХору; Г.Годжсон
від Марійської Дружини; С.Ґаран від Вівтарної Дружини; п-і Юстина Сень
кович від Сестрицтва ПМБожої; п. М.Ковальський від Апостольства Молит
ви; п-і Евгенія Барчинська від БРШколи; пані К.Барановська від Клюбу Пен
сіонерів при парафії; п.І.Кобрин від Братства св. Андрія і всіх Мирян; п.Я.Дума від СУМ і кредитівки "Карпати” та о.парох. Ось, у скороченні його "Слово":
"Як читаємо на пам’яткових образках Владики, і знаємо з досвіду, що 41 нелегких
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і плодовитих років Владика провів у Христовім Винограднику на душпастирській праці в Австралії: (1950-58 рр., як Душпастир Мельборну, а від 1958 р.
як Архипастир УКЦ в Австралії). В тому часі, наче старозавітній Мойсей,
Владика провадив своє стадо дорогами Божих Заповідей, серед несприятивих
обставин чужини. Нелегкою була та праця і зусилля, щоб зберегти себе,
священиків і своє стадо - понад 25.000 душ - цілим, єдиним і неподільним, а що
більше: щоб зберегти його українське обрядове і національне обличчя. На всьому
можна відчути печать духа Владики Івана. Маю відвагу сказати, що: не було б
нашої Церкви в Австралії, а в тій Церкві не було б Архипастиря в особі Кир
Івана, то укр. спільнота в Австралії не була б такою славною, якою вона є
сьогодні. Свідоством цього є: наші прекрасні Храми з катедрою в Мельборні
включно, побудовані й вивінувані в укр. стилі і заповнені укр. духом. Це
парафіяльні Доми в усіх парафіях, це Школи в Сіднеї, Мельборні, Перті,
Канберрі. Це постійна душпастирська опіка над дітьми і молоддю в усіх парафіях
чи то в школах чи в Молодечих організаціях (церковних і світських). Це
Видавництво "Просвіта" і часопис "Церква і Життя". Це Український Музей у
Мельборні з тисячами експонатів укр. культури, що йому рівного немає на
чужині, це бібліотека із тисячами томів. Це монастирі Сестер ЧСВВ у Сіднеї,
Мельборні, Аделяйді. Це - всі надбання нашої Церкви, призначені для добра її
вірних тут в Австралії та Церкви-Матері в Україні. Це, як ніде інде з наших
поселень, - зорганізовані Миряни в Статутових Братствах, Сестрицтвах та інших
організаціях та їхня тісна співпраця зі своїми Душпастирями і Єпископом.
Завдяки вмілому проводові Владики, наша Церква в Австралії стала на
Патріярших началах. Тож, склонім голови перед Владикою з подякою за його
труди і молитви та побажанням кріпкого здоров’я і многих літ!".
Сходини Управи Б-ва, 2.12.1991. Справи: Коляда церк. хорів в Н д.12.1.1992
біля Пам’ятника Хрещення України і "бар-бе-к’ю" з тої нагоди; відзначити
100-ліття з дня народження св.п.Патріярха Йосифа 16.2.1992 та відзначити
25-ліття приїзду Сестер ЧСВВ до Сіднею в м. березні 1992 р.
На Сходинах 24.2.1992р. рішено вшанувати згаданий Срібний Ювілей
Сестер ЧСВВ, в неділю, 12.4.1992 р. Крім мистецької частини і прийняття,
подаровано їм 4 вази і 5.000$.
На Сходинах Управи 6.10.1992р., була мова про відзначення 25-ліття
душпастирської праці о.І.Шевціва на становищі пароха в Сіднеї (18.10.196792рр), але оіш відмовився від прийняття ітп. Замість дарунків ітп. для нього,
він заохотив вірних жертвувати на будову церкви в Києві. "Стара гвардія"
Братчиків і Сестриць вже "знемагає". Майже всі хворі і не дуже можуть
працювати, але розуміють потребу і "тягнуть" парафіяльний віз понад сили.
Треба подивляти тих людей і їхню любов, і прив’язання до своєї Церкви, і
священика та жертвенність і посвяту для них.

СЕСТРИ Ц ТВО П О К Р О В И М АТЕРІ Б О Ж О Ї
В С ІД Н Е Ї
Вступ:
Коли в 1950 роках, наші єпископи і священики з Америки розказували нам
студентам богословії в Римі про те, що в Америці багато Іконостасів та інших
предметів богопочитання в наших церквах побудовано чи закуплено за вареники
(тобто за кошти добуті з продажі вареників - оіш), що їх роблять т.зв.
парафіяльні "пирожниці",то нам, студентам, було дивно про це слухати і
тяжко було уявити таку "духовну" працю для Церкви. А коли зчасом,
прийшлось мені самому бути парохом у Сіднеї, то переконався про таку
можливість на власні очі.
Коли всі інші спроби (нпр. забави, льотєрії, пікніки, базарі ітп. імпрези)
на придбання фондів на прикрасу церкви, вдержання парафіяльних об’єктів:
(приходства,школи-залі, монастиря ітп.), виявилися мало успішними, - то
новостворене Сестрицтво Покрова Матері Божої (1 липня 1973 р.), крім
духовних практик і харитативної діяльности в парафії, взялось за ведення
кухні в парафіяльній залі. Спочатку робили чай і печиво на перекуску для
тих парафіян, які прийшли до залі "відпочити" після Богослуження, погуторити
з приятелями і знайомими, чи зачекати на якусь імпрезу в УНДомі чи в Домі
Молоді. Зчасом виринула потреба приготовити голодним - теплі обіди, які,
як звичайно, не можуть бути такими без борщу і вареників. З того й почалась
тяжка праця групи ентузіясток Сестрицтва. Спочатку(1.7.1973-14.7.1974), під
проводом Голови - пані Ольги Савчинської та Секретарки С-ва п-і Віри Сапрун;
від 14.7.1974 до 1.10.1978р., під проводом пані Віри Сапрун - Голови і п-і
О.Савчинської (аж до 30.11.1980р) - Секретарки; а від 29.10.1978 р., (впродовж
20-ти літ) аж досі, під проводом невтомної і "твердої" лемкині - пані Юстини
Сенькович- Голови і п-і Люби Денисеико - Секретарки (від ЗО. 11.1980р)..
Така праця Сестрицтва - це велика прислуга для парафіян не лише під
оглядом матеріяльним (досі С-во придбало для парафії ок. 200.000 доларів!),
але й моральним. Бо сіднейська парафія простора (ок. 4000 км.кв.). Деякі
парафіяни живуть 20 а навіть 40 км. від церкви і від УНДому, Дому Молоді
(всі в Лідкомбі), в яких часто відбуваються різні культурні імпрези, відчити
ітп., то ж треба покріпитися. А, щоб не тратити часу на поворот домів, то
багато їх залишаються в параф. залі, купують теплі обіди і так задоволені обі
сторони: люди і помолилися, і належно відпочили, а каса Сестрицтва (завдяки
тяжкій праці Сестриць) "збагатилася" на кількасот дол.
Чому я про це пишу? А тому, що Сестрицтво зі своєї каси, крім пожертви
на прикрасу церкви; на стипендії бідним студентам; на дарунки (з різних
нагод) священикам і Сестрам ЧСВВ; крім фундації монастиря і Храму-
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Сестриці в параф. кухні готують теплий обід: Катерина Боднарчук, Текля
Гулак, Варвара Михалевич, М арія Котурай, Дора Коваль, с. Ольга ЧСВВ,
Галина Берегова, М арія Матвісик, Євгенія Ставицька, М арія Михно, Юстина
Стефанюк, с. Доротея ЧСВВ.

Пам’ятника в Канберрі та Дому Пенсіонера (ок. 75.000 дол.); крім пожертв
та різні фонди і потреби парафії, подарувало 6.000 ам. дол. на видання книжки
"Репресована Церква" (вид. серії "Літопис України", Львів, 1994 р. 530 ст.),
подарувало 4.500 дол. на видання документального причинку до історії
УКЦеркви в Австралії про "СОБОРЧИКИ" її Духовенства (в рр.: 1970-1995)
та покрило частину коштів друку цієї "Історії парафії св. Андрія".
Хай же ця книга буде історичним документом - свідком нелегкої праці й
посвяти для добра Церкви і Народу не лише зі сторони наших священиків,
від початку нашого поселення в Австралії аж досі, але й тяжкої праці з любови
до своєї Церкви - відданих Її Дочок - Членок Сестрицтва Покрови Матері
Божої в Сіднеї впродовж останіх 25 літ, і подякою за ту працю.
На жаль, старші Членкині Сестрицтва вже знеможені працею і відходять
на відпочинок (деякі на вічний), а нове, молоде покоління, для якого ми
будували ту матеріяльну плятформу, хоч і користає з неї, але не відчуває
обов’язку дати свій вклад у дальший розвиток всестороннього (в тому й
матеріяльного) життя нашої Церкви.
Старше покоління українців в Австралії свою ролю і обов’язок перед Богом,
Церквою і Народом сповнило. Воно поклало фундаменти церковногромадського та економічного життя і закріпило добре українське ім’я в цій
країні кенгуру. Про це свідчать історичні факти. Тепер усе залежить від нових,
молодих (хотілося б сказати: і мудріших) провідників на церковному й
громадському та інших полях. Майбутня доля нашого дорібку й української
духовости взагалі, тепер залежатиме від молодого покоління. Дай Боже, щоб
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ці спадкоємці духових в матеріяльних скарбів своїх батьків не проміняли їх
на чужу сочевицю та, щоб не вилетіли за борт українського ковчега, яким є
Українська Католицька Церква в Австралії, та, щоб не потонули безслідно в
чужому морі. О.Іван Шевців.
Як було сказано вище (про заснуваня Братства св. Андрія), членами Б-ва
були мужчини і жінки. Вони діяли спільно при організації і переведенні різних
імпрез тощо. Однак іхня діяльність часто "зазублювалася", або вимагала
окремої ініціятиви і праці жінок. З часом виявилася потреба заснувати для
жінок паралельну з Братством організацію і так постало Сестрицтво Покрови
Матері Божої, на підставі Статутів (подібних до Статутів Б-ва), які давали
жінкам змогу розгортати їхню діяльність і здійснювати окремо від Б-ва свої
ініціятиви для добра парафії і Церкви взагалі.
Перше оголошення про створення С-ва в Сіднеї, появилося в "Душпастирських Вістях"іі.5.1973р.,про Основуючі Збори С-ва (на неділю 25.5.73р.). З
уваги на малу кількість присутніх (Г.Береговий, Е.Берегуляк, А.Брус,
А.Війтович, Т.Гарасимів, Д.Кошарич, О.Савчинська, В.Сапрун, Ю.Сенькович,
Т.Спирдз, І.Суховерська, А.Фільварків, Т.Цуньовська, Е.Барабах, Р.Безик,
К.Боднарчук, Н.Кармазин, В.Проць, А.Федьків, М.Фурик), Збори мали
радше інформативний характер. О.парох пояснив статути та конечність
зорганізованої дії жінок у парафії у формі Сестрицтва. Присутні визнали
потребу існування Сестрицтва. Заяви вступу підписали 11 пань. Наступні
Заг.Збори, визначені на неділю 10.6. теж не відбулися, з огляду на це, що до
цього часу пані належали до Братства і вважали, що не можуть бути рівночасно
членками С-ва. Щоб розв’язати ту проблему, о.парох визначив Заг. Збори на
1.7.73 р. і пояснив, що ті пані,які досі належали до Б-ва, автоматично стають
членками С-ва, хіба, що самі цього не бажають (про що повинні повідомити
о.пароха). В міжчасі виповнили Заяви пані: Е.Барабах, К.Барановська,
М.Козак, М.Матвісик, К.Пагуба, А.Приказа і А.Сивак. Звідомлення про
Основні Збори С-ва (гл. "ДВ", 8.7.1973) та в "ЦШ " 12.8.1973р.
Основуючі Збори Сестрицтва Покрова Матері Божої в Сіднеї, відбулися
1.7.1973 р. Збори відкрив парох о. крилош. Іван Шевців молитвою. Він
прочитав важніші параграфи Статутів і пояснив подрібні завдання Членок
Управи Сестрицтва.
Після того приступлено до вибору Управи, в склад якої увійшли такі Пані:
Ольга Савчинська - Голова, Віра Сапрун - Секретарка, Теодозія Гарасимів Фінансова Реф., Марія Козак - Організаційна Реф., Марія Фурик Харитативна Реф., Евгенія Барабах - Господарська Реф., Юстина Сенькович
і Катерина Пагуба - Члени Управи.
Отець парох привітав новообрану Управу Сестрицтва і побажав успіхів у
праці на будуче. Наявних на Основуючих Зборах було 22 пані.
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Першою імпрезою С-ва, (як окремої організації) в тісній співпраці з
Братством св.Андрія, - було вшанування о. пароха з нагоди його іменин, в
неділю, 8 липня, 1973 р.
"...О. парох ввійшов до залі в товаристві проф.Мих. Німцева - Голови
ОУКОА. їх появу присутні привітали оплесками... Опісля виступали промовці
з побажаннями (всіх разом 14). Здається, жодного року не було так багато
промовців... Першим промовляв проф. М.Німців - від ОУКОА і від Управи
Братства св. Андрія; проф. П.Лопата, Микола Винарчик - від парафіян;
ГІ.Кармазин - від СУ НПВ; О.Кошарський - від Українського Культурного
Клюбу; В.сЬіґурка від 1 Дивізії "Галичина"; Петро Лютак - від СУМ; В.Матіяш
- від Церковного Хору і Пластунів; Ю.Сивак - від Батьк.Комітету Братської
Рідної Школи,від дирекції кооперативи "Карпати" і родини Сиваків; М.Коваль
ський - від Апостольства Молитви. Крім цього, діти деклямували і піднесли
китиці квітів, а саме: Мартуся і Сяня Смеречук, Славко і Орися Сивак..
Останнім промовляв о.парох. Він подякував присутнім за гарні промови і
сказав, що з уваги на погану погоду того дня, він не сподівався такого
многолюдного вияву пошани для його особи і праці. Ціла імпреза пройшла в
милій родинній атмосфері..."
(гл. “ЦіЖ", 12.8.1973). В неділю, 22.7. на Ширших Сходинах С-ва явилось
27 членкинь, а 5 оправдали неприсутність.
На Сходинах 6.8.1973р., п-і О.Савчинська відчитала прізвища нових членок
С-ва: Л.Денисеико, А.Курилюк, Х.Менцінська, А.Сеньчак, Р.Смикуліс,
ІО.Стефанюк, К.Ґалазика, О.Іванчук, С.Беднаж, К.Бубнюк, Т.Бітів, Т.Коваль,
К.Шалайко. Я умисне подаю Прізвища тих перших Основниць Сестрицтва,
бо з часом С-во начислювало майже 200 членок і в житті парафії св. Андрія,
та вірю і в їх родиннім житті теж, членкині С-ва відіграли дуже важну ролю
і були прикладом посвяти для своєї Церкви і Народу.
З того часу та спільна діяльність Б-ва і С-ва ще більше розвивається і
скріплюється, зокрема в організації і переведенні різних імпрез: базарі, забави,
пікніки, празник, колядки, спільна просфора, спільне свячене ітп. Спочатку
Сходини відбувалися вечорами, але багатьом це було невигідно, і Сходини
Управи відбувалися в неділі, після св. Літургії.
Приготування і влаштування, а потім підсумки і звіти про ті імпрези,
становлять зміст майже всіх Сходин Управи Сестрицтва (і Братства, окремо).
Усіх ми не в силі вичислити на цьому місці. Про них свідчать П р о т о к о л и
С ест ри ц т ва (записані детально) панею Ольгою Савчинською, а від 30.11.
1980р., панею Любою Денисеико. Багато звідомлень про працю С-ва поміщено
в "ДВістях"сіднейської парафії та, час-до-часу, в "Церква і Життя". Для
прикладу передруковуємо деякі з них:

Розділ VIII

367

..."8.9.1973 р. - в параф.залі відбулася Братська забава для придбання
фондів на купно авта для Преп.Сестер Василіянок.
Завдяки Управі Б-ва і С-ва, забава була дуже вдалою. До успіху спричини
лася вчасна передпродажа квитків вступу і льотерейних, здійснена членками
С-ва. До речі, забави влаштовані для Сестер, є завжди вдалими, вони
влаштовуються раз у році.
Загальний прихід зі забави приніс понад 800 дол. Авто коштує 1880 дол.
Для покриття коштів на ту ціль відбудеться ще одна забава, в суботу,
24.11.1973р".
..."28.10.1973 - заходами Б-ва і С-ва відбувся парафіяльний пікнік.
Зоґанізовано льотерею, колесо щастя і приготовано смачний обід. Імпреза
вдалася. Було багато приявних на пікніку. Дохід біля 100 дол." ("ЦіЖ",
2.12.1973.)
..."4.11.73 рішено: а) вплатити 100 дол. на прес.фонд часопису "ЦіЖ"; б)
зголосити Фундацію на будову монастиря Сестер ЧСВВ в сумі 500 дол. і в)
на заклик Голови Союзу Українок з Америки, - взяти під опіку українського
студента і вплачувати річно 200 дол. (135 австрал.) на Стипендійний фонд..."
...10.3.1974р. рішено: виплатити 100 дол. потерпілим від повені (українцям)
в Брізбен та 100 дол. иа видання Енциклопедії Українознавства (зчасом Б-во
і С-во стали меценатами того видання).
"ДВісті" 19.5.1974 - звідомлення про баль Контестанток переведений при
великій помочі С-ва. Рішено подарувати (вдруге) 500 дол. на будову монастиря
Сестер ЧСВВ. Білети на льотерею продавала п-і М.Фурик (217.60 дол.) В
кухні працювали пані: М.Козак, Ю.Сенькович, Д.Бітів, А.Федьків,Марійка
Сенькович, А.Приказа. Буфет вбільшості був закуплений, а печиво подарували:
Сенькович,Сапрун, Федьків, Бітів, Пастух... У цьому тижні була вислана
посилка з одежею для стипендистки Марії Гупало в Бразилії. Одежу
подарували: С.Микитович, А.Сивак, В.Сапрун, А.Маркевич, Д.Бітів,
О.Савчинська, М.Фурик."
14.7.1974 р. Загальні Збори Сестрицтва. Присутні 32 членки. Проводила
Голова С-ва п-і Ольга Савчинська. До президії запрошено найстаршу
парафіянку (80-літню) паню Евгенію Лопату. Головою стала п-і Віра Сапрун,
Заступницею - Анна Сомар, секретаркою - О.Савчинська, Ю.Сенькович скарбничка, М.Фурик - Харитативна реф.,А.Федьків - Господарча реф.,
М.Козак - Голова а Д.Бітів - заст. Г-ви Імпр.Ком. Членки Управи: Е.Барабах,
Т.Гарасимів, А.Фільварків, К.Пагуба. Імпрезова Комісія: Р.Безик, В.Волощук,
Т.Гулак, О.Іванчук, М.Марушечко, К. Ней, А.Приказа, А.Сардиґа,
Р.Смикуліс, Т.Спирдз. Провірна Комісія: С.Берегуляк, Х.Менцінська,
В.Проць."
Про важливість діяльности С-ва хай свідчить звідомлення про ХРАМОВИЙ
ПРАЗНИК,15.12.1974р. "Кульмінаційною точкою святкувань був Празничний
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обід у параф. за лі. Понад 350 учасників, старших і молоді, взяли участь у
тому прийнятті. При почеснім столі, крім священиків, засіли Гості: Голова
СУОА - п.М.Свідерський з Дружиною, Голова ОУКОА - проф. М.Німців з
Дружиною, Голова ОУГ НПВ - п.С.Цимбалюк, Голова Б-ва св. Андрія п.ІО.Сивак, Голова С-ва ПМБ -п-і В.Сапрун, проф. П.Лопата з Дружиною,
Голова Союзу Українок НПВ - п-і Нуна Кармазин, Голова Ком. Будови
монастиря - д-р Е.Глива, Представник від УАПЦ парафії Говмбуш п.Корженівський, Королева Добродійности - панна Ганя Бойко з княжнами
та інші. Господарем приняття було Братство св. Андрія.
Під час прийняття промовляли: проф.М.Німців: про зміст і значення
Празників, а зокрема про св.ап.Андрія та його великого наслідника на
українських землях - Слугу Божого Митрополита Андрея Шептицького.
П.С.Цимбалюк зложив привіт від Міжпарафіяльної Ради УАПЦ і Управи
ОУГ НПВ. Він підкреслив, що св. Андрій - це спільний Святий для всіх
українців, і закликав до оборони ідей, голошених ап.Андрієм - тобто нашого
Християнства - від явних і скритих ворогів його. В художній частині виступали:
Ляля Хіцяк - продеклямувала вірш "Митрополит Андрей Шептицький", Богдан
Сенькович з бандурою і Марійка Сенькович на скрипці виконали в’язанку
українських мелодій; панна Христя Буць проспівала дві пісні. При цій же
нагоді проголошено вислід льотереї переведеної Сестрицтвом. Потім висловили
привіти: п.М.Свідерський, о.В.Люлька від УАПЦ, І.Ільків, д-р. Е.Глива,
о. парох.
Імпреза була дуже успішною. При цій же нагоді слід згадати, що при
декоруванні й охолодженні залі причинилися заслони на вікнах, зроблені
безплатно нашими парафіянами. Особлива заслуга в тому пп.: М.Гулак (він
їх шив і закладав) М.Смикуліс, Я.Береговий, В.Тилька, І.Дутко.
Хоч Празник був нібито Братський, та все ж таки Сестрицтво ПМБ доклало
всіх зусиль, щоб він був справді парафіяльний, родинний. Це вони осягнули.
"ДВ" 22.12.1974.
У 1975 р. С-во подарувало на будову монастиря Сестер ЧСВВ -2.509.50
дол. В м.липні 1975 р., відбулося паломництво до Святої Землі, Риму і Люрду,
під проводом о.пароха (35 осіб) в якому взяла участь і Голова С-ва пі Віра
Сапрун з чоловіком. Після повернення вона цікаво розповіла іншим про свої
враження з паломництва.
Тиха, але успішна діяльність. (Загальні Збори С-ва ПМБ у Сіднеї):
"В неділю, 1-2 жовтня, 1975 р.,відбулися (другі з черги) Загальні Збори
парафіяльного Сестрицтва Покрова Матері Божої. Заг.Збори попередила
св.Літурґія і Панахида за померлих Членок С-ва. До президії 3 .Зборів, крім
о.пароха, були запрошені Пані: Е.Лопата, Д.Німців, Н.Кармазин і представник
Б-ва - п.А.Барабах.
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Заг.Зборами проводила Голова С-ва пі В.Сапрун, секретарювала пі
Н.Кармазин. Присутні членки: 38, на всіх 79. Звіт з праці Управи здала
Голова і поодинокі референтки. Згідно зі звідомленням Скарбнички С-ва п-і
ІО.Сенькович, у звітному часі (14.7.1974-12.10.1975 рр) Сестрицтво самостійно,
або в тісній співпраці з Братством, придбало 6.344.95 дол. Майже увесь прихід
передано, на будову монастиря Сестер Василіянок. Крім цього, С-во провадить
тиху, але велику й успішну харитативну діяльність: відвідування хворих,
поміч потребуючим тощо. У звітному часі Харит.реф-ка п-і М.Фурик відвідала
89 хворих у шпиталях і вдома, брала участь у похоронах, і тп.
О.парох виявив присутнім ще одне велике добре діло С-ва, а саме: оплата
двох стипендій та інша поміч для незаможніх українських студентів у Бразилії
і Аргентині. Це свідчить про те, що діяльність і жертвенність С-ва не
обмежується до потреб самої парафії. Не диво, що Контр.Комісія (А.Берегуляк,
Х.Менцінська і В.Проць) висловила признання для уступаючої управи за
пророблену працю.Маючи на увазі досвід і добру волю дотеперішньої Управи
працювати дальше для добра Церкви, 3 .Збори перевибрали "стару" управу.
3 .Збори закінчено многоліттям. {оіш) ("ЦіЖ"9.11.1975).
Спочатку Сестрицтво варило страви в тимчасовій кухні, у близькім Гаражі.
Страви треба було носити до параф.залі. Тож, спільно з Братством рішено
поширити кухню в параф.залі, що з часом і здійснено на задоволення усім
парафіянам.
Працю Сестрицтва високо оцінив Ап.Екзарх Кир Іван (Прашко) при нагоді
канонічної візитації парафії св. Андрія, 22.4.1977 р., в "Книзі протоколів Сва", словами: "Переглянувши Вашу Книгу Протоколів треба сказати: "Слава
Тобі, Господи". Ви виконуєте дуже важну працю і конечну для нашої парафії,
для нашої Церкви, і на славу Божу. Напевно, Всемогучий і милосерний Господь
за молитвами всіх тих що користають з Вашої діяльности, винагородить Управу
і всіх членів Сестрицтва по своїй щедрості.
Дуже заохочую до дальшої діяльноти. Треба звернути більшу вагу на
глибоку релігійну формацію і на вироблення апостольського духа серед всього
членства. В тій ціли треба відбувати по можности кожного місяця сходини з
рефератами чи духовними науками. Дуже багато в тому напрямі дасть читання
релігійних книжок, релігійних часописів і журналів.Благословлю Вас, Ваші
родини і Вашу працю з цілого серця. 22.4.1977. +Іван, Єп.Ап.Екзарх.
1-ша Книга протоколів із Сходин Управи та Заг. Зборів С-ва, від початку
аж до Заг. Зборів С-ва 15.10.1977 р., (кінчиться Протоколом з дня 9.10.1977р.
- о.іш).
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ЗАГАЛЬНІ ЗБО РИ СЕСТРИЦТВА ПОКРОВА МАТЕРІ БО Ж О Ї В
СІДНЕЇ відбулися в неділю, 15 жовтня, 1978 р., після спів. св. Літургії, в
присутності 50 Членок і Гостей. 3.3. відкрила Голова С-ва - пані В. Сапрун і
попросила до Президії пані: І.Суховерську і Н.Кармазин (як Секретарку),
Х.Менцінську і Д.Бітів та п.Я.Хіцяка - Голову Б-ва св.Андрія.Парох і куратор
С-ва, - о. І.Шевців - провів молитву. Протокол з попередніх Заг.Зборів прочи
тала п-і Х.Менцінська. Стан членства: 128. Привіти висловили: маестро
В.Матіяш від Церк.Хору, пі І.Суховерська від Сусп.Опіки С.У., п.Я.Хіцяк
від Б-ва св. Андрія, пі А.Касанчук від СУ Сефтон. О,І.Шевців від парафії.
Звітували: п-і В.Сапрун (за час: 17.10.1977-15.10.1978). Праця С-ва, зокрема
влаштування парафіяльних імпрез і збірка фондів на церковні потреби. За 5
літ С-во влаштувало саме або в спільно з Б-вом св. Андрія - 99 імпрез і
придбало майже 25.000$. Крім харитативної діяльности на парафіяльнім полі,
С-во виплачувало щороку стипендію трьом українським студенткам у Бразилії
і помогло їм закінчити студії, здобути фах і кусок хліба. Це найкраща відповідь
тим, які осуджують парафіяльні-церковні організації в т.зв. парафіяльщині,
або дбанні лише про свої вузенькі ціли.
Звіт неприсутньої (з причини недуги) Секретарки п-і О.Савчинської,
прочитала пі Х.Менцінська. Скарбничка С-ва - пі Юстина Сенькович здала
звіт з каси: Прихід за ост. рік: 5.618.14 д. Розхід: 5.422.41 дол. Сальдо 196.02
д. Харитативна Реф-ка пі М.Фурик звітувала про відвідини хворих: 46 вдома,
50 у шпиталях. Це велике зусилля.
Контрольна Комісія в складі: Х.Менцінська, В.Проць і Л. Денисеико висло
вила признання Управі за працю і внесок про абсолюторію, що присутні
схвалили оплесками. Головою С-ва стала п-і Юстина Сенькович, а до Управи
ввійшли всі членки з мин. року. О.парох і куратор С-ва затвердив цей вибір.
Оформлення нової Управи і розподіл функцій відбулося в неділю,
29.10.1978. Після вступного слова о.пароха, п-і Ю.Сенькович звернулася до
Членок гарним словом:..."Вітаю Вас усіх на наших перших Сходинах управи
і закликаю до дальшої праці при нашій Церкві.Будьмо щасливі, що маємо
тут, на чужині, нашу Церкву, своїх священиків, Сестер, свої установи, при
яких почуваємося, як на Рідних Землях. Підтримуймо їх! Даймо добрий
приклад нашим дітям, щоб вони знали, що ми, поза щоденною працею, дбали
теж і про нашу Церкву, бо хто інший буде про неї дбати? Нашого доброго
прикладудіти, напевно, не злегковажать, але наслідуватимуть нас!.."
(Воістину, правдиві це слова, що нагадують Шевченкові: "Раз добром нагріте
серце, - вік не охолоне" Бо згадані слова пі Ю.Сенькович потвердили діла: - її
діти. Богдан і Марійка покінчили студії, одружились з українськими партнерами,
є одні з прикладних парафіян молодшої генерації, виховують в українськім
дусі своїх дітей. {Увага: коли пишу ці слова, минає саме 20 літ праці С-ва
ПМБ під проводом п-і Юстини Сенькович, а 31 літ його існування, оіш).
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Теодора Гарасимів, М арія Матвісик, Анастазія Золотар, Люба Денисеико
( Секретар Сестрицтва П М Б); Юстина Сенькович ( Голова С-ва П М Б ), Ольга
Беднаж, Анна Гайдук, Катерина Боднарчук, Валентина Волощук, Галина
Берегова, Анна Пагцак, Марія Мартинюк, Дора Бітів (Господиня)

Ось склад нової Управи С-ва ПМБ в Сіднеї: Юстина Сенькович - Голова;
Анна Сомар - Заст.Голови, Ольга Савчинська - Секретарка; Анастазія Сеньчак
- Скарбничка; Марія Фурик - Харитативна Референтна. Членки Управи:
М.Михно, Т.Гарасимів, К.Шалайко, М.Довбуш, К.Боднарчук, К.Бутилевич,
М.Матич, К.Салітра, А.Сардиґа, М.Цуньовька, М.Мацьків, Ю.Стефанюк, Г.Берегова. Імпрезова Комісія: Д.Бітів, А.Федьків, М.Козак, Р.Безик, Г.Берегова,
К.Боднарчук,К.Бутилевич, В.Волощук, Т.Гарасимів, Т.Гулак, М.Довбуш,
О.Іванчук, М.Матич, М.Мацьків, М.Михно, К.Ней, К.Салітра, А.Сардиґа,
Р.Смикуліс, Т.Спирдз, Ю.Стефанюк, К.Шалайко, М.Цуньовська. Контрольна
Комісія: Віра Сапрун, Х.Менцінська, Л.Денисеико. ("ДВісті", 12.11.1978).
Після одного року праці С-ва у повищому складі, Заг. Збори (14.10. 1979)
дали нагоду зробити підсумки тої праці, про це розповідається в статті оіш:
"БУДІВНИЧІ ВЕЛИКОГО", (гл. "ЦіЖ", 11.11.1979р.): "Коли одна монахиня
запитала Папу Пія X: "що треба робити, щоб стати святою?" - той добродушно
відповів: "роби добре щоденні діла!" Бо навіть найбільші речі складаються з
малих, часто на перший погляд незначних, невидимих і непотрібних.
Дехто з нас ще й сьогодні бідкається, як приступити до будови Українського
Патріярхату, маючи на увазі, що це справа великої ваги і значення. Мало хто
здає собі справу, що будова Патріярхату і Помісности нашої Церкви почина
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ється саме у наших родинах, парафіях та дієцезіях - чи Екзархатах, на яких
спирається і з яких складається велика будова патріярхату.
Авторові не раз доводилося почути питання заокеанських гостей: в чому
секрет, що у вас, в Австралії, справа Українського Патріярхату так добре
поставлена? - Відповідь на це питання - дуже проста: бо в нас вона поставлена
на належній площині, на народі. Патріярхат, як і держава, - це справа народна.
Народ - вірні, зорганізовані в парафіяльних організаціях: Братствах, Сестрицтвах та інших, під проводом і в тісній співпраці зі своїми душпастирями
живуть повним реліґіним життям, сповняють свої релігійні обов’язки, підтри
мують матеріяльно і морально усі ініціятиви церковного проводу і виконують
його доручення. І саме в тому секрет нашої сили і навіть росту. Ясно, що все
це не приходить само собою, а потребує праці.Мозольної, постійної праці
одиниць, гуртів і цілої спільноти.
Прикладом такої муравлиної праці на церковній ниві сіднейської парафії
св. Андрія - це Сестрицтво Покрова Матері Божої. Це виявилось на Загальних
Зборах того С-ва, в неділю, 14. жовтня, 1979 р. За 6 літ існування і діяльности
того С-ва, число членства із 36 зросло до 135. А діяльність? Її не спишеш і на
воловій шкурі. Та, все ж таки, спробуємо переказати бодай коротко про те,
що почули зі звітів Управи С-ва на згаданих Заг. Зборах, а саме: за ост. рік
(15.10.1978-14.10.1979) С-во само, або в тісній співпраці з Б-вом св.Андрія,
влаштувало 22 імпрези, в тому часі: 3 базарі-ярмарки, курс писання писанок
для молоді, спільну просфору і спільне Свячене, іменини о.пароха ітп.А та
праця не була даремною. Перебравши мин. року сальдо: 192$, за ост. рік, Сво під проводом енергійної Голови - п-і Ю. Сенькович, досягнуло суму: 7.239$!
Були й видатки: на прикрасу церкви св. Андрія, поміч священикам і Сестрам
ЧСВВ, видатки господарські й на харитативні ціли (варто згадати 2-3 стипендії
річно для студентів/ток у Бразилії чи Польщі). Остало сальдо: 1246$.
Діяльність С-ва не зводиться до самих лише імпрез і "роблення грошей".
Вона починається на духовнім самоосвяченні й релігійнім житті поодиноких
Сестриць, їх родин, участі в Богослуженнях і св. Тайнах, і розтягається на
поле харитативної допомоги ближнім. Упродовж року, з рамени С-ва, п-і
Марія Фурик, Харитативна Референтка, відвідала понад 100 хворих і немічних,
у шпиталях і вдома. Це нелегка праця, коли взяти до уваги сіднейські простори
і брак відповідної комунікації.
Не диво, що Контрольна Комісія, під проводом б.Голови С-ва - п-і Віри
Нюнька (Сапрун) та інші дискутанти над звітами Управи, мали для Управи
лише слова признання і подяки за велику і жертвенну працю, а Заг. Збори,
Після заслуженої абсолюторії, - одноголосно і з ентузіазмом вибрали нову
Управу С-ва на наступну каденцію (один рік) в такому складі: Юстина Сень
кович - Голова, Анна Сомар - Заст.Голови. Люба Денисеико і Ольга Савчинська
- Секретарки, А.Сеньчак - Скарбничка, М.Фурик - Голова Харитативної Реф-

Розділ VIII

373

тури, Т.Бітів - Голова Господарської Комісії, В.Волощук і М.Михно - членки
тої Комісії. Т.Гарасимів - Голова Імпрезової Комісії, А.Федьків - членка
Управи. Імпрезова Комісія: Р.Безик, Г.Берегова, К.Боднарчук, К.Бутилевич,
О.Іванчук, М.Матич,Т.Гулак, М.Довбуш, М.Мацьків, Д.Коваль, А.Сардига,
Р.Смикуліс, Т.Спирдз, ІО.Стефанюк, М.Цуньовська, К.Шалайко. Провірна
Комісія: В-Сапрун-Нюнька - Голова,С.Микитович і В.Проць - Члени.
На внесок п-і М.Фурик і С.Микитович, збільшено Харитативну Референтуру для улегшення і збільшення відвідин хворих і немічних у різних районах
Сіднею: п-і Д.Коваль (Ліверпуль), п-і Л.Денисеико (Блектавн), п-і Ю.Сенько
вич (Сідней-місто), пі ІО.Стефанюк (Тунґеббі), п-і А.Сеньчак (Кентербури),
п-і В.Нюнька (Бенкставн) п-і М.Фурик (Лідкомб-Овбурн) і ін.
Привіти і побажання висловили: о.І.Шевців - Куратор С-ва, і п.Я. Хіцяк Голова Б-ва св. Андрія і представник ОУКОА. Заг.Збори С-ва тривали не
цілу годину!
|«

3

*

*

Вклад праці Сестрицтва в житті сіднейської парафії впродовж 25 літ його
існування такий великий, що заслуговує на окрему книгу, -бо його тяжко
представити в короткому нарисі. Немає сторінки в "Душгіастирських Вістях"
сіднейської парафії св.Андрія, де (щонеділі і свята) не було б згадки про
Сестрицтво. Цікавих відсилаємо до того джерела.Там-бо читач найде звіти з
кожної імпрези парафіяльного характеру, в якій Сестрицтво давало свій вклад.
Там - постійно повторюються імена десятків тих скромних невтомних мироно
сиць, які коштом свого відпочинку старалися прислужитися спільноті,зробити
добро ближньому в потребі.Церква-храм св Андрія був місцем молитви, а
парафіяльна заля і кухня Сестрицтва в ній - місцем зустрічі приятелів і
знайомих,перекуски, відпочинку-почекальні, щоб в міжчасі почекати на якусь
імпрезу, що має відбутися в "центрі сіднейської України" - в Лідкомбі.
Щоб шан.читач в Україні міг краще зрозуміти важливість Церкви і дії
Мирян у ній, (маю на увазі церковні організації, а в першу чергу Сестрицтво
ПМБ), прошу мати на увазі, що Сідней розкинений на просторі 5000 кв.км.,
(із ок. 4.мільйонами мешканців) а українська катол. церква в Сіднеї/Лідкомбі
лиш одна та, щоб до неї добратися, багатьом вірним, треба було подолати 1040 км. автом, поїздом і/ч и автобусом...та що (не зважаючи на віддаль і тп.
невигоди) упродовж 40 років деякі вірні бувають у церкві майже щонеділі!
Для прикладу наведу діяльність С-ва впродовж лише одного року, 1980:
С ічень, Сходини Управи 27.1 (присутніх 11 членок) 27. Звіти: а) В
"ДВістях" і в "ЦіЖ" висловлено різдвяні й новорічні побажання; б) вірним,
які входили до церкви на Різдвяні Богослуження, Сестриці прищіплювали
стрічку з написом "Христос Родився!" й одержували за це пожертву; в) пере
ведено новорічну забаву "Маланку" 13.1. (білети: 5 і 4 $ -прихід: 386.77 $ - на
потреби парафії); г) допомога для Ген. Курії Сестер ЧСВВ на будову Дому
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Новіціяту в Бразилії. У відповідь на Звернення Ап.Екзарха в цій справі,
переведено збірку біля церкви і третю тацу в церкві, 20.1. (Прихід: 300$); ґ)
і тієї ж неділі - Йорданське водосвяття а потім Спільна Різдвяна просфора в
параф.залі при участі ок. 350 парафіян, старших і молоді. (Прихід: 208 $).
Л ю т и й . 17.2. а) Уродини (88-ліття) Блаж.Патріярха Йосифа.В параф.
залі - святочні Сходини. С-во приготує буфет, б) 24.2. У параф.залі -базар. Всі
приходи передано Сестрам ЧСВВ в сумі: 2.600$); в) Інші розходи на ок. 200$.
Б е р е з е н ь : Сходини Управи, 2.3.: а) курс писання писанок у Братській
Рідній школі переводитиме щосуботи, впродовж Вел.Посту, п-і Анастазія
Веремійчик; б) 23.3 відзначено 60-ліття членки Управи п-і Дори Бітів; в)
сходини Управи: 23.3 - приготування і розподіл функцій на Великодні святку
вання: льотерея на великодній кошик, в’язання лози, гірищіплювання карточки
з побажанням: "Христос Воскрес!", Спільне Свячене і тп. в м.квітні ц.р.
Квітень-травень: Сходини Управи, 4.5. Справи: а) звідомлення про
великодні святкування; б) лист-подяка від стипендистки в Польщі Н.Лайкош;
в) 25.4. авторський вечір в параф.залі, а в неділю, 27.4, в Домі Молоді,
Бенкет на честь проф.д-ра В.Яніва. Ректора УВУ, (кухня в заряді Сестрицтва,
прихід передано на УВУ); г) на заклик Комітету Року Української Дитини
С-во зібрало уживану одежу ітп. для пересилки до Бразилії і в Україну та 50
дол. ґ) иа будову церкви в Люрді: 425 $.
Червень: Сходини Управи: 8.6. присутні 20 членок. Рішено: пожертвувати
на розмалювання Храму св. Андрія (маестро М.Левицький з Канади): 1.000$;
стипендистці в Польщі: 50 дол.; закуплено інвентар для параф.кухні ітп.
Липень-серпень. Сходини Управи 3.8: присутні 22 членки. Звіти: а) влашто
вано Іменини о.пароха 6.7.Прийняття - Б-во і С-во. На прийнятті були присутні
батьки о.пароха, Дост.п-во: Евген і Марія ШЕВЦІВ, які приїхали з
підневільної України, побачити сина-священика, якого не бачили упродовж
35 ліг! Ширше звідомлення про це: гл. "Церква і Життя", 3.8.1980р. 10.8. в
параф. залі влаштовано базар (льотерея, колесо щастя, ітп) на придбання
фондів на потреби парафії. Вислано стипендію до Польщі: 150 $. Інші витрати:
200 $. 17.8. відбулися Заг.Збори Б-ва св.Андрія. С-во приготувало перекуску.
Вересень: Сходини Управи, 14.9. Присутні 19 членок. Відчитано подяки:
о.І.Шевціва за вшанування його Батьків: Евгена і Марії (в часі:27.5-22.8.
1980р.) та Ігумені Марії ЧСВВ і стипендистки з Польщі за пожертви С-ва.
Жовтень-листопад: Сходини Управи, 26.10: Подяка Ц.Хорові за відспівання
Панахиди за пом.Членок С-ва, в неділю, 12.10.; На посвячення ікони св.княгині
Ольги Союзу Українок НПВ делегаткою іменовано п-ю Теодозію Гарасимів.
Помогти Сестрам ЧСВВ у переведенні базару в нд.9.11.1980.
Загальні Збори Сестрицтва Поррова Матері Божої в Сіднеї (сьомі з черги)
відбулися в неділю, 16.11.1980р., в параф.залі, в год. 12.30 попол.(присутніх
ок. 50 осіб). Заг.Збори відкрила Голова С-ва Покрова Матері Божої - пані
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Юстина Сенькович, провадив ними Куратор - о.І.Шевців. Привіти висловили:
о.парох від парафії св. Андрія, п.Я.Хіцяк від Б-ва і від ОУКОА, п-і А.Касансук
від СУ Сефтон-Честер Гілл.
Протокол з ост. 3 .Зборів відчитала п-і О.Савчинська. Звіти з діяльости
Управи зложили пані: Ю.Сенькович - Голова (10 сходин управи, 23 різні
імпрези, 148 членок) Скарбничка - п-і А.Сеньчак (своєю важкою працею на
різних імпрезах С-во придбало понад 7.000$; а на бенкеті на честь проф.В.Яніва
заощадило Комітетові майже 2.000$); Сальдо:795.21$. Харитативна Референтка
п-і М.Фурик подала, що впродовж року С-во відвідало 152 хворих і немічних
у шпиталах і в приватних домах. Голова Провірної Комісії - п-і В.Нюнька
висловила признання Управі С-ва за зразкову працю та ведення книг
діловодства і подала внесок на абсолюторію, що присутні прийняли оплесками.
Вибрано нову Управу С-ва в минулорічному складі, а саме: пані Юстина
Сенькович - Голова, А.Сомар - Заст.Голови, Л.Денисеико - Секретарка,
М.Фурик - Харитативна референтура; Т.Бітів - Голова господарчої реф-тури;
В.Волощук, Т.Спирдз,О.Савчинська - Членки Управи. Імпрезова Комісія:
Голова - Т.Гарасимів, Членки: М .Андрушків, Р .Б ези к, Г.Берегова,
К.Боднарчук, О.Гошовська, Д.Коваль, Ю.Стефанюк, О.Іванчук, М.Матич,
М.Мацьків, В.Михалевич, Р.Смикуліс, А.Федьків, К.Шалайко, Провірна
Комісія: В.Нюнька, С.Микитович і В.Проць. Делегатки С-ва на З ’їзд ОУКОА
вибрані, крім голови (яка бере участь екс - оффіціо): Ольга Савчинська,
В.Нюнька, А.Сомар.
Куратор С-ва- о.парох - схвалив вибір нової управи та висловив признання
управі С-ва за віддану працю для своєї Церкви, на славу Божу і для добра
ближніх у минулому і побажав успіхів і Божого благословення та опіки Матері
Божої, Патронки Сестрицтва, - у майбутньому. Молитвою "Під Твою милість"
закінчено 3 .Збори .оіш
Грудень 1980 р.: Сходини Управи С-ва: Приготування до Храмового
Празника, Спільної Просфори ітп. І подібно кожного місяця і щороку,
(упродовж 25 літ!) по сьогодні.
* *
Загальні Збори С-ва 26.8.1984 р.: 12-1 поп. Присутніх о. 50 Членок і
Гостей. Порядок 3.3. - звичайний.Зборами проводив о. парох і куратор С-ва.
Президія: о.парох, п.Я.Хіцяк - Голова ОКОА, диякон Ж.Коломиєць, п. В. Дра
бина - Голова Б-ва св. Андрія, п-і О.Савчинська, п-і а.Сомар, п-і д.Бітів.
Протокол з попер. 3.3. відчитала п-і Л. Денисеико. Привіти висловили: о.парох,
п.Я.Хіцяк, п. В.Драбина, п-і К.Барановська від С.У.; писемні надіслали:
кредитівка "Карпати" і Т-во"Відродження".
Звітували: Голова С-ва - п-і Ю.Сенькович: 19 Сходин Управи, ЗО імрез і
тп. Сестриці працювали з любови до Бога, Церкви і Народу. Скарбничка, пі А.Сеньчак: Заг. прихід: 18.122.03$ а розхід: 16.505.33$. Сальдо: 1.616.80$.
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Членок: 169, в тому 14 з молодшої Генерації. Харитативна Реф-ка, п-і М.Фурик:
132 відвідин хворих; п-і Д.Коваль: 110 відвідин, п-і Ю.Стефанюк: 52 відвідин
і п-і Л.Денисеико - 10 відвідин.
На внесок К.Комісії (п-і В.Нюнька) уділено абсолюторію а потім
перевибрано "стару" Управу С-ва, під проводом п-і Ю.Сенькович. Щасти,
Боже! "ДВісті", 2.9.1984 р.
Сходини Управи С-ва, 6.1.1985р. Присутні 12 членок. Порядок нарад:
Відкриття, відчитання протоколу, звіт скарбнички, подяка паням за працю,
спільна просфора, продаж обідів, різне, закінчення. Голова: "знову зближа
ються Різдвяні свята і традиційна Спільна просфора. Цього року вона
відбудеться в неділю, 20 січня. Будуть подані страви, як на Свят-вечір.
Городину (капусту 45 головок, бараболю ЗО кґ. ітд. згодилась замовити і
привезти п-і О.Коломиєць.7) п-і ІО.Сенькович розповіда про З ’їзд ОУКОА.
Похвальним явищем назвала випадок, коли-то всупереч деяким промовцям,
які заявляли, що українська мова не є дуже важним чинником у збереженні
молодого покоління при українстві, п.Дмитро Моравський заявив, що якщо б
він не навчився української мови від батьків, то сьогодні він був би югославом
(бо він народжений в Югославії). Такий факт свідчить, що деякі молоді люди
також розуміють вагу рідної мови та що нація без рідної мови не може існувати."
Сходини Управи С-ва, 10.3.1985р.:Одна з точок нараж: Приготування до
Великодня: Вони починаються у Лазареву суботу: в’язання лози. Це велика
праця, бо треба зв’язати ок. 1000 галузок; дижур при держанні свічок під час
читання 12-ти Євангелій у Страсний Четвер; припинання стрічки з написом
"Христос Воскрес!" збирання "таци" (для Сестер ЧСВВ) під час Воскресної
Утренні й свячення пасок у Вел. Суботу. В Томину неділю відбудеться
традиційне Спільне Свячене. Потрібно багато рук до праці, а також печива,
яєць і тп. На журнал "Патріярхат" призначено 100 $. ЗО $ на Сл.Божу за св.
п. Патріярха Йосифа, 50 $ на фонд "Церква в потребі".
Сходини Управи, 30.6.1985. Присутні 15 членок.7-ма точка нарад: "Молода
Секція С-ва влаштовує "на ширшу скалю" Виставку картин чужих і українських
мистців, а також виставку і продаж вишивок, кераміки ітп. в параф. залі.
Дохід призначено на,Іконостас у Храмі св.Володимира - Пам’ятнику Ювілею
1000-ліття Хрещення України, в Канберрі. Молода Секція С-ва влаштовує
теж показ ноші (літній сезон) 26.9.1985.
Сходини Управи С-ва, 4.1.1987: т.7: "О. парох відчитав листа-подяку від
директора Кестон Коледж в Англії, який дуже об’єктивно пише про переслі
дування нашої Церкви і з дружиною був Гостем у нашій парафії; о. відчитав
листа-запрошення від жінок місцевої англіканської парафії на "День Спільної
Молитви", 6.3.1987 р.(До участи зголосилось 5 членок)."
Сходини Управи С-ва, 16.6.1987р.: "Один раз у році, С-во з Б-вом
влаштовують базар і прихід ділять пополовині. т.6:На "Патріярший фонд"
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подарувати 400 дол., а на будову церкви в Аргентині - весь прихід продажу
обідів одної неділі т.7: Молода Секція С-ва мала "Український стіл" підчас
фестивалю в Блектавні і заробила 645 дол. Ту суму призначено на парафіяльний
Пам’ятник Ювілею 1000-ліття Хрещення України-Русі. т.8:Голова С-ва подала
до відома, що з продажуобідів (46),
С-во придбало 16.000 дол. завдяки жертвенній праці Групки членок С-ва.
О.парох коротко розповів про початки християнства в україні."
Сходини Управи С-ва, 15.11.1987р.: т.5, "О.Парох вказав на потребу уділення пожертв: на будову римо-катол. церкви у Півн.Території Австралії (австра
лійці звертаються до нас про поміч!), стипендії для семінариста в Польщі, і
дівчині-студентці там же.Голова С-ва запропонувала подарувати 250 дол. на
потреби Церк.Молод. Хору, з нагоди його 10-ліття.Усі присутні погодились
иа ті пропозиції, т.б: О.Парох подав коротко Плян відзначення Ювілею 1000ліття Хрещення Русі-України в нашій парафії. Вони почнуться в м.грудні. В
рамцях тих святкувань відбудеться Виставка про переслідування і нищення
Українських Церков в днях:8-11.12.1987р.На виставку запрошуємо австрал.
школи та різні установи. 20.12., оба Церковні Хори співатимуть Колядки в
Японському павільйоні, в Овбурні."
Сходини Управи С-ва, 25.3.1990 р.Присутій місіонер з Бразилії - о.Августин
Діткун ЧСВВ. О.парох представив гостя присутнім, а той розповів про життя
українських поселенців в Бразилії, де вони поселились 100 років тому. Українці
в Бразилії живуть дуже бідно. Переважно займаються рільництвом. Хоч живуть
бідно, але релігійне життя є дуже добре розвинене, і серед молоді є багато
покликань до духовного стану. Виховання студентів вимагає великих
матеріяльних зусиль."
Загальні Збори С-ва, 15.10.1989р.: Звітували: Голова, Секретарка,
Скарбничка і Харитативна Реф-ка, У звітовому часі( 12.10.1986-15.10.1989)
С-во мало 159 членок, у тому 19 молодих (6 померли).
Короткі, річеві звіти виявили досягнення невидимої і скромної діяльности
С-ва, а саме: а) зі сторони приходів: 22.955.69$ з різних імпрез, базарів, льотерії
ітп. та 25.00.88$ з продажу теплих обідів, печива ітп. б) але мало С-во і
витратила добродійні цілі. Назвемо деякі з них: Дім пенсіонера: 17.000.00$;
прикраса церкви 4.000.00$; Укр.Кат.Університет у Римі: 1.000.00$; "Патріярший
фонд": 1.000.00$; Пропам’ятна Стіна-Пам’ятник 1000-ліття у Сіднеї: 500.00$;
Ювілейні видання: 500.00$; на церкву в Команьчі: 500.00$;на церкви в Аргентині,
в Польщі, прес.фонд журналу "Патріярхат" ітп.Сальдо:6.002.00$.
Позитив діяльности Сестрицтва не так у матеріяльних приходах, а в тому,
що членки С-ва, в більшості вже бабусі внукам, з мозолями від праці
впродовж їх життя, при пасивнім спогляданні, а навіть насмішках лукавих
людей, але з любови до Бога, до Рідної Церкви і Народу, - трудилися
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безкорисно, з посвятою, на славу Божу і добро ближніх. Всі вони справедливо
нарікали-жалувалися на перевтому, але тому, що не було охочих їх заступити,
тож, після уділення їм абсолюторії, вибрано нову Управу, в давньому складі,
а саме: Пані: Юстина СЕНЬКОВИЧ - Голова; Анна СОМАР - Заст.Г-ви;
Люба ДЕНИСЕНКО - Секретарка; Анастазія СЕНЬЧАК - Скарбничка;
Теодозія БІТІВ, Т.Спирдз і К.Боднарчук - Господині; Марія Фурик Харитативна Реф-ка. Імпрезова Комісія: Теодозія ГАРАСИМІВ - Голова і
Членки:Р.Безик,Г.Берегова, Д.Коваль, М.михно, В.Михалевич, Р.Смикуліс,
Ю.Стефанюк, Е.Ґоричиця, Х.Вовк, М .Козак, А.Гайдук, К.Поташник,
М.Мартинюк, А.Пащак, Н.Шкикава, А.Кобрин, Л.Гулик. ПровінаКмісія:
В.Нюнька, і В.Проць.
Дуже важною під духовим-моральним оглядом є діяльність Харитативної
референтури, яка, крім матеріяльної допомоги, займається відвідуванням
хворих у шпиталях і вдома. Про це звітувала пані Марія Фурик, В часі
каденції вона відвідала 285 хворих; п-і Д.Коваль:210; п-і Ю.Стефанюк:105;
п-і Л.Денисенко:50; п-і Г.Берегова:
Овбурн (два шпиталі); А.Сомар -Бенкставн;А.Гайдук -Горнсби; А.Сеньчак
- Вестерн Саб’арбс і Кентербури;В.Нюнька - Конкрд; А.Веремійчик - Принс
Алфред Госпіталь; О.Гошовська і А.Іванчук -Фейрфілд; Ю. Стефанюк- Вестмід;
М.Мартинюк і Н.Шкикава - Пенріт, Напіян і Маннт Друїт Госп.; Л.Денисеико
-Блектавн Госпіталь..." оіш
* * ^
МОЛОДШИЙ ВІДДІЛ СЕСТРИЦТВА Покрова Матері Божої постала в
понеділок, 9. липня, 1990 р., після Конференції для молодих мамів, під
проводом місіонера Преп.о.Августина Діткуна ЧСВВ. Тоді відбулися
Основуючі Загальні Збори Членок (присутніх 15) і вибрано Управу Відділу
в складі: Іванка ҐАРАН - Голова, Галя СЕНЬКОВИЧ - Секретарка, Орися
БАРАБАХ - Скарбничка. Членки Управи: Марійка ДУМА і Христя ВОВК.
З того часу Сходини членок відділу відбувалися кожного першого понеділка
ввечері (коли діти відбували проби танців ітп в Домі Молоді), під проводом
одної Сестри ЧСВВ, або о.пароха.Членки цього" Молодшого Сестрицтва" не
розвивали окремої діяльности, а радше помагали "Старшим Сестрицям" при
переведенні різних імпрез, базарів ітп.Особливо ж організували "Українські
столи" і продаж українських страв, вишивок, кераміки ітп. на різних фестива
лях у своїх передмістях, чим причинялися і для популяризації українських
страв, мистецтва та українського імени взагалі. Така присутність і співпраця
молодого покоління жіноцтва парафії додає Старшим Сестрицям заохоти до
праці для спільноти і надії на те, що їхні дотеперішні зусилля і посвяту для
рідної Церкви і Народу продовжуватиме молоде покоління їхніх доньок.
В міжчасі, в Україні сталися історичної ваги події: внаслідок ґорбачовської
"перестройки і ґласности", кайдани і переслідування нашої Церкви і наших
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рідних дещо полегшали. Церква дістала певну свободу до тої міри, що Глава
нашої Церкви, Блаж.Патріярх Мирослав вернувся до Львова, на гору св.
Юра. У його почоті їздив до України о.парох І.Шевців, а вернувшись,
розповідав про свої враження та про те, що там дуже великий голод на релігійну
літературу, на слово Боже та заохочував С-во жертвувати на видання книжечок
і Молитовника для України. С-во і Б-во покрили кошти видання 10.000 прим,
книжки о.І.Ш-ва "За єдність Церкви і Народу" та 25.000 молитовника "До
Тебе, Господи, підношу душу мою" в сумі 6.000 дол.
Працю С-ва похвалив і поблагословив Епарх УКЦ в Австралії, Преосв.Кир
Іван (Прашко) при нагоді канонічної візитації парафії св.Андрія, перед своїм
відходом на спочинок, вписавши в Книзі протоколів С-ва: "Переглянув в часі
канонічної візитації і переконався про ту велику, важну і важку працю
Сестрицтва Покрова Матері Божої; переконався, що тільки прив’язання і
любов до Церкви Божої і до своєї рідної Церкви, було тою силою-спонукою
діяльности членок Сестрицтва на користь нашої парафії.
Буде дуже вказаним, щоб кожне засідання Управи або робити спеціяльні
сходини, зачиналося короткою гутіркою на релігійну тему, або, щоб було
читання Св. письма, чи з якоїсь доброї книжки, так, щоб членки Сестрицтва
ушляхетнювали себе духово. Заохочую широкі круги нашого побожного
жіноцтва ставати в ряди членок Сестрицтва. Благословлю Васі Ваші Родини
з цілого серця.4.10.1991 Ліван,Єп.М ельб.
Сходини 25.8.1991р.: т.6. "О.парох висловив признання паням за велику
працю яку вони роблять для добра парафії упродовж багато років. Він
поділився з нами доброю вісткою, а саме: 24 серпня, ц.р. Українська Верховна
Рада оголосила САМОСТІЙНІСТЬ України і заохотив членкинь С-ва взяти
участь у громадському ВІЧІ, в УНДомі.(Таке віче відбулося. Сотні вірних
нашої парафії, під проводом о.пароха, з хоругвами та іконами прибули до
УНДому,щоб виявити і свою радість з тої великої історичної хвилини та
солідарність з Українським Народом у Батьківщині)...
Сходини Управи С-ва, 15.3.1992 р.: т.4. "З нагоди 25-тої річниці приїзду
Сестер Василіянок до Сіднею, зробити прийняття, в неділю 12 квітня, 1992р.,
щоб бодай так вшанувати їх за їхню працю.(Таке прийняття відбулося. Воно
було величаве. З тої нагоди Сестри видали "Пропам’ятну книгу", в якій їхня
праця задокументована.
Сходини Управи С-ва, 1.8.1993р.:т.6: "Отець парох І.Шевців виїжджає в
Україну на 4 місяці. Ціль - виклади для студентів Духовної Семінарії в Рудно,
біля Львова. Його заступатиме всч.о.З.Хоркавий з Джілонґу. С-во передало
6.000$ для Патріарха Мирослава на потреби нашої бідної Церкви на Батьківщині.
Сходини Управи С-ва, 6.2.1994р. т.З: Звіти з каси (подала п-і Л.Денисеико):
Приходи: Базар (5.9.): 1.172.50$; вишивана льотерея: 600.00$; Храмовий
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гіразник: 461.50$; спільна просфора: 507.25$; випозичення посуди: 20$; Разом:
2.761.25$. Витрати: Для Блаж. Патріярха, дар:6.000.$; дар диян. С.Цькуєві: 150.00$; о.парохові на подорож до України: 200.00$; килим до церкви:
210.00$; кухонні видатки: 23.00$; Мати Марія ЧСВВ: 50.00$; висилка пачки
до Бразилії:83.00$; Сл.Б.нам.С-ва:30.00$; о. З.Хоркавий, іменини:50.00$;
дияк. Ж.Коломийцеві: 50.00$; різдв.дарунки свящ. і дияк.:250$; Сестрам
ЧСВВ: 100.00 $; диригентам Хорів: 100.00$;на будову ц-ви вб.Львова:50.00$;на
Престольне Євангеліє: 500.00$; Господареві за чищення, 5 місяців: 250.00$;
кошти Делегатів на З ’їзд ОУКОА:400.00$;Разом розхід: 8.496.00$. Готівка в
банку: 5.213.00$." (Це для прикладу і подиву Читачів.)
Як відомо, в міжчасі прийшла зміна у проводі нашої Церкви в Австралії.
Дотеперішній Глава її, Епарх Кир Іван Прашко відійшов на відпочинок, а на
його місце прийшов уродженець Канади, єн.Петро Стасюк ЧНІ і на свій лад
почав господарювати.
Правду сказавши, він прийшов і перебрав "церковне господарство" вже
готове і без боргів та ще й в банках були певні заощадження. Так, нпр., у
Сіднеї, о.парох Іван Шевців, побудував параф.дім, школу-залю, монастир
Сестер ЧСВВ, Дім пенсіонера і Пам’ятник 1000-ліття Українського Християн
ства і ін., купив приватно а потім відпродав парафії три площі (16-18-20 Світ
Стріт, Лідкомб), а з часом продав їх за 640.000$ (при чому парафія заробила
ок. 375.000$) і за порадою адвоката м-ґра Михайла Парасина, рішив вислати
частину придбаного ним майна Церкві-матері в Україні. А що на це треба
було згоди парафіян, тож о.І.Ш. скликав Надзвичайні Сходини парафіян, в
неділю, 3 липня, 1994 р. і повідомив їх про свій намір, на що всі погодились
і про це свідчить оцей Протокол, що його передруковуємо на цьому місці:
ПРОТОКОЛ
НАДЗВИЧАЙНІ СХОДИНИ УПРАВИ БРАТСТВА СВ. АНДРІЯ І
СЕСТРИЦТВА ПОКРОВА МАТЕРІ БОЖОЇ В СІДНЕЇ В СПРАВІ ПОМОЧІ
ЦЕРКВІ В УКРАЇНІ
(Неділя, 3 липня,1994р., год.12.пол., в Братській Рідній Школі).
Сходини відкрив п.Іван Кобрин - Голова Б-ва св. Андрія, а о.І.Шевців і
всі присутні відмовили молитву "Отче Наш". Після того, як о. парох І.Шевців
представив присутнім справу купна-продажі площі 16-18-20 Світ Стріт,
Лідкомб, та інші приходи парафії*), присутні висловили о. парохові подяку за
його добру господарку на добро парафії і рішили передати частину тих прихо
дів на руки Глави Української Греко-Католицької Церкви на потреби нашої
Церкви в Україні й побудувати каплицю на українському кладовищі Руквуд.
При цій нагоді присутні потвердили давню пропозицію о. пароха І. Шевціва
в справі Дому Пенсіонера, при 51-53 Чирч Стріт, Лідкомб, а саме: хто вплатив
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суму 100.000(сто тисяч) дол., той може жити із тім Домі до своєї смерти, або
доки схоче. Якщо ж мешканець умирає, або залишає Дім Пенсіонера скоріше
(не проживши в тім Домі 10 літ), го парафія відтягає від згаданої суми
100.000 дол., по 200 (двісті) дол. тижнево за прожитий в тім Домі час, а
решту віддає на призначену мешканцем ціль, а Дім Пенсіонера залишається
завжди власністю парафії св. Андрія.
Присутні потвердили теж, що Сестрицтво Покрова Матері Божої в Сіднеї
вложило на будову Дому Пенсіонера 56.000 (п’ятдесят шість тисяч) дол., що
з процентами дало 75.000 дол., з тим наміром, щоб в одному флеті, або "іоніт"
жив хтось із бідних парафіян, а в першу чергу священик нашої Церкви. Вони
теж прийняли до відома, що о. парох Іван Шевців вложив із особистих
ощадностей на будову Дому пенсіонера 76.000 дол., що з процентами дало
понад 100.000 дол.,(вдійсиості, заг. сума становила ок. 124.000 дол. - оіш) і
тим самим йому прислуговує право жити в тім Домі, поки він сам схоче, чи
зможе, не плативши за це нікому (Церкві-парафії ітп.) ніякої ренти. Рішення
прийнято одноголосно. Молитвою "Богородице Діво" закінчено Сходини в
год. 1.оо пополудні. За згідність рішення: підписи: Іван Кобрин - Голова
Б-ва св. Андрія, Михайло Смикуліс - Заст. Г-ви Б-ва св. Андрія,
Степан Гулик - Секретар Б-ва св. Андрія, Дмитро Сенькович Скарбник Б-ва св. Андрія, Петро Островський - член Управи Бва;Ю стина Сенькович - Голова Сестрицтва П окрова М ат ері
Божої, Анна Сомар - Заст.Г-ви С-ва ПМБ., Л ю б а Денисеико Секретарка С-ва ПМБ., Теодозія Бітів - Членка Управи С-ва ПМБ
в Сіднеї.
Уваги: *) О.парох сказав, що згадані площі при Світ Стріт, Лідкомб він
купив за свої ощадності й на своє ім’я, в міру того, як вони появлялися в
продажу, а потім відпродав їх парафії за ок. 250.000 дол., з наміром побудувати
на них Дім Пенсіонера. З часом Дім Пенсіонера побудовано при 51-53 Чирч
Стріт, Лідкомб, а площі при Світ Стріт продано за 640.000 дол. О.парох
пригадав, що перебравши провід сіднейської парафії в м. жовтні 1967 р., він
застав борги. З часом побудовано параф.дім, школу-залю, монастир Сестер
ЧСВВ, споруджено площу під постій авт, побудовано Пам’ятник 1000-ліття
Хрещення України, куплено площу 28А Мери Стріт та 51 і 53 Чирч Стріт.
Усе це побудовано без боргів та ще й у банках є на церковних конгах майже
1.350.000 дол. О.парох запропонував, щоб частину тих приходів віддати ЦерквіМатері в Україні, бо вона тепер у великій потребі. Присутні прийняли ту
пропозицію з увагою, щоб не посилати в Україну всіх грошей, а лиш частину,
а решту лишити для парафії.
Йдучи за повищим рішенням парафіян, о. парох вислав на руки Глави
Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Патріярха Мирослава
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Івана Любачівського, на Фонд "Церква в Потребі": 500.000 $ (півмільйона),
у понеділок, 4.7.1994 р.; 100.000 дол. залишив на будову каплиці на Руквуді
та кілька сот тисяч дол., як ощадності парафії, в банку. Крім цього, о. парох
вислав на руки Блаженнішого для Українського Католицького Університету
в Римі: 500.000 дол., зі своїх ощадностей як Фундацію свого імени.
**) Парафіяльні конта є в банках: Сен Джордж - Овбурн, Вестпак - Лідкомб
і кредитівці "Карпати" - Лідкомб.
***) Крім згаданих, є ще "Літурґічний Фонд" на Служби Божі за Добродіїв
парафії св. Андрія, в Сен Джордж Банк - Овбурн (а з часом, у тім же банку,
о. парох відкрив ще одно конто: "Пенсійний Фонд ім.о.І.Шевціва для
священиків парафії св.Андрія в Сіднеї" із грошей (30.000 дол.), що їх вірні
офірували йому, як дар, при його відході на пенсію). Про це гл. нижче.
В м.липні, 1994 р. в Сіднеї відбувся Соборчик Духовенства УКЦ в Австралії,
під проводом нового Епарха, Кир Петра Стасюка і канонічна візитація парафії
св. Андрія: "В часі канонічної візитації сіднейської парафії св. Андрія, в
днях: 25-31 липня, 1994, я переглянув книги діловодства Сестрицтва Покрова
Пресв. Богородиці і знайшов усе в належнім порядку. Висловлюю Голові п-і
Юстині Сенькович та членам Управи Сестрицтва моє признання і подяку за
їхню любов, ревну і віддану працю й жертвенність для своєї Рідної Української
Католицької Церкви. Благословлю ту працю й добрі наміри на майбутнє!
Щасти Вам Боже! Лідкомб, 31.7.1994.
+Петро, ЕпархУКЦеркви в Австралії. Новій Зеляндії та Океанії.
*

Сходини Управи С-ва ПМБ, 12.3.1995р.: т.7:"0.парох Іван Шевців коротко
пояснив важливість Великого Посту в житті християн. Він рівно ж подав до
відома, що відходить на "пенсію" від 3-го травня, ц.р., у день 45-ліття
рукоположення у свяіценичий сан. Отець подякував Голові С-ва і всім членкам
Управи за довголітню співпрацю та побажав усім крігікого здоров’я до дальшої
праці для добра нашої Церкви і на славу Божу. Отець пригадав, що Ігуменя
Марія ЧСВВ відзначає 50-ліття монаших обітів і просив, щоб з тої нагоди Сво зробило прийняття у вияв вдячности і признання за її працю в нашій
парафії. Рішено відбути таке прийняття в неділю, 25 березня 1995р."
*
І ще один "ПРОТОКОЛ"
Сходини Управи С-ва, 8.3.1998р.: в параф.залі, в 2 год. попол.Присутні: 9
Членок, в тому 7 членок Управи: Порядок нарад: 1) відкриття - молитва; 2)
відчитання протоколу з попер.Сходин; 3) касовий звіт; 4) базар на прикрасу
церкви; 5) великодні обов’язки; б) великодній кошик і льотерія; 7) винайм
кухні для Хору "Суцвіття"; 8) 25-ліття Сестрицтва; 9) різне; 10) закінчення молитва.
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1) Голова ІО.Сенькович відкрила Сходини, подала порядок нарад і
попросила о.пароха Зенона Хоркавого провести молитву. 2) Л.Денисеико
відчитала протокол, який був прийнятий без змін. 3) касовий звіт: Прихід з
кухні: 4.997.ЗО.дол. відсотки в кредитівці "Карпати": 684.97 д.; прихід з базару
21.9.97р.: 1.214.00 д. ; вишивана льотерея на Храмовий празник: 600.00 д.;
празник: 170.25 д.; спільна просфора(18.1.98): 165.95. Рзом, прихід: 7.832.47
дол. Витрати: на будову церкви в Києві: 5.000.00 дол.; на будову До му
старших у Львові:5.000.00 д.; на Оселю "Вогник" у Брюховичах:3.00.00д.;
Сестрам Василіянкам: 2.000.00 д; на ремонт ц-ви св.Андрія:5.000.00 д.; чищення
залі за 5 міс.: 250.00 д.; за вживання кухні(9 разів):315.00д.; на поминки
пок.М.Боднарчука: 343.50д.; о.парохові з нагоди іменин і 30-ліття священства:
200.00 д.; закуп ліжка дітям Чорнобиля: 100.00д.; видання книжки І.Калинця
в Україні: 150.00д.; о.Олегові Стефанишину на початок поселення в Сіднеї:
500.00 д.; отцям - під ялинку: 300.00 д.; Сестрам ЧСВВ різдвяний дар: 100.00
д.; маестро Т.Фіґоль: 50 д.; на церкву в Люрді: 100.ООд. Разом, витрати:
22.408.50 дол. (в міжчасі, травень 1998р. С-во на друк книжки оіш і о.Д.Сеніва:
"Соборчики Духовенства УКЦ в Австралії": 4.500.00 дол. - оіш).
4)
базар на прикрасу ц-ви відбудеться 3.5.98. 5) до обов’язків великодніх
належить: в’язання лози в Лазареву суботу, припинання Великодніх стрічок;
6) спільне Свячене, квитки на льотерею великодного кошика, серветку на
велик. кошик вишиває п-і А.Пащак; 7) хор "Суцвіття" хоче винаймати нашу
кухню раз у місяць. Узгіднено, що може робити це за оплатою: 50.00 дол. за
чищення залі, 35 д. за кухню і 20.00 д. за уживання начиння, разом: 105 дол.
8) У цьому році припадає Срібний Ювілей - 25-ліття заснування С-ва ПМБ
при церкві св.Андрія. Голова запропонувала відбути цей Ювілей на Празник
Покрова Матері Божої, 18 жовтня ц.р. 9) о.парох повідомив, що приїде до
нас владика Михаїл Колтун ЧНІ з України, 5.4.ц.р. відправить св.Літургію,
а потім відбудеться прийняття для нього. Запрошені всі вірні.Рішено подати
китицю квітів і 300.00 дол. На З ’їзд ОУКОА не зголосились Делегатки. 10)'
Схд. закінчено молитвою.
Подібні Сходини Управи Сестрицтва Покрова Матері Божої в Сіднеї
відбувалися щомісяця, а Загальні Збори майже щороку, і та сама "залізна
Управа", під проводом невтомної Голови С-ва п-і Юстини Сенькович і
Секретарки С-ва п-і Люби Денисеико, з ніяких інших спонук, як лиш з любові
до своєї Церкви і Народу, несуть нелегкий тягар такої невдячної, але
незаступимої діяльности в парафії св. Андрія. Хіба це не посвята? Хіба це не
патріотичне і Богувгодне діло і приклад до наслідування?!
В згаданім часі свого "самостійного" існування, С-во відбуло 20 Заг. Зборів
і майже 300 Засідань Управи, що всі засвідчені протоколами; зробило багато
добра і, напевно, вислужило собі в Бога нагороду за свою посвяту, а від усіх
нас: щирі побажання кріпкого здоров’я і многих літ! о .І.Ш е в ц ів
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Сесртицтво П М Б після Св. Л іт ургії в монастирі з пагоди 25-ліття. заснування
Сестрицтва, жовтень 1998 р. Сидять о. Ш евців , Ігуменя М арія ЧСВВ, Юстина
Сенькович ( голова), о. 3. Хоркавші ( парох), Дора Бітів ( господиня); стоять:
Лінда Гулик, Марія Мартинюк, Петро Шкикавий Катерина Ільків, Анна Пащак,
Іван Мартинюк, Валентина Волощук, Дора Гарасимів, Катерина Боднарчук,
Люба Денисеико (секретар). Анна Сомар (заст. Голови), Анастазія Золотар,
Петро Островський, Марія Матвісик , Розалія Смикуліс, Анна Гайдук, Галина
Берегова, Оля Беднаж, Розалія Безик, Ніна ІЛкикава, II. ІІаюк, Дора Коваль.
*

*

=4=

С Р ІБ Н И Й Ю вілей Сестрицтва П М Б
25-ліття існування і діяльности Сестрицтва Покрова Матері Божої в
парафії св. Андрія, в Сіднеї.
Управа С-ва запланувала відзначити в неділю, 25 жовтня, 1998р. і зверну
лася до владики Петра Стасюка, щоб цей ювілей перевів Основник Сестрицтва
- о.митрат/архимандрит Іван Шевців. (Цей останній, як відомо, попав у
меласку епарха П.Стасюка за те, що на прийнятті на честь владики Михаїла
Колтуна ЧНІ, 5.4.1998р. запропонував, щоб єп.П.Стасюк повернув парафії,
відібрані від Церкви-Матері в Україні 250.000$, або щоб передав їх на друк
молитовника для Воїнів Українських Збройних Сил.) Владика висміяв таку
пропозицію перед членками Сестрицтва, в кухні параф.залі, 4.10.1998 р.,
мовляв:... українські вояки не потребують молитовників.Вони будуть соро
митися молитися з молитовника, бо інші вояки будуть з них насміхатися і тп.
Така відповідь владики викликала згіршення в тих добрих парафіянок. Вони
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рішили відзначити свій Срібний Ювілей скромніше. На їхнє прохання, о.І.Шев
ців відправив св.'Літургію і Панахиду за Покійних Членок Сестрицтва в
каплиці Сестер Василіянок, в неділю 25.10.1998 р., в год. 9 рано, а потім, у
монастирській їдальні відбулося Спільне снідання присутніх Сестриць. При
тій нагоді о.І.Шевців заохочував Сестриць не зражуватися труднощами, але
діяти дальше для добра Церкви і Народу. (І таке легковаження довголітньої
праці й посвяти Мирян діється в часі, коли говориться про незаступиму ролю
Мирян у Церкві. Це сумний, але, на.жаль, це дійсний стан у нашій Церкві в
Австралії, під сучасну пору. Одинока надія, що Провід УКЦеркви задоволить
прохання багатьох вірних, і покладе кінець самоволі її теперішнього епарха).оіш

О У К О А - СТАТУТИ
Для цілости образу Організаційної структури католицьких організацій в
Австралії, що дуже полегшувало й координувало працю мирян УКЦ для
спільної мети, поміщуємо СТАТУТИ О Б ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ
КАТОЛИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В АВСТРАЛІЇ в скороченні: О.У.К.О.А.
Підготовку до Делегатського З ’їзду і створення Екзархальної Ради ведено
впродовж довгого часу. Щойно 5.10.1963 р. в Мельборні відбулася офіційна
зустріч представників церковних організацій Сіднею і Мельборну і створено
Комітет:С.Завалинська, п-во Погорецькі, В.Завалинський, Василь Кармазин,
Тарас Коломиєць і Ярослав Микитович. На засіданні того Комітету, в Сіднеї,
18.1.1964 р. рішено відбути І-ший Делегатський З ’їзд в Мельборні, 28 і
29.3.1964р., відбуто у 3-ох Сесіях: в суботу перед і після обіду та в неділю по
Сл.Божій, а потім мистецька програма, закінчення всіх справ, прийняття
резолюцій і закінчення перед год. 6 веч. В неділю,29.3 Архиєрейську св.
Літургію відправив Екзарх УКЦ Кир Іван Прашко, в сослуженні Ген.Вікарія
о.М.Мельника з Сіднею і Адміністратора катедр. парафії - Веч.о.Дмитра
Качмара та о.С.Мигаля з Аделяйди.
♦
Ось як описує (непідписаний Автор) перебіг цього 1-го З ’їзду Делегатів
ОУКОА, в "Душпастирських Вістях" сіднейської парафії, ч. 14, 5.04.1964 р.:
ІСТОРИЧНА ПОДІЯ
"З’їзд представників українських католицьких орґанізцій в Австралії вже
поза нами. 63 представників, які репрезентували церковні організації в чотирьох
стейтах:ІіПВ,Вікторії, Полудневої і Західньої Австралії, роз’їхались домів,
щоби проголосити українській спільноті, що завдання, яке на них покладено,
вони виконали повністю.
Створено Об’єднання Українських Католицьких Організацій в Австралії
(скор.: ОУКОА), завданням якого є об’єднати, репрезентувати, координувати
та допомагати розвиткові церковно-громадського життя на терені нашого
Екзархату.
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З ’їзд делегатів ОУКОА в Сіднеї 25.12.1977 р. Голова мгр. Ярослав Масляк
Уже в п’ятницю перед з ’їздом, почали являтись представники-делеґати та
гості. В мельборнськім парафіяльнім домі й катедральних приміщеннях гамірно. Мельборнці-господарі прибирають залю на З ’їзд, інші стрічають
позамісцевих гостей, щоби взяти їх до себе на відпочинок.
В домі Преосв. владики члени Підготовчого Комітету ведуть наради із церков
ними активістами; розглядають зголошені поправки до Статуту; узгіднюють хід
нарад. Кожний страеться, щоби той перший Делегатський З ’їзд випав якнайкраще.
З ’зд почався в суботу 28.03.1964р. о год. 8 рано, Сл.Божою. Присутні понад
100 осіб, з яких більш, ніж половина, прийняли св.Причастя. У 9 рано всі
перейшли до гарно прибраної катедральної залі. В одному кінці - накриті столи
до сніданку, в другому - уставлені крісла й столи для Президії і учасників
З ’їзду. Посередині - великий напис: "Вітаємо І Делегатський З ’їзд!" Після снідан
ку, о 10 - початок нарад. Усіх делегатів: 63. Голова Підготовчого комітету,
п.Я.Микитович з Сіднею, відкриває З ’їзд, вітає Преосв. владику, Отців душ
пастирів, делегатів й гостей. Відтак Преосв. владика виголошує Слово до учасни
ків. Після затвердження порядку нарад, до Ділової Президії обрано: Я.Микито
вича предсідником, І.Бучму заступником а пань: М.Булку і Нуну Кармазин
секретарями. До почесної президії запрошено: ВПреосв. владику і душпастирів.
Після відчитання і виголошення привітів, предсідник в імени З ’їзду висловив
привітання і побажання Преосв. владиці з нагоди його Ювілею 25-ліття
священства.

Розділ VIII

387

Резолюіцйна комісія виготовила і після затвердження З ’їздом, вислала
тєлеграму-привіт Блаженнішому Митрополитиові Йосифові (Сліпому) і
письменний ІХ-тому З ’їздові СУОА.
На З ’їзді виголошено 5 програмових доповідей. Панове: Ю.Венгльовський
і В.Кармазин говорили про працю Світського Апостоляту й потребу створення
центральної установи для об’єднання всіх церковних організацій в Австралії.
П.М.Погорецький говорив про організації молоді в Марійських і Вівтарних
Дружинах, церковних хорах ітп. Студент Тарас Коломиєць говорив про
організацію студіюючої молоді; п-і С. Завалинська про українське католицьке
жіноцтво. Усі доповіді були глибоко обдумані, видруковані й передані Президії
для евентуальної їх публікації.
Дискусія над доповідями була дуже річева і прямувала до поглиблення
релігійного і національного життя нашої спільноти в Австралії. Перша Сесія
З ’їзду закінчилася в год.2-ій. В часі обідньої перерви делегати побачили фільм
із св.Літургії в ТУ до год. 3.30 попол.
В дальшому ході нарад, делегати заявили одноголосно про потребу створення
центральної установи для всіх парафіяльних організацій, яку названо, як
повите: ОУКОА. Після вислухання деяких поправок до Статуту, Статут
затверджено. Для усіх Братств в Австралії затверджено з деякими поправками
і доповненнями Статут сіднейського Братства св. Андрія. Останньою точкою
нарад у суботу, був вибір Ради ОУКОА. Одноголосно, Головою Президії Ради
ОУКОА вибрано п.Ярослава Микитовича а членами: пп.О.Ференц, В.Гузій,
Б.Глушка, І.Гищак, з правом кооптації двох, а в міру потреби чотирьох членів.
Другу Сесію З ’їзду закінчено о год. 7-ій веч. Цього вечора, в УНДомі в
Ессендоні, при Осередку СУМ ім.Гетьмана Івана Мазепи відбулася знаменита
"Первомайська Інтермедія" в якій всі Делегати взяли участь.
Наступного дня, в неділю, 29.3. - дедеґати взяли участь в Архиєр. св.
Літургії. З огляду на закінчення Місії, в катедрі було багато народу. До св.
Причастя приступило понад 400 осіб. Після спільного обіду Катедральний
Молодечий Хор під проводом п-ни О.Тарнавської і Хор зі Саншайну під
проводом п-і Лецкевич відспівали по три церковні пісні. Наради продовжува
лись після мистецької частини. В точках: внески і запити порушено ряд питань.
ГІайважніші з них були: поглиблення релігійносте, видавання часопису "Церква
і Життя", українське шкільництво, справа нового календаря, оборона перед
нападами на нашу Церкву ітп.
Кінцевою точкою було затвердження Резолюцій. Владика виголосив
заключне слово в якому подякував делегатам за участь і заохотив до дальшої
діяльности. Після взаємних подяк, відспівано "Під Твою милість..." і закінчено
З ’їзд в год. 6 веч.(Замітка: До Провірної Комісії були вибрані: В.Кармазин,
Т.Коломиєць і Р.Менцінський)
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Розділ VIII
РЕЗОЛЮЦІЇ 1-го З’ЇЗДУ ОУКОА

"Перший З ’їзд Делегатів О б’єднання Українських Католицьких Організацій
Австралії, що відбувся в днях: 28 і 29 березня, 1964 р. в Мельборні, ухвалив такі
резолюції:

І. Загальні:
1. З ’їзд вітає з синівською глибокою пошаною Ісповідника за святу Віру Христову
Високонреосвященного Архиєпископа Митрополита Галицько-Київського Кир Йосифа
Сліпого, який незламний духом в героїчній поставі витривав найтяжчу неволю безбожпицького московсько-большевицького окупанта за найвищі ідеали українського народу
і пашу Українську Церкву.
2. З ’їзд щиро вітає свого Патрона Преосв. Єн.Кир Івана Прашка, Апостольського
Екзарха у 25-ліття свящепсства та сердечно дякує за всестопоишо і жертвешіу працю
для добра нашої Церкви і її вірних тут, в Австралії,та бажає сил і здоров’я для
майбутньої праці й сповнення намічених завдань і замірів.
3. Шле палкий привіт пашим Братам і Сестрам иа рідних землях та щирий
хрисиянський привіт нашій страждальній Церкві з висловами сильного протесту проти
їх поневолення і переслідування большевицьким режимом.
4. Щиро вітає наших Українських Католицьких Ієрархів у вільному світі та в
першу чергу тих, які довершили у пас єпископських свячень і установлення Апостоль
ського Екзархату.
5. Щиро вітає усе наше Достойне Духовенство з подякою за його віддану душнастирську працю.
6. Посилає свої дружні привітання усім пашим вірним па терені Апост.Екзархату.

II. Організаційні:
7. Закликає всіх мирян повністю включитися в організаційні клітини Братств і
стати їх карними членами.
8. Закликає всіх членів Братств і інших українських католицьких церковних клітин
і організацій брати активну участь у їх праці й виконанні завдань та просить ревно
допомагати усім будівельним Комітетам у їх праці й завершенні будов.

III. Культосвітні:
9. Закликає передплачувати усі українські католицькі часописи й журнали та інші
корисні релігійні видання.
10. Підтримувати акцію проголошених місяців української книжки й друкованого
слова куппом киг .ж для своїх дітей і для себе самих.
11. Прикрашувати наші церкви згідно вимог нашого візантійського обряду та україн
ської обрядової традиції.
12. Успішно плекати українські церковні й народні звичаї, вивчаючи колядки і гагілки та дбати про сгилевість і чистоту у вишивках і одягах, у писанні писанок тощо.
13. Старатися при нашому Екзархаті заснувати національний музей.
14. У зв’язку з виданням Пронам’ятиої Книги СУОА "Українці в Австралії",
припильнувати, щоб у змісті цієї книги була вірно віддзеркалена історія нашої
Української Католицької Церкви в Австралії.
15. Щиро допомагати статтями й дописами та фінансово редакції у видаванні
екзархальиого журналу "Церква і Житя" та його поширювати.
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16. З уваги па майбутність нашої еміграції, яка залежить від виховання наших
дітей і молоді в релігійному й українському дусі, присвятити більше праці шкільництву,
його розбудові й піднесенні иа в и щ и й рівень.
17. Маючи на увазі труднощі у боротьбі за національне і релігійне виховання
нашої молоді, З ’їзд доручає організувати та провадити нри церквах садки для передшкільпої дітвори.
18. Поширити кольнортаж діточих журналів серед шкільної і позашкільної молоді
та розбуджувати її зацікавлення до рідної мови, Церкви, культури, звичаїв...
19. З ’їзд зобов’язує батьків присвятити більше уваги релігійному та національному
вихованню своїх дітей, а саме: ходити з дітьми до рідної церкви, викопувати релігійні
практики, посилати дітей до рідних шкіл, молодечих організацій та не вживати чужої
мови в родинному середовищі.
20. З ’їзд стверджує чимраз більше відчуження нашої доростаючої молоді від
церковно-релігійного життя і тому доручає Управі ОУКОА знайти засоби для поборения
цього явища.
21. Закликати батьків та заохочувати молодь набувати вищу освіту в коледжах та
університетах.
22. Провіряти і справляти неправдиві й часто злобні відомості про наше церковне
життя в публікаціях, а головно дбати про своєчасну та правдиву поінформованість
вірних про наше церковне життя.
23. З ’їзд звертає увагу па важливість взаємної допомоги та харитативної праці
серед вірних, а головно оживлення дії світського аиостоляту серед занедбаних родин.
24. З ’їзд закликає місцеву українську пресу: а) стояти на сторожі християнської
моралі та ідеалів у житті української спільноти; б) не плміщати статей і дописів, які
викликали б або посилювали б непорозуміння чи роздор у ділянці церковно-релігійній
або громадській; в) бути об’єктивним або конструктивним і опирайся на правдивих і
провірепих вістках.
25. З ’їзд зі жалем стверджує що ряд статей на сторінках "Вільної Думки" невірно
насвітлювали деякі ділянки організаційного життя Української Католицької Церкви,
а головно справи, пов’язані з релігійним виховапям чи шкільництвом (молитовники і
проповіді в англійські мові та англійська мова в українських католицьких цілоденних
школах (в тих часах у США, а сьогодні та проблема існує вже і в нас, в Австралії, але
про неї піхто голосно не говорить - оіш).
26. а) з ’їзд висловлює глибоку синівську подяку Апостольському Екзархові Преосв.
Кир Іванові за його жертвенпу архи пастирську пращо, та благословення ініціятиви
скликання З ’їзду;
б)
Всев. о. М.Мельникові, Генеральному вікарієві за всесторопшо допомогу і
піддержку Підготовчому Комітетові З ’їзду;
г) Всеч. о.Д. Качмарові, Адміністраторові катедральної парафії, як господареві
З ’їзду;
г)
та снеціяльпу подяку членам Підготовчого Комітету за їх працю в організуванні
і підготовці З ’їзду.
За Революційну Комісію: Ю. Венгльовський, мгр. Б. Назар інж. І. Семків."
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Розділ VIII

Д Р У Г И Й К Р А Є В И Й З ’ЇЗД ДЕЛЕГАТІВ О У К О А
Відбувся він у днях:23-24 квітня, 1966р, в Лікомбі.в параф.залі,під церквою
св.Андрія. Першого дня явилось 37 осіб.З Вікторії було 9 Делегатів,під
проводом Ап.Екзарха. З ’їзд почався піля в. Літургії. Відкрив його Голова
ОУКОА - п.Я.Микитович, а провадила вибрана Президія: М.Тойнар, д-р
Б.Томашек, п-і С.Завалинська і п.В.Гузій. Відчитано привіти: з Европи,
Америки, Канади, і з Перту, З.А.Бризбену, Сіднею.
Звіт Голови дав гарну картину розвитку ОУКОА. Упродовж двох років
членами ОУКОА стали 20 церковних організацій у 4-ох стейтах Австралії,
крім Півд.. Австралії.
Зі звіту Скарбника - п.С.Балка присутні довідались про те, що через касу
ОУКОА перейшло 12.000 дол. Звіт Контрольної Комісії здав Голова - п. В.
Кармазин. Діловодство визнано в порядку й К.К. висловила Управі признання
та внесок про її абсолюторію.
На З ’їзді виголошено 5 доповідей-рефератів. Всі доповіді були актуальні
своїм змістом.Вони були оперті на тезах II Ват.Собору. Доугого дня в З ’їзді
взяли участь понад 70 осіб. Присутні почули багато корисних думов і вказівок
Ап. Екзарха.
З черги вибрано нову Управу ОУКОА на каденцію 2 роки: Голова - Я.
Микитович, проф. М. Німців, інсп. П. Лопата, др. Б. Томашек, С. Балко, І.
Кенез, М. Тройнар і п-і С. Завалинська. Осідком ОУКОА залишився в Сіднеї.
Відтак схвалено 24 точки Резолюцій. З ’їзд закінчено Воскресним славнем:
"Христос Воскрес-" ("ДВ"8.5.19ббр.")
*

На цьому місці варто подати короткий Звіт Секретарки ОУКОА Н.Кармазин
за час перших 18 літ існування ОУКОА (1964-1982 рр): За той час ОУКОА
відбуло 7 З ’їздівСкаденція 2 роки).Спочатку Президія була в Сіднеї, де Головою
був ініціягор ОУКОА аж до своєї смерти пок. Ярослав Микитович, а потім
проф. Павло Лопата. В часі: 30.11971 - 8.5.1973 Президія була в Мельборні
(Михайло Погорецький -голова і п-і Софія Завалинська - секретар). Від
23.6.1973 до своєї смерти (8.2.1975 р.) Головою був проф. Михайло Німців,
а після нього - мґр Ярослав Масляк і д-р. Б.Томашек до м.грудня 1980 р.
В 1967 р. з ініціятиви ОУКОА в усіх осередках відзначено Ювілей Блаж.
Патріярха Йосифа (75-ліття У родин і 50-ліггя священства, проведено збірку
"Ювілейний дар" на Український Католицький Університет, що приніс понад
5.000 фунтів; видано 4.000 жетонів проекту інж. Я.Оришкевича. Дня 19.8.1967
відбулася святочна Академія в Домі Молоді при співучасте Церковного Хору
і Хору "Боян" під дириґ. Василя Матіяша та Міщаного Хору СУМ під проводом
Тараса Фіґоля; сольоспіви: В.Матіяш. Вступне слово виголосив Кир Іван;
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VII з'їзд ОУКОА 1980 р. Голова Василь Матіяш

святочну доповідь на підставі матеріялів проф. М. Німціва мав мгр І. Кенез,
а особистий спомин - студ.ІО.Кошарич.В неділю 20.81967 р. в церкві св.
Андрія була відправлена Архиєр. св.Літурґія, а потім, за церквою відбулося
гіосадження 6-ти деревець, в тому числі й дуба на честь Блаженнішого
Патріярха Йосифа.
У співпраці з Українським Християнським Рухом (в Европі), ОУКОА
започаткувало Спільну молитву в день 1-го листопада, Листопадові Панахиди,
Збірки для інвалідів ітп. У 100-ліття народин Слуги Божого Андрея
Шептицького влаштовано величаву Академію, а також відзначення роковин
0.Маркіяна Шашкевича. ОУКОА брало участь у Конвенції СУОА.Особливо
причинилось ОУКОА до звеличання Блаженнішого Патріярха Йосифа в часі
його відвідин Австралії в роках: 1968 і 1973 а в р. 1986 в часі відвідин Австралії
Блаж.патріярхом Мирославом, кардиналом Любачівським.
ОУКОА не обмежувалося лише до праці на церковнім полі. Воно брало
участь в громадському житті; дає дотації на добродійні цілі; переводить збірки
на потреби СКВУ; виготовило Меморіял до ООН в справі оборони прав
людини в Україні та листи-петиції до Ап.Престолу в Римі в справі Українського
Патріярхату ітп.
Секретарями за час: 1967-83рр. були: В.Гузій (квітень,1964 -квітень 1966),
1.Кенез (травень, 1966 -вересень 1968), Н.Кармазин (січень 1969 - грудень
1970), І.Бучма (січень 1971 - жовтень 1971 і О.Тарнавська лютий 1972 лютий
1973 Мельборн). Н.Кармазин (березень 1973 до своєї смерти 31.12.1984 р).
* * *
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Розділ VIII

СТАТУТ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ АВСТРАЛІЇ
І. Основні постанови:
1. ОУКОА є представництвом церковних організацій українців-католиків, які діють
иа терені церковної юрисдикції Апостольського Екзарха (тепер Епарха- оіш)
Української Католицької Церкви в Австралії, Новій Зеландії та Океанії.
2. Місце осідку ОУКОА є місце осідку А н.Екзарха/Еиарха, але Президія Ради
ОУКОА може бути в якій-иебудь місцевості Австралії, згідно з кожночасним рішенням
З ’їзду (Делегатів ОУКОА - оіш).

II. Завдання ОУКОА:
3. Завдання ОУКОА е:
а) О б’єднувати і репрезентувати церковні організації українців-католиків;
б) Координувати працю організацій, встунлених в ОУКОА;
в) Допомагати церковним установам в організуванні й керуванні релігійною, вихов
ною, харитативпою, господарською, видавничою іти. діяльністю па терені їхнього діяння.
г) Допомагати українському католицькому духовенству в душпастирській та в
адмі п істратив пі й ііраці.

III. Членство:
4. Членство ОУКОА складається зі звичайних і почесних членів;
а) Почесних членів за надзвичайні заслуги пропонує З ’їзд Делегатів ОУКОА та
затверджує. А п.Екзарх/Епарх.
б) Звичайними членами ОУКОА є: Українські Католицькі Братства, Сестрицтва,
Старші Браття і Сестриці, Марійські Дружини, ТУСК "Обнова", Комітет Будови
Церкви та інші українські католицькі клітини.
в) Організації об’єднані в ОУКОА діють па підставі своїх Статутів чи правильників,
затверджених Аи.Екзахом/Епархом. Вони є зобов’язані морально і матеріяльно
помагати ОУКОА у виконанні завдань, передбачених у цьому Статуті.
г) Всі члени зобов’язані звітувати про свою діяльність не менше раз до року перед
Президією Ради ОУКОА;
ґ) Від організацій, що мають менше, як 200 членів - кожпочасиий Голова організації,
або визначений ним Заступник входить у склад Ради;
д) Від організацій,, які мають 200 або більше членів, - в склад Ради входять по
одному представникові па кожних 100 членів; першим представником є Голова, або
визначений ним заступник, інших представників назначають Управи організацій за
апробатою своїх душпастирів.

IV. Патрон ОУКОА:
5. Патроном ОУКОА є кожпочасиий А и.Е кзарх/Е нарх для українців-католиків в
Австралії.В часі відсутносте, або часового певикопуваипя єпископом його обов’язків,
Генеральний Вікарій викопує обов’язки патрона і має всі його права.
6. Апост.Екзарх/ Епарх є рівночасно почесним головою ОУКОА.
7. Патрон ОУКОА може брати участь в З ’їзді Ради особисто, або через свого
Делегата, як рівно ж у всіх нарадах та сходинах Президії Ради ОУКОА, та може
висловлювати иа них свої побажання і поради, не беручи участи в голосуванні.
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8. Рішення З ’їзду Ради та рішень Президії Ради є правосильиі після прийняття їх
до відома Патроном ОУКОА.
9. Президія Ради повинна повідомити Патрона про свої сходини із заподашіям
порядку нарад, а також повинна внести до порядку парад сходин або З ’їзду Ради
ОУКОА всі справи,розгляїіепня яких домагатись буде Патрон Ради не пізніше, як па
передодні сходин чи З ’їзду.
10. Всі фінансові зобов’язання затягнені Президією зобов’язують членів ОУКОА
після підписання їх також Патроном ОУКОА.
11. Патрон може сам скликати сходини Президії, а також може доручити скликати
З ’їзд, коли Президія не зробила цього па його домагання в означеному часі.

V .З ’їзд Ради ОУКОА:
12. З ’їзд Ради ОУКОА відбувається щодва роки, як звичайний з ’їзд, або в міру
потреби, як надзвичайний. З ’їзд скликує Президія Ради, або на доручення Ап.Екзарха/
Епарха, котрийсь з членів Ради.
13. З ’їзд є правосильпим, коли про нього повідомлено, заступлені в Раді організації
не пізніше, як чотири тижні до дня З ’їзду, та коли па ньому є присутніх ие менше, як
п ’ять членів Ради, які є представниками, від не менше, як половини всіх
репрезентованих в ОУКОА організацій.
14. З ’їздом проводить Предсідник, вибраний Делегатами па З ’їзді.
15. З ’їзд робить всі рішення звичайною більшістю голосів, особисто приявних членів,
з правом предсідиика на додатковий голос у випадку рівиости голосів.
16. Річний З ’їзд повинен:
а) Прийняти протокол з попереднього З ’їзду;
б) Вислухати звіт Президії та зробити відповідні рішення про ці звіти;
в) На внесення Президії встановити кількість членів Президії Ради, якщо Президія
постановить внесок про зміну дотеперішньої кількости членів Президії;
г) Вибрати членів Президії Ради;
д) Вибрати членів Провірної Комісії;
е) Встановити висоту внесків, які управи організацій вилачують до каси ОУКОА;
є) Затвердити пляп праці членів ОУКОА і Президії Ради па біжучу каденцію.
17. Надзвичайний З ’їзд вирішує справи, задля яких був скликаний. Про розв’язання
ОУКОА З ’їзд може рішати тільки тоді, коли про це було заповіджепо в повідомленні
про скликання З ’їзду ОУКОА, та тільки у випадку одержання 60 (шістдесят) процентів
голосів у присутності 2 / 3 членів Ради.
18. Кошти відбуття З ’їзду покривається з фондів організацій відповідно до
прийнятого щороку бюджету.

VI. Президія Ради ОУКОА:
19. Для ведення біжучих справ Рада ОУКОА вибирає з-номіж себе па час каденції
сімох членів, які після затвердження їх вибору Ап.Екзархом/Епархом, творять Прези
дію Ради ОУКОА. Окремо вибирають Голову, а окремо дальших членів Президії, які
опісля розділюють між собою такі рефереитури: секретар, релігійна освіта, фінанси,
харитативна діяльність, шкільні справи, преса та інформація, видавничі справи. У
випадку вибуття члена Президії, можна назначити па його місце іншого члена, за
згодою Ап.Екзарха/Еиарха.
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20. Президія вирішує справи більшістю голосів у присутності не менше п’ятьох
членів на сходинах Президії, які голова повинен скликувати не менше, як раз па
місяць та па кожне домагання Патрона ОУКОА.
21. Голова Президії провадить сходинами, а коли його немає, або він не бажає
провадити, провадить його заступник, або вибраний для цого Предсідник сходин.
22. Президія провадить і вирішує всі справи Ради, які цим статутом не є передбачені
до вирішення З ’їзду, а саме:
а) Приймає членів Ради;
б) Переводить рішення З ’їзду та кермує діяльністю членів відповідно до цього
статуту.
в) Завідує майном та фондами Ради і рішає про спосіб ведення діловодства Ради з
тим, що кожний видаток або зобов’язання понад 100 Фунтів (тепер 200 дол. - оіш)
має мати апробату Патрона.
г) Виготовляє звіт зі своєї праці та річний балянс Ради для кожного звичайного
З ’їзду.
ґ) Адміністраційпі витрати Президії покривається з фондів Ради.

VII. Провірна Комісія:
23. Провірну Комісію вибирає З ’їзд для переведення діловодства Президії Ради
ОУКОА.
24. Звіт з переведеної ировірки Провірна Комісія складає безпосередньо Патронові,
як рівно ж свої завваги передає на письмі Президії Ради та звітує па З ’їзді.

VIII. Господарські справи:
25. Майно ОУКОА є спільним майном усіх членів ОУКОА.
26 Грошові засоби Ради треба складати в банку, з якого можна підняти за підписом
не менше двох членів Ради, з яких один повинен бути головою Президії, а також за
підписом Патрона, коли вій цього бажає.
27. Усім рухомим майном завідує і розпоряджує Президія Ради відповідно до
потреб нашої Церкви та постанов З ’їзду ОУКОА.
28. Нерухоме майно, придбане за фонди Ради, записується па Українську
Католицьку Церкву в Австралії. Рада ОУКОА може завідувати таким майном з уиовиоважпенпя нравиого власника майна.

IX. Кінцеві постанови:
29. ОУКОА може стати членом українських чи інших католицьких об’єднань, якщо
вступлеппя до такого об’єднання за апробатою Ан.Екзарха/Епарха затвердить З ’їзд.
30. ОУКОА перестає існувати тільки па бажання А н.Екзарха/Епарха, і тоді все
майно і фонди переходять на власність Української Католицької Церкви в Австралії.

(N.6. Статут прийнятий на З ’їзді в Мельборні, дня 28 березня, 1964р.)
З того часу Президія Ради ОУКОА почала видавати свій "Б’ЮЛЕТИН" а
також "Обіжники" для контакту зі своїми "клітинами"-орґанізаціями в різних
парафіях на терені Австралії. У них подавалися напрямні праці, доповіді та
деклямації на різні свята імпрези, хроніку з церковного життя ітп.
* * *
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Коли вже мова про ОУКОА, то про підсумки його діяльности за рр.196482 хай послужить Звіт Секретарки тої організації, пок. Нуни Кармазин, на
З ’їзді УПСО (Українське Патріярхальне Світове Об’єднання), в Римі,
16.2.1981 р. Ось, він: "В міру розвитку церковно-релігійного життя Вірних
УКЦеркви в Австралії, виринула потреба координації та унагірямлення праці
мирян окремих парафій для спільного добра Церкви і Народу.З тою метою, з
ініціятиви Преосвщ. владики Кир Івана (Прашка), Ап.Екзарха, в квітні 1964
р. в Мельборні, постало Об’єднання Українських Католицьких Організацій
в Австралії (ОУКОА).
З того часу, ОУКОА - це надрядна Організація Мирян УКЦ в Австралії,
краєвого-континентального маштабу, зі своїм статутом, яка координує та
унапрямлює працю своїх клітин, теж статутових. Сьогодні в склад ОУКОА
входять усі українські католицькі організації в Австралії (тобто: Братства,
Сестрицтва, Церковні Комітети, Архибратства Матері Божої Неустанної
Помочі, Апостольство Молитви, ТУСК "Обнова", Марійська і Вівтарна
Дружини ітп.), всього: ЗО організацій із 945 осіб членства.
Найвищим законодавчим тілом ОУКОА є Делегатський З ’їзд, що
скликається іцодва роки з представників поодиноких клітин у відношенні: 1
Делегат на кожні 50 членів організації. Представники (звичайно, Голови)
поодиноких організацій творять Раду ОУКОА, яка, для ведення біжучих
справ упродовж каденції, вибирає П РЕЗИ Д ІЮ РАДИ ОУКОА, що
складається найменше із 5-ти членів і Куратора - Духовного опікуна ОУКОА.
Президія діє в місці осідку Куратора.
За час свого заснування (1964 1982 рр.) ОУКОА відбуло 7 Делегатських
З ’їздів. Одним зі світських основиоположників і першим Головою ОУКОА до
1967 р. був бл.п. Ярослав Микитович (мій брат), потім: у рр.: 1967-71, Головою
був пок. проф. Павло Лопата, в Сіднеї. В рр. 1971-73, Президія Ради ОУКОА
була в Мельборні, осідку Ап.Екзарха, під проводом М.Погорецького і Софії
Завалинської. Від 1973 р. Президія Ради ОУКОА знову діє в Сіднеї; спочатку
під проводом пок. проф. Михайла Німціва (1973 - 75 рр.), а потім магістра
Ярослава Масляка, д-ра Богдана Томашека, а від грудня 1980 р. досі, під
проводом маестра Василя Матіяша. Секретарювали в Президії: В.Гузій,
І.КенезД.Бучма, О.Тарнавська і Н.Кармазин, у рр. 1967-71; 1973 - досі.
Як представництво усіх Мирян УКЦеркви в Австралії, ОУКОА входить у
склад СУОА (Союзу Українськиї Організацій в Австралії) та УПСО
(Українського Патріархального Світового Об’єднання), висилає до них своїх
делегатів, платить до них свої фінансові зобов’язання.
Для підтримання зв’язку зі своїми клітинами Президія Ради ОУКОА видає
свій пресовий орган (циклостилевий), спочатку "БЮЛЕТЕНЬ", а відтепер
"ОБІЖНИК", звичайно квартальник.
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Поряд зі своїм Архипастирем і Душпастирями в Австралії, ОУКОА стоїть
і діє на базі Помісности і Патріярхального Устрою Української Католицької
Церкви.Виявом цього є величаві зустрічі Блаженнішого Патріярха Йосифа
під час відвідин їх Блаженством Австралії у 1968 і 1973 роках, щорічні Академії
та концерти з нагоди уродин їх Блаженства, грошові збірки на "Патріярший
Фонд", на Український Католицький Університет, писання петицій - меморіялів
та протестів до Св.Отця, Східної Конгрегації, поширення журналу"Патріярхат"
ітп. Словом: все українське католицьке мирянство в Австралії вважає себе
складовою частиною Українського Патріярхату (поки що ДО РІЕКІ) і Президія
Ради ОУКОА діє в тому змісті й напрямі.
Для координації дії Українського Католицького Мирянства в цілому світі,
для добра нашої Церкви в усіх аспектах церковно-релігійного життя, (не
лише патріярхального), Президія Ради ОУКОА пропонує створення
СВІТОВОЇ РАДИ МИРЯН УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ПОМІСНОЇ
ЦЕРКВИ і допущення Представника тої Ради до участи в Синодах нашої
Єрархії (бодай з дорадчим голосом) Нуна Кармазин.

Сестрицтво Покрови Матері Божої в Сіднеї 1974 р. Сидять: Дора Коваль,
Валентина Волощук, Анна Сомар, Юстина Сенькович (скарбник), Ольга
Савчипська ( секретар), Анастазія Сенчак, Люба Денисенко, Дора Бітів
(господиня), Віра Сапрун (голова); стоять: Дора Гарасимів, Анна Гайдук,
Анастізія Золотар, М арія Матвісик, Анна Кобрин, М арія Козак, Катерина
Боднарчук, Розалія Безик, М арія Мартинюк, Розалія Смикуліс, Анна Пащак,
Юстина Стефанюк, Варвара Михалевич, Галина Берегова.

Р О З Д ІЛ IX
Д ІТИ - м о л о д ь - ш к о л и
РЕ Л ІГІЙ Н Е В И Х О В А Н Н Я М О Л О Д О ГО
П О К О Л ІН Н Я У К Р А ЇН Ц ІВ В А В С Т РА Л ІЇ
Навчання реліґїі: "боротьба" ЗА ДУШУ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ на
чужині.
Та частина українського народу, яка в часі II Світової війни й після неї
опинилася на чужині, понесла на своїх плечах особливе завдання: не лише
найти притулок-захист для фізичного існування, але й зберегти духові
моральні, культурні, релігійні і національні скарби свого народу, продовжувати
боротьбу за звільнення і краще завтра свого народу в Батьківщині та передавати
ті вартості й прапори боротьби своїм дітям і внукам, народженим на чужині.
А це могло статися тільки при помочі власних шкіл. І такі школи поставали в
коленім більшім (а, навіть, найменшім) скупченні українців, у країнах їхнього
поселення, у вільному світі. Відомо, що, нпр., у таборах, в Німеччині, існували
різного роду школи і курси, а навіть гімназії; відновив свою діяльність
Український Вільний Університет, видавництва ітп.
Подібне сталось і в Австралії. Вже в переходових таборах (в Ґрета,
Бонегілля і ін.) ентузіясти української науки, зокрема учителі, збирали
українських дітей, щоб вчити їх українській грамоті, а кожний український
священик уважав своїм обов’язком голосити їм Слово Боже. Звичайно,
священики робили це в церкві, в часі Богослужень, але з хвилиною, як
відкривались українські школи, священик, у міру можливостей, відвідував
таку українську школу і закріплював у дітей не лиш віру в Бога, але й то
передусім, Приналежність до українського обряду та українства взагалі.
Школи: Спочатку за приміщення нашим школам служили таборові бараки,
гаражі, чи інші принагідні будинки. На школу вибиралося місце, до якого
легко було дітям прийти пішки, приїхати автобусом або поїздом. Завдяки
наявності наших священиків та їх інтервенціям у чинників римо-катол. Церкви,
більшість наших шкіл знайшли приміщення в католицьких школах. Це мало
не лише практичний наслідок для успішносте навчання (поділ учнів на кляси
чи групи), але й моральний, бо діти мали почуття, що вони ходять до
нормальної школи. Згодом, коли українці побудували свої власні школи
(Перт,Сідней,Мельборн,Канберра), набули свої Народні Доми та інші
приміщення, таке навчання відбувалося там.
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Згадку про перші "школи українознавства" маємо в листах о. М.Коп’я
ківського, який вже в перших місяцях після прибуття до Австралії (1950р.),
приготовляв дітей до 1-го св. Причастя. Подібно робив і о.П.Дячишин, про
що згадує у своїх листах-звідомленнях. Внаслідок розсіяння наших людей у
Великім Сіднеї, вже в перших роках постало тут кілька українських шкіл, і
всі вони хотіли, щоб їх відвідав священик і навчав дітей релігії. А це не було
легкою справою для священика, який мав до обслуги кільканадцять осередків,
а в них, крім Богослужень, десятки різних справ до полагодження. Робилося
все можливе, здавшись на Божу волю і поміч добрих людей-мирян, зокрема
віруючих учителів/-льок, які заступали в цьому ділі священика. На жаль, з
тих часів збереглось лиш кілька писаних документів у справах шкільництва.
Наша Церква тоді існувала і діяла "на колесах".
Таку ситуацію застав о.І.Шевців, який приїхав з Англії, в травні, 1959р.
Впродовж кількох місяців він пише Катехизм: "Перші кроки до неба"
(Перевиданий в Україні, 1993 р.), - посібник до навчання Правд Віри і перших
понять про Бога та ціль людини на землі. Одним з його найперших завдань,
як сотрудника о. П. Дячишина, було саме навчаня релігії в українських школах.
А їх у 1959 році було в НПВ аж 15, а саме: Горнсби, Чульора, Бенкставн,
Сефтон, Лідкомб, Овбурн, Меррилендс, Тунгеббі, Блектавн, Сен Мерис,
Фейрфілд, Кабраматта, Воллонґонґ,Канберра і Квінбієн.При наявності такої
кількости шкіл і шкілок та їх віддалення між собою, священик міг відвідати
кожну з них один-два рази в місяці, обслуговуючи одного дня (звичайно, в
суботи) 3-4 школи, а в них різні кляси чи групи. Зайво хіба додавати, що це
було важке і часто непосильне завдання...
Сьогоднішньому Читачеві в Україні тяжко представити собі умови бездомних
емігрантів - скитальців, в яких вони, наперекір різним труднощам: розсіяння,
нелегкий доїзд до школи ітп., все ж таки старалися про релігійне і національне
виховання своїх дітей в українському дусі. Не перечимо, що спонукою до
цього в декого було підсвідоме природне бажання зберегти дітей при собі і
для себе, бо діти, попавши в чуже середовище, школи, товариство, ітп., скоро
пристосовувались до них і віддалялись від батьків. Та загал наших батьків
свідомо дбав і робив зусилля, щоб українське молоде покоління виховати в
українському дусі й зберегти його для себе й України, щоб виростити в них
продовження своїх ідеалів і передати їм прапори нашої боротьби за національні
й релігійні права та свободи, задля яких, ті батьки покинули Батьківщину й
пішли на скитальїцину (не задля куска хліба, а задля свободи духа!).
Тож навчання дітей починалося від самих початків поселення, в таборах,
Гаражах, у приватних домах ітп. Спочатку всі діти разом, без різниці на вік,
а з часом прийшов поділ на кляси (щодо рівня знання), а врешті й ті кляси в окремих приміщеннях. Навчання відбувалося, звичайно, в суботи рано
(молодші: 9-12, а в деяких школах на 2 зміни, теж і пополудні - старші)
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Для багатьох - субота - одинокий день, в якому відбувались усі позародинні
дійства: будова власних домівок, догляд за ними і за городами, закуп харчів
ітп., відвезення дітей до української школи. Батьки перевантажені працею
впродовж тижня, не вспівали належно відпочити. Неділя призначена на
Богослуження в церкві, на зустріч з приятелями ітгі., теж проминала скоро.
А все ж гаки багато батьків (на жаль, не всі) знаходили час і добру волю,
щоб сповнити той свій національний і релігійний обов’язок, щоб виховати
дітей для себе, для Церкви й України. Слід пам’ятати при цьому, що батьки
тяжко працювали й оплачували подорож дітей до школи, оплачували учителів
за навчання, (хоч це було 2-5 шил., але в тих часах і це були гроші).
Учителі. їх треба подивляти. Вони ж бо мали свої родинні справи-обов’язки,
як і всі інші. Але ведені почуттям обов’язку супроти Народу, посвячували
своє знання, час і здоров’я, щоб дітей добру навчити. Нелегкі це були часи і
праця, і тому нам дивно і боляче читати про те, що сьогодні в Україні наші
люди цураються своєї мови, не роблять зусиль, щоб передати своїм дітям
знання рідної історії, мови, культури, а понад усе: любови до всього рідного,
українського, і гордости із приналежности до Українського Народу, до своєї
Держави, і бути готовими навіть життя покласти для них і за них...
Спочатку не всі, хто вчив, були професійними учителями. Нерідко це
були люди навіть із вищою освітою і професіонали у своїм фаху, які
посвячували свій вільний час у суботи, щоб навчити дітей української грамоти.
Розуміється, найпершим завданням було вивчити українську азбуку, ліпити
слова, розвивати читання, та, в міру вивчення мови, диктати, деклямації,
сценки ітп.
Звичайно, одним з перших і важніших предметів навчання в українській
школі - була релігія, тобто вивчення молитов і Правд Віри. Це робили, в
першу чергу, священики, або за їх дозволом і благословенням, - віруючі миряни,
зокрема учительки,які самі були матерями і мали підхід до дітей. На жаль,
не скоро і не всі "виховники" а зокрема "батьки народу" і різного роду
провідники зрозуміли, що виховання молодого українського покоління при
українстві треба було здійсняти при Церкві, чи/або в тісній співпраці з нею.
Бо саме наша Церква зі своїм окремим від латинського обрядом, календарем,
мовою, звичаями ітп. була найкращою плятформою для зустрічі всієї
української молоді. Бо реліґія-це щось вроджене в людини. Людина з природи
є релігійною істотою і від дитинства тяготіє. вгору, до ідеалу, до Бога.
Політичні партії чи навіть молодечі організації, але позбавлені благодатного
впливу Ц еркви/свящ еника, не могли бути достаточною плятформою
збереження молоді при українстві. Бо чому дитині йти на якісь українські
спортові ітп. ігри, коли він/вона в місцевій школі має приятелів чи сусідів,
з якими може безжурно провести час? Не всі це розуміли і через те багато
молоді ми втратили від самих початків, в користь чужих. Набагато легше
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було спонукати дитину спілкуватися з українським ровесниками на українській,
релігійній, розуміється і иа національній плятформі, в українській школі
та/ чи в церкві, але дитину треба було туди привести, зачекати на неї і привести
домів.
Саме завдяки нашим священикам, місцеві римо-католики радо "позичали"
- винаймали нам свої парафіяльні школи (в суботи) і це улегшувало навчання
(Сен Мерис, Блектавн, Мерилендс, Сефтон, Бенкставн, Овбурн, Канберра,
Квінбієн, В о л л о н ґ о н ґ і і ін). І тому перші українські школи і навчання в них
відбувалися в співпраці з нашими священиками. Слід підчеркнути, що наша
Церква мала найсильніший вплив на виховання дітей в українськім дусі. Бо
багато наших дітей ходили до римо-катол. шкіл і там, (а також і в публичнихдержавних школах) відбувалося навчання релігії. Українська ж мова
вживалася в церкві у Богослуженнях і проповідях. Церква мала свої тисячолітні
традиції і звичаї: коляди, свят-вечір, свячення пасок, гагілки, св.Миколай і
ін., а все це мало духовий зміст і український характер, і це відгороджувало
нас від чужих впливів.
,
Молодечі організації: крім української школи, інші українські організації
громадського чи політичного характеру: Пласт, СУМ ітп., не завжди, і не в
усьому, імпонували нашій молоді, бо робили тиск на дисципліну, мову ітп.;
діти належали туди більше "з мусу", ніж із переконання чи охоти, і були там
доки дозріли чи усамостійнилися від впливу-тиску батьків. І саме в цьому
причина, що ті позацерковні організації не мають доростаючої (пропорційно
до народження) зміни-продовження. Вже сьогодні спілкування між дітьми і
виховниками та між самими дітьми відбувається по-англійськи. Якщо ситуація
не поправиться, то поводи після СУМ-у залишиться сум, а за ПЛАСТ-ом
шукатимуть слідопити.
Інакше в Церкві. До церкви повинен прийти кожний/на, вчений і менше
вчений, старший і молодий чи малий, а в Церкві священик завжди може
промовити до совісти й апелювати до розуму (а навіть до "кишені") в різних
справах. Це вміло використали литовці і поляки (бо в них одна Церкваобряд-віра), ми ж поділені:православні-католики. На жаль, наші горе-політики,
батьки народу і деякі невиховаиі "виховники" молоді, замість у тісній співпраці
з Церквою-свяіцеником виховувати молодь, вони робили це радше "з мусу",
ніж з переконання. Вони боялися впливу Церкви взагалі.
До того ж, Церква вимагає і від священика, і від виховника, давати приклад
своїм вихованкам. Не всі провідники і не в усіх організаціях молоді були на
це готові. До того ж, православні мали якийсь комплекс меншевартости і
страх перед католиками. Вони боялися "католицького виливу" на молодь,
навіть на дітей в школі. І це часто приводило до зайвих непорозумінь і напру
ження між учителями, між Церквою і спільнотою, а вже зокрема, коли в те
вмішувалися люди невіруючі, совєтського виховання, чи т.зв. соборники.які
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між собою ділилися на різні партії а Церкві хотіли диктувати свої "морали",
- "затирати релігійні різниці", а через те поставали труднощі. Катол. священик
мусів придержуватись правил-законів своєї Церкви у відношенні до "іновірців"православни'Х. Нпр., пок.о. П.Дячишин витерпів немало зі сторони
суперпатріотів, бо скартав виховників СУМ за те, що вони повели свою молодь
(майже виключно католицьку) на посвячення православної церкви.
Такі були часи і закони, що католикам заборонялося спілкуватися з
некатоликами. А сьогодні (після 50-ти літ) папи римські цілуються з
православними патріярхами, іцобільше навіть спільно відмовляють Символ
Віри, не згадуючи "і Сина", що було "каменем преткновенія" - одною з
(позірних) причин схизми - роздору в Христовій Церкві, на Католицьку (на
Заході) й Православну (на Сході).. На щастя, все це скінчилося, але через ті
різниці в минулому ми, українці, які маємо все спільне: і Віру в Бога, і
літургію, і мову, і звичаї-традиції,культуру ітп., ще досі не зуміли забути за
ті штучні різниці й поєднатися в Одну Церкву під проводом Одного Патріярха.
Пишучи про життя і діяльність УКЦ в перших роках поселення та
викривлювання тої діяльности на сторінках часопису "Вільна Думка" (в тих
часах), не можна не згадати одного з її дописувачів, (сьогодні вже покійного):
Василя Онуфрієнка людини совєтського виховання, з талантом письменника
і поета. Користаючи зі свободи слова,не розуміючи і надуживаючи її, при
потурянні-поблажливості нашого загалу, (мовляв: тут демократія, то ж, нехай
людина "виговориться" ітп), той чоловік самовільно зробився арбітром у
багатьох справах, в тому і в справах виховання, навіть релігійного. Хоч сам
невіруючий-агеїст і проповідник матеріялізму - нігілізму, він довший час
пропихав свої ідеї "нової моралі". На щастя, перед смертю (24.12.1992 р.)
спам’ятався і помер поєднаний з Церквою (УАПЦ -оіш).
Цього не можна промовчати, бо все це мало й залишило свій негативний
вплив на спільноту. Не диво, що зі сторони нашої УКЦеркви вже в 1953р.,
(нині теж покійний Омелян Бучацький), мусів спам’ятуватй того писаку і
доказувати конечність релігійного виховання українських дітей в українських
школах, що тоді поставали (в ситуації: "той будує, той руйнує"), у
статті:"Навчання релігії і шкільництво" (гл."Вільна Думка" ч.11,1953р):
"Становище п.Онуфрієнка є таке, що науки релігії у наших школах не може
і бути"... "на його думку, наука релігії зводиться до нацьковування священиками
дітей одного віроісповідання проти дітей іншого віроісповідання, то це зайвий
доказ, що він (В.О.) не знає взагалі, що таке наука релігії, в чому її суть і
вартість та що він сам потребує підставових відомостей у тому питанні..."
Скриті і явні змагання (щоб не сказати боротьба) за душу української
дитини і молоді велася довший час між Церквою і громадськими чинниками
та молодечими організаціями. Всі вони хотіли на свій лад рятувати молодь
для України,(на ділі ж: лиш для себе, для своєї партії чи організації), але не
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єднались, не шукали спільної-духової плятформи для цього у тісній співпраці
з Церквою. Всі мали в цьому добру волю, але не мали належного досвіду
виховання і збереження молоді на чужині. Сьогодні збираємо овочі- недобитки
тої "боротьби" на різних полях.
Не зважаючи на всякого роду труднощі, Українське шкільництво в НПВ
розвивається, про що довідуємося зі Звідомлення Пресового Референта
УШРади НПВ, у "ВД"ч.18,4.5.1958р.:.."На терені НПВ існує 19 шкіл, до
яких ходило в 1957 р. 560 дітей, а 22 учителів вело навчання. Здебільша,
школи мають по 4 народні кляси, кілька лише по 2 або 3 кляси. Одна школа
має 7 кляс... Основні предмети навчання: релігія, українська мова і література,
історія і географія, спів і рисунки, крім того предмети народнього мистецтва...
В грудні 1957 р. всі школи закінчили шкільний рік.*(Австралія положена
у південній півкулі нашої планети й тут навчання відбувається в місяцях:
лютий - грудень - оіш).Поодинокі школи влаштовують теж дитячі імпрези:
Свято Миколая, Свято Матері, Шевченківське і Листопадове Свято...
Недостачі вчителів є найбільшою журбою УШРади, зокрема у віддалених від
Сіднею околицях.. Але всі учителі скаржаться на мале зацікавлення батьків
своїми дітьми. Лише нечисленні батьки слідкують за наукою дитини, завданими
до дому вправами, читанням чи лектурою дітей..Є деякі батьки, які не навчають
дітей навіть короткої української молитви."
Вже тоді постає питання, щоб дітям, які покінчили українську народну
(недільну) школу, в Редферні-Нютавні, дати змогу поглиблювати їх знання
українознавства у вищій школі і пропонується заснувати таку школу при
УНДомі в Лідкомбі, що з часом (18.8.1957 р.) і здійснено, заснувавши при
цьому і Ш кільну Раду НПВ, яку очолила мгр.Ірина Пеленська, п-і
Е.Козьолковська, мґр Я.Кужиль і п.Кушнірук та інспектори: проф.П.Лопата
і д-р І.Рибчин (і п.П.Клименко в Нюкастлі)...
*

Звіт про Українське шкільництво в НПВ, в часі: 18.8.1957-10.7.1960рр,
читаємо у "Вільній Думці" 25.9.1960р., а в ньому таке: "Стан шкільництва:
УШРада перебрала 19 шкіл, а під кінець звітового часу залишилося 17...із 25
учителями. З рамени УШРади, в 1959 р. зорганізовано Середню Школу
Українознавства для молоді,що закінчила 6-7 кляс... Місцевими школами
опікувалися Батьківські Комітети, що рівно ж збирали фонди на оплату
учителів.
Українські рідні школи мали релігійну опіку священиків обох українських
обрядів (зіс). Особливо з приїздом о.Шевціва, шкільні діти катол. обряду
мають сталі години релігії. Православних дітей відвідував о.А.Теодорович,
але ще не всі школи мають релігійну опіку. Дискусія; Першим забрав голос
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о .І.Ш е в ц ів ,
що
звернув увагу на
конечність місячних
конф еренцій і на
релігійне виховання в
школах, у спільній
молитві й відвідуванні
Б огослуж ен ь. . .
3 . Збори устійнили
назву: "Учительська
Конференція - Збори
Учителів", а для шкіл:
"Українські Р ідні
Школи."
Конечність визнати
УКЦеркву як одного
з партнерів не лиш релігійного, але теж і національного виховання
українських дітей і молоді, гіідчеркнено на Загальних Зборах Учителів УРШкіл
НПВ (гл."ВДумка",6.11.1960 р). "Українські рідні Школи є тільки одним із
чинників для утримання наших дітей при українстві. Чинниками, що мають
сповняти це завдання, це Церква, рідний дім, школа, організації молоді та
ціле українське середовище.
На важливість релігійного виховання звернув увагу в своїй резолюції о.І.
Шевців. Українські школи не можуть бути безрелігійними, бо релігійність є
одним із первнів української духовости і культури. Закріплення дітей в релі
гійності й виховання їх у прив’язанні до рідної Церкви - це запорука втримання
їх при українстві. Основою національного виховання дітей - це батьківський
дім з українською атмосферою, традиціями і звичаями. З дому має дитина
винести знання рідної мови і любов та пошану до всього рідного... Організації
молоді - це дальший чинник у національному вихованні, але, на жаль, тільки
частина молоді ними охоплена... "виховні успіхи неспівномірні, бо загал
громадянства не підтримує шкіл, поза деякими Батьківськими Комітетами."
29.10.1960 р., в Мельборні, відбулася "важлива нарада УЦШРади", де,
між іншим, сказано і про Сідней. "Розвиток шкіл залежить не тільки від
батьків, але й духовенства. Невсі священики із казальниць (у проповідях оіш) закликають громадянство посилати свої діти до Рідних Шкіл. А як і
трапляються, то дуже рідко.
В навчанні релігії найбільш активним є о.Шевців, не тільки по школах,
але теж на спеціяльних лекціях у Лідкомбі*). Із церкви Архиєп.Сильвестра
навчає релігії о.Черванів. Колись дуже чинним був о. протопресв. Теодорович."
("ВДумка " 27.11.60).
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*) Автор має на увазі Сходини і дискусійні вечорі Товариства Українських
Студентів Католиків (ТУСК) "Обнова",яку о.І.ПІ. заложив і провадив для
студентів (обох Церков). Бо в міжчасі (1960 рр.) частина молоді, народжена
в Україні чи в Німеччині, вже покінчила середню школу і вступила до
університетів. Нею треба було зайнятися і дати їй здорові дороговкази у
майбутнє. На жаль, це не подобалося деяким "батькам народу". Вони побоялися
благодатного впливу Церкви на молодь (дивне явище!) і на сторінках
"ВДумки"(1960-61рр) появилася нагінка на о.І.Ш. і полеміка з приводу
пожвавлення діяльности священиків УКЦ серед молоді в Сіднеї: о.д-ра
П.Дячишина та о.І.Шевціва...В статті: "Кому це потрібне?" дуже мудру
відповідь на ті напади подав д-р. Е.Завалинський. Цікавих відсилаємо до
часопису "ВДумка" ч.3,15.1.1961р.
*
Учні про Рідну Школу в Лідкомбі
"...Ми ходимо до української школи, щоб вивчити добре рідну мову, історію
і географію України. Прийде ж такий час, що Україна буде знову вільна, а
коли ми не будемо знати мову, то не зможемо поїхати в Україну. Вчимося
також тому, щоб розказати своїм приятелям, австралійцям, про нашу країну.
Часто буває, що на лекціях історії в австралійській школі ми чуємо неправду
про наш край, і ми мусимо тоді сказати, що то неправда. Я це пишу, бо вже
переконався, коли в шостій клясі сказали, що Київ - це російське місто. Я
тоді сказав, що Київ - це столиця України. Моя мама приїхала з України, і
вона ліпше знає, як той, що писав географію для австралійської школи. І,
якби ми всі так сказали, то, може, змінились би й книжки.
Один учитель попросив, щоб його навчити по-українському вітатися. Після
того він казав нам щодня "добридень".
Одного разу вчитель французької мови запитав мене, чи я вмію говорити
по-українському і чи російська мова така сама, як і українська. Я відповів,
що українську мову знаю, бо ходжу до української школи, а російської не
знаю і не розумію, бо це інша мова. Я йому сказав, що тато і мама покинули
Україну, бо там москалі, які все забирають і не дають вільно жити." (Ю рій
Шевчик, уч. 5 кл.)"Вільна Думка",27.8.1961.
*
Як не дивно, але деякі "батьки народу", замість підтримувати Церкву і
священика у вихованні молодого покоління в українському релігійнонаціональному дусі, а радше спільно співпрацювати з ними в тому напрямі, побоялися впливу Церкви на молодь; інші ж, навпаки, вимагали від Церкви і
священиків неможливого, прямо якогось чуда, щоб вони "українізували" їхніх
дітей, без того,щоб самі батьки це робили.. Нпр. один з таких супертатріотів
сказав до мене буквально: "Сам я не маю часу до церкви ходити (бо займався
в неділі "бизнесом"). Дітей до церкви посилаю; до близької, католицької.
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Даю їм по 3 пеки, і маю спокій!".., І справді, ті діти з часом від нас відлучились,
пропали, а батько "мав спокій", хоч священикам правив "морали", як вони
мають зберігати українських - в тому і його дітей - для України... Дуже добру
відповідь таким батькам у цій справі, иа сторінках часопису "Вільна Думка",
2.9.1962 р. дав п.М.Антонів з Мельборну. Ось вона (в скороченні):
"Від слів до чину" "Ціла історія повинна мати назву (не "Нація і
Церква",але: "Наші діти і наша Церква"). Такого питання не можна
розв’язувати одним махом меча, чи радше пера. Треба починати від самісінького
початку. А саме: Українська дитина не є власністю ані священика, ані учителя
суботніх шкіл, ані виховника молодечої організації - тільки своїх власних,
рідних БАТЬКІВ. Один священик (говорю про укр.катол. духовенство) має
до обслуї'и понад 1.000 вірних, розсіяних по цілому "стейті”, - один учитель
около 15 дітей раз на тиждень через 2-3 години, подібно і один виховник мол.
організації, а ДВОЄ РОДИЧІВ мають свою рідну дитину в себе, в своїй
власній хаті, через СІМ ДНІВ иа тиждень. І, кінець-кінців - це їх найсвятіший
обов’язок - виховати свою дитину по лінії своїх бажань, прищеплювати любов
до наших традицій, релігійної зокрема.
Я гордий за свою маму, що навчила мене наших щоденних молитов ще
поки я пішов до школи, - і чи тільки я? Ми всі. А що діється тепер? Колись,
дома, з національної точки зору, це не було суттєвим,- а сьогодні, - це перші
кроки практичної україністики. Чи всі родичі сповняють свої есенціяльні
обов’язки супроти рідних дітей по лінії плекання свого обряду? Чи своїм
прикладом вказують їм одиноку правильну дорогу до вдержання наших
релігійних традицій? Тому не скидаймо наших особистих обов’язків на
переобтяжених священиків, які із самопосвятою обслуговують наших вірних
з дітьми включно. Не жадаймо від них чудес! Припильнуймо радше самі, щоб
наші діти були присутні з катехизмом, молитовником і зошитом на кожній
лекції релігії, на кожнім приготуванні до першого св. Причастя!... Прийшовши
ж до церкви, не оповідайте собі новинок в Храмі Божім, а припильнуйте,
щоб ваші діти були біля вас, а не ганяли поза церквою,ані не вимагайте, щоб
священик їх там виловлював і до церкви заганяв... Священик така сама людина,
як кожний з нас, з тою різницею, що має теологічну освіту, має єрейські
свячення і посвятився на службу Богові і своєму народові. Одначе так, як і
ми всі - підлягає всім законам природи з хворобами і смертю включно...Тому
ще раз кажу: не вимагаймо від священиків чудес!
Коли б ми, вірні, виконали бодай на 80 відсотків свої релігійні обов’зки,
коли б ми пішли за голосом наших священиків, тоді 80 відсотків наших дітей
було б щосуботи в школі, щонеділі в церкві, 80 відс. приступали б до св.Тайн
у своєму обряді, не тільки перший раз у житті, але стало, тоді 80 відс. дітей
уважало б українську мову за свою розмовну поруч з англійською. Але ми
воліємо полемізувати, степенувати наші справи - ті першорядної ваги, а ці
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другорядні. Робимо велику політику і малу. Воюємо словом і захоплюємося
його ефектом, а забуваємо про основне: свої діти і про свою Церкву.
Священик - це земський урядник Христа, який реєструє через св. Тайни
різні етапи нашого духово-релігійного життя; це його перший і найважніший
обов’язок. Не робім його відвічальним за національне виховання дітвори.
Спасеиня душі не тільки дитини, але й усіх його вірних, - це його основний
обов’язок.. Він це мусить робити і цього можемо від нього вимагати...А хто
буде винуватий, якщо за декілька фоків ті діти не розумітимуть української
мови, відстануть від нашого громадсько-церковного життя? Вірні, і тільки
вірні нашої Церкви мусять не тільки дати своїм дітям український молитовник,
але навчити їх той молитовник читати, начити їх прадідної молитви, ще далеко
перед шкільним віком, як це робили наші родичі."
*
У своєму Різдвяному Посланні. 30.12.1964 р. (гл. "Церква і Життя"
грудень, 1964р.) справу релігійного виховання дітей і молоді представив
Ан.Екзах УКЦ Кир Іван Прашко. За це УЦШРада висловила Владиці особливе
нризнання(гл."ВД"4.2.1965)
Ось деякі винятки того Послання:..."Перш за все родичі повинні безнастанно
пам’ятати, що на підставі природного і Божого закону вони мають право і
обов’язок виховувати дітей, а заразом несуть повну відповідальність за
виховання, як перед Богом, так і перед людьми. ...З прикрістю приходиться
ствердити, що часто родичі занедбують свій обов’язок.(Дальше владика
заохочує батьків посилати дітей до римо-катол. шкіл, де діти дістануть релігійне
і моральне виховання.Воно справді так, але досвід показав, що ті школи
"вкрали" від нас. багато наших дітей, хоч і виховали їх на добрих "католиків",
але для себе.- оіш).
Н а в ч а н н я р е л іг ії і укр а їнсько го о б р я д у : від самого початку наші
священики в Австралії організували навчання релігії. Сьогодні, хоч з огляду
на великий брак священиків, навчання релігії не є наладнане дуже добре, але
здається, є дуже мало наших вірних, які мали б право жалуватися, що для
їхніх дітей нема науки релігії і свого обряду... З великою прикрістю доводиться
мені сказати, що досить часто родичі в тих справах (релігійне виховання
дітей - оіш) занедбуються, дуже тяжко провиняються..,бо дітям треба
при гаду вати, що буде релігія, зпохотити, купити підручник, запитатися, чи
були на релігії, а як треба, то взяти дитину за руку і привести до школи...
Р о д и н н а ат м осф ера: священики на релігії, звичайно, запитують дітей,
чи були вони в неділю на Службі Божій? Коли дитина не була, то відповідь
завжди та сама: "Родичі не ходили". Від деяких дітей таку відповідь можна
почути кожного разу впродовж цілого року.Дитині прикро, видно, що вона
бажає ходити до церкви, вона плаче і нарікає на родичів. Аж страшно подумати,
як тяжко будуть відповідати ті родичі перед Богом, а крім того самі скоро
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відчують, як вони
зле поступали.
Деяким родичам
вдається вислати
дітей до церкви, а
самі лишаються
вдома, і вони
уважають, що все
в порядку. (Але
вони не знають, чи
їхні діти справді
були в церкві, чи
деінде і в якому
товаристві ітп..
Ще інші родичі(батьки-оіш) "купують" дітей різними дарунками,щоб "мати
спокій", щоб вони вчилися, або щоб не вередували, і тим псують дітей і їхню
настанову до науки і до них самих,бо за кожне ніби "добре діло" ті діти
чекатимуть винагороди, а це невиховний засіб -оіш)..
У кра їн ські ш коли: "Ці школи зорганізовані з великим трудом, дуже
допоможуть вам, Дорогі Родичі, в національнім вихованні, та у вихованні
взагалі, ваших дітей. В українській школі ваша дитина не тільки навчиться
читати і писати по-українськи, але ця школа передусім дасть вашій дитині
пошану і любов до нашого народу, який має таку героїчну історію, таку
високу культуру. Тому не можна задоволятися, щоби дитина ходила до
української школи тільки 3-4 роки, але наші діти мають так довго ходити до
української школи, як довго вони ходять до школи австралійської. Якщо ви
не посилаєте дітей до української школи, то зле робите... Мусимо також
подбати, щоби приготувати молодих учителів для українських шкіл, а до того
треба великого зусилля цілої нашої спільноти, не тільки деяких одиниць...
Настав час, щоби застановитися над організацією наших середніх цілоденних
ш кіл... (Таке "побожне" бажання доброго владики і ще декого, було
неможливим до здійснення на просторих теренах Сіднею чи Мельборна, з
браку відповідних приміщень, учителів і при пасивнім спогляданні на це
української спільноти. - оіш)
***
Українські суботні школи в Н.П.В. 1959-61 рр.:
АІІВІШИ, ВА Ш СЗТОті, ВЬА СКТО тГ, САВКАМАТТА, С Н ІЛ Ш К А ,
РАІКРІЕІЛ), НОК1М5ВУ. ЕГОСОМВЕ, МЕККУЕАШЗ, ЗЕРТСЖ, 5Т.МАКУ5,
ТО СЖ СА ВВІЕ,
СА КШ РР,
СКЕТА,
М АІТЕАМ Ц, О К А И С Е ,
ОЦЕАМВЕУАМ.САНВЕККА, ШОІЛСЖССЖС
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Місцевість:

Час:

В1ас(;о\уіі
І-ша Субота:
ЗСМагуз
Зеііоп

9.00 - 10.00 АМ
10.30 - 11.30 "
1.00-2.00 РМ 1-а і ІІ-га к л я с и
2.00-3.00 " III і IV "
3.00-4.00 " V і VI "
5.00 - 7.00 веч. в церкві,св.Сповідь

Лідкомб,

II -а Субота:
ІлсІсотЬе
АиЬигп
Меггуїапсіз
Тооп$аЬЬіе
Вапкзіюші
( Сопсіеі І Рагк)

9.00- 10.00 АМ
10.00 -11.00 ”
11.00 - 12.00 "
1.00 - 2.00 РМ
3.00-4.00 РМ

ІІІ-тя Субота (}иеапЬеуап
Неділя
СапЬегга

10.00 - 12.00 АМ
пополудні

ІУ- та Субота:
Раігі’іеісі
СаЬгашаПа

СЬиПога

9.00 - 10.00
АМ
10.35 - 11.15 "
12.00 - 1.00 РМ

II і IV Неділя:

У/бПоп^оп^

10.30. - 11.30 АМ

*
Поодинокі Школи і Список учнів:
Лідкомб. УРШкола ім. св. Ольги.У-та кляса. Учні: Данилюк Михайло,
Дерев’янка Володимир, Головінський Володимир, Головінська Софія,
Іванець Ярослав, Калічинський Степан, Лисий Іванна,' Максимчук Петро,
Мельничук Ірина, Милований Володимир, Рудий Ірина і Рудий Ольга. УІ-та
кляса: Безкоровайний Олександра, Ільків Володимир, Лаврик Микола, Лютак
Марія, Мирилович Анна; Українська Середня Школа Українознавства: Лютак
Ольга, Микитович Богодар, Смолинець Осип, Федьків Анна.
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Овбурн: І-ша кляса: Вітковський Роман, Лисий Олександра, Лисий Зеновія,
Стебницький Богдан, Ней Мирослав, Війтович Володимир, Мацьків Богдан;
ІІ-га кляса: Бринь Ірина, Гуменюк Ірина, Гуменюк Петро, Стебницький
Казамир, Михайлюк Анна, Качуровська Д.?; ІІІ-тя кляса: Добровний Ярослав,
Йобровний Дарія, Кушнір Ольга, Кушнір Анна, Кушнірук Орися, Кушнірук
Христина, Задорожиа Евгенія, Лис Ірина, Ней Дарія, Коцко Володимир,
Коцко Ірина, Сушко Леся, Саракула Віктор, Фіголь Нестор (прав);
• Меррилендс: Білокінь Анна, Білокінь Ліда, Басюк Евген, Басюк Данута,
Диновський Михайло, Драган Дарка, Диновська Ірина, Гаврисюк Евген,
Гаврисюк Степан, Ґураль Марія, Грабовенська Галина, Гулак Оксана, Худаш
Анна, Худаш Ярослав, Худа Анна, Хитра Роман, Хитра Орест, Хитра Юрко.
Хитра Ліда, Ільків Ярослав, Кричко Марія, Марунчак Анна, М’ягкий Васидь,
Моравецька Ірина, Ошуст Осип, ГІищук Леся, Олексин Стефанія, Олексин
Славка, Ошуст Анна, Прядка Стефанія, Прядка Марія, Пехов’як Олександра,
Побігушко Ярослав, Пришляк Славко, Пришляк Стефа, Пендиляк Юлія,
Шмадло Ірина, Спирдз Іван, Шух Анна, Шух Петро. Тишик Юлія Тишик
Параня, Томашевич Софія, Великий Володимир, Волошин Леонід, Зубрицька
Софія, Цуньовська Катерина, Журавель Іван, Барановський Іван, Дехніч
Роман;
Бенкставн- (Конделл Парк): І-ша і ІІ-га кляса: (одна група): Пастух
Мирон, Цимбалій Богдан, Мацалик Петро, Мота Михайло, Івасик Ірина,
Шиян Богдан, Козак Ольга, Муць Михайло, Скібінський Леонід; III- і ІУ-та
кляса:(одна група): Муць Микола, Крук Юрко, Романовська Ірина, Мороз
Галя, Пастух Богдан, Козак Лариса, Шиян Ярослав, Тройчак Петро, Мантошко
Марія, Якимів Марія, Подригула Олег (прав), Кузьма Аліція, Кузьма Неля,
Скібінський Микола; У-та і УІ кляса: Козак Михайло, Мацалик Анна, Мотика
Володимир, Середюк Юрко, Цимбалій Степан, Четвертак Ніна (прав), Даців
Марія, Мороз Софія, Пастух Евгенія, Романовський Роман, Середницька
Маріянна, Подригуля Наталка (прав); УІІ-ма кляса: Якубів Леся, Мороз
Марія, Мороз Галя, Стецик Ярослава, Цимбалій Дарка, Загородний Юрко,
Сачко Тарас, Стецик Стефан, Павло Шиян, Мацалик Петро, Максимчук Ольга,
Юремко Петро, Мотика Міля;
Блектавн: Бега Василь, Володимирів Люба (прав), Володимирів Богдан
(прав), Войцєховський Михайло, Войцєховський Надія, Гаврилюк Марія,
Засименко Олена, Панченко Віктор, Панченко Леонід, Падернія Іван,
Перехрест Леонід, Перехрест Ліда, Свиридов Александра;
Сен Мерис: І-ша кляса: Базюк Василь, Базюк Михайло, Бренич Володимир,
Бренич Микола, Дикий Ніна, Дума Олеся, Ткачук Василина, Ткачук Люба,
Ткачук Ярослав, Філь Ірина, Прушинська Геня (прав); ІІ-га кляса: Базюк
Ірина, Дикий Ярослав, Дума Люба, Куртяк Ярослав; ІІІ-тя кляса: Рибак
Роман, Рогожинський Олег, Куліш Оксана, Башківська Орися, Дикий Люба,
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Луцький Борис, Прушинська Надія (прав); ІУ кляса: Мартинюк Євгенія і
Павлишин Роман; У-та кляса:Луцький Олег, Придун Богдан, Суховерський
Олег і Суховерський Юрій;
Сефтон: І-ша кляса: Кенцало Петро, Пелех Ірина, Юрчилюк Анна, Ладанай
Марія, Ґаркоф Вікторія (прав), Приказа Мирон, Федьчина Михайло,
Федьчина Петро, Гурба Олег, Чаплинський Юрій; ІІ-га кляса: Гарасимів
Орися, Дацій Ольга, Грабовський Богдан, Дібрівна Ліда (єванг), Юрчилюк
Петро, Юрчилюк Павло, Мицьо Володимир, Козел Віра, Цибулька Марія,
Синютка Ірина, Сидоров Надія, Стрикайло Параскевія, Фільварків Анна,
Фордзюн Петро, Фуфалко Ольга, Шевченко Галина (прав), Брецько Ярослав,
Мацюк Микола, Стасюк Володимир; ІІІ-тя кляса: Петрушенко Зіна (прав),
Петрушенко Юрій (прав), Фуфалко Олена; ІУ-та кляса: Буряк Віктор (прав),
Буряк Григорій (прав), Лесняк Петро, Чайка Марія, Кабан Чеслав, Шехович
Богдан; У-та кляса: Гривка Ольга, Гурба Володимир, Ладанай Микола, Лінде
Станислав, Масляк Дарія, Мамчук Степан, Сидоров Віра, Стрикайло
Любомир, Глушка Люба; УІ-та кляса: Бей Богдан, Ґаркоф Моніка (прав),
Козел Богдан, Кузик Мирон, Князююк Марія, Сивак Олександер, Шевченко
Володимир (прав), Щепна Дарія, Юрчилюк Марія, Глушка Ірина, Сивак
Марта, Сивак Зиновія;
Чульора: І-ша кляса: Бойко Анна, Бойко Терміне, Бойко Сефта, Бойко
Галина, Бойко Павло, Лагодюк Марія, Лагодюк Петро, Лагодюк Михайло,
Даниляк Мирон, Ривак Роман, Тур Леся, Щирба Марія; ІІ-га кляса: Дмитрик
Андрій, Теслюк Олесь, Захарко Ліда, Захарко Ярослава, Марчук Стефан,
Ярош Роман; ІІІ-тя кляса: Марчук Петро,(ІУ-та кляса): Процюк Анна, Теслюк
Надія; У-та кляса: Дмитрик Богдан і Теслюк Люба;
Фейрфілд: І-ша кляса: Вовк Роман, Жуківський Анатолій (прав),Баран
Дмитро, Миколаїв Тарас, Ґаран Стефан, Андрушків Анна, Бомок Ірина, Баран
Анна, Лоґуш Ірина, Ясний Михайло,Ясний Віра, Ясний Ольга, Баран Богдан,
Бойко Володимир, Грицик Вікторія, Грицик Микола, Дяків Тарас; ІІ-га кляса:
Пагута Марія, Дяків Осип, Сторожук Ігор, Вовк Ярослав, Вознюк Василь,
Ліщйнська Дарія, Кріслата Софія, Ставицька Михайлина, Скалій Володимир
(прав), Козьол Гнат; ІІІ-тя кляса: Колесник Отльга (прав).Бронар Любомир,
Дяків Володимир, Сторощук Богдан, Вовк Михайло, Стеткевич Іванна,
Жуківськиа Оксана (прав), Жуківська Орися (прав), Баран Іван Сгавицький
Ярослав, Бойко Софія, Савшак Борис.
Кабраматта: І-ша кляса: Москаль Леся, Наринецька Орися, Гошовський
Стефан, Демків Ігор, Мариновська Ярослава, Ґлеза Мирослав, Іванчук Леся,
Яківчак Ярослав, Клименко Лідія; ІІ-га кляса:Іваніцька Ольга, Котурай Ірина,
Гуль Петро, Андрусів Євген, Іванчук Марія, Гошовська Ярослава, Станкевич
Роман, Матвііїв Павло, Ґут Юрій, Мельник Ярослава, Тихонька Ірина', Семців
Роман, Возімка Оксана, Надольська оксана,Тарасюк Микола, Юхим’юк Олена,
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Юхим’юк Степан, Ференц Ігор, Опальнюк Ярослав', Курочка Олена,
Мариновський Стефан, Глинка Анна, Козак Віктор, Чабан Таня, Яківчак
Настя, Понижук Іван, Петришин Славко; ІІІ-тя кляса: Глушко Зеновій, Савка
Ярослав, Коваль Катерина, Коваль М арія, Матвіїв Петро, Дорощак
Володимир, Чиснок Марія, Шевчик Ірина, Богданець Ольга, Богданець Павло,
Гузій Богдан, Богданець Ірина; ІУ-та кляса: Грещук Степан, Грещук Анна,
Грещук Софія, Жабич Оксана, Шевчик Юрій, Савка Ірина, Савка Петро,
Синюта Михайло, Москаль Марія, Дехніч Роман; У-та кляса: Ґлеза Анна,
Марушечко Соня, Семців Іван, Москаль Маріян, Олійник Михайло, Данилюк
Ярослав, Глинка Мирослава, Андрухович Розалія, Гузій Анна, Рудий Ольга,
Рудий Ірина.
Тунґеббі: Бичко Петро, Боднарчук Василь, Борисоглібський Микола (прав),
Бутилевич Богдан, Бутилевич Юрко, Вовк М и рослава(п рав), Вовк
Юрко(прав), Гаврилюк Мирослав, Гаврилюк Юрій, Крет Петро, Стефанюк
Тарас, Сурма Володимир(прав), Гординська Оля(прав), Семусь Евгенія, Лесів
Юрій?, Завада Оксана(не ходить),, Стахів Люба, Цамона Стефан, Наливайко
Ярослав,
Квінбієн: І-ша кляса: Лисевич Стефанія, Яремчук Матвій, Гладенький
Ярослав, Овчиник Валентина, Бейсюк Стефанія, Босак Мирон, Михайлюк
Надія; ІІ-га кляса: Вархоляк Ірина, Надурак Ірина, Левчук Ліда, Левчук
Анна, Луцан Ольга, Б ’ель Катерина, Якиміщак Ірина, Демчишин Ліда,
Литвинський Богдан, Вархоляк Богдан, Овчинік Василь, Куссий Стефан,
Гирак Перо, Прус Лев, Ілик Петро, Михайлюк Володимир, Цюряк Євген;
III-тя кляса: Домітріяк Іван, Вархоляк Іван, Стефанчук Василь, Босак Стефан,
Яремчук Омелян, Надурак Ярослав, Гладенький Ольга, Ілик Надія, Грабовська
Галина, Яцишин Марія, Назімек Анна, Твердохліб Галина, Кусий Ірина,
Корейба Галина, Пукальський Леся, Пукальський Марія, Михайлюк Стефанія,
Цюряк Надія;;
Канберра: Музика Ольга, Музика Люба, Кучерка Ірина, Таращук Соня,
Баран Марія, Баран Анна, Мігус Ярослав, Гарасимів Богдан, Гарасимів Тарас,
Котовська Славка, Котовський мірко, Ковальчук Євген, Кульчицький Йосиф,
Кульчицький Михайло, Кельо Петро, Кельо Стефан, Дирів Ірина, Дирів
Маріян;
Воллонґонґ: Новосільський Роман, Рибій Люся, Рибій Ірина, Чвартковська
Віра, Чвартковський Богдан, Сторощук Ангелина; ІІІ-тя кляса: Баран
Михайло, Лехмінка Оля, Лучка Ірина, Репетенко Анна, Олендер Ярослав,
Олендер Богдан, Сидлярчук Петро, Сидлярчук Іван, Чиж Микола, Пташник
Ольга; ІУ-та кляса: Зубаль Ольга,Майкович Петро, Дубовець Ярослав, Будник
Володимир, Пташник Тарас, Зубаль Стефан, Городний Ярослав, Пойдинець
Марія, Шилкевич Марта, Віра Володимир, Гасяк Стефанія, Віра Стефан
Шульц Ірина, Шульц Ігор, Баран Михайло,
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I 9 6 0 рік:
І-ша Субота: Школи:Сен Мерис (9.30-11.00 рано): Куртяк Ґеня, Чемний
Мирон, Чемний Зенко, Дика Ніна, Боднарук Тарас, Дячок Марія, Золотар
Оріон, Золотар Олекса, Дума Олеся; Куртяк Славко, Ткачук Люба, Ткачук
Василина, Дума Люба; Дикий Славко, Рогожинський Олег; Борець (Башківська) Орися, Дика Люба, Луцький Борис; Маринюк Евгенія, Павлишин
Роман,пр, Луцький Олег; Блектавн:(11.ЗО - 12.30):Іскович Ірина, Калічинський
Юрій, Кучера Оля, Мазур Осип, Кучера Володимир, Мінько Петро, Сардиґа
Михайло, Сов’як Ірина, Супрун Ірина пр, Супрун Іван пр, Супрун Люба пр,
Падернія Іван, Бабінчук Анеля, Шалайко Петро, Шалайко Стефанія, Біло
Марія, Войцєховський Михайло пр, Володимирів Люба пр, Поташник
Володимир, Маслюк Роберт, Бачинський Леся, Войцєховський Надія пр,
Маслюк Іван; Тунґеббі: (1.00 - 2.00 попол.): Бичко Петро, Бутилевич Богдан,
Бутилевич Юрко, Вовк Мирослава пр, Вовк Юрко пр, Крет Петро, Стефанюк
Тарас, Сурма Володимир прот, Гординська Оля пр, Стахів Люба, Цамона
Степан, Наливайко Ярослав, Гаврилюк Мирослав, Гаврилюк Юрко, Борисоглібський Микола пр.; Сефтон: (3.00-5.00 попол..): Брус Микола, Бляха
Галина, Валіхновська Ірина, Мицьо Христина, Брецько Христина, Мамчук
Ірина, Бурковський Лідія, Парубочий Марія, Стрикайло Галина, Галан Марія,
Кабан Роман, Комаринська Христина;; Робінсон Анна, Федьчина Михайло,
Гурба Олег, Кенцало Петро, Пелех Ірина, Приказа Мирон, Чаплинський Юрій,
Юрчилюк Анна, Ладанай Марія, Фуфалко Ольга, Шевченко Галина пр, Фольц
Ірина лютер, Ґаркоф Вікторія пр, Малиняк Юрій пр, Глива Марія; Цибулька
Марія, Гарасимів Орися, Дібрівна Ліда прот, Фордзюн Петро, Брецько
Ярослав, Синютка Ірина, Фільварків Анна, Козел Віра, Сидоров Надія, Стасюк
Володимир, Мицьо Володимир, Стрикайло Параня, Грабовський Богдан, Юр
чилюк Павло, Юрчилюк Петро, Фуфалко Галина, Дацій Ольга, Петрушенко
Зіна пр, Петрушенко Юрій пр,, Мацюк Микола;; Чайка Марія, Кабан Чеслав,
Буряк Віктор пр, Буряк Григорій пр, Шехович Богдан, Лесняк Петро; Гурба
Володимир, Стрикайло Лбомир, Масляк Дарія, Гривка Оля, Щепний Дарія,
Сивак Зиновія, Шевченко Володимир пр, Мамчук Стефан, Ладанай Микола,
Мицьо Марія, Юрчилюк Марія, Князюк Марія, Лінде Станіслав;
II-га субота: Чульора (9.00-10.00 рано): Бойко Анна, Бойко Терміна, Бойко
Сефта, Бойко Галина, Бойко Павля. Лагодюк Марія, Лагодюк Петро, Лагодюк
Михайло, Даниляк Мирон, Тур Леся, Щирба Марія;; Дмитрик Андрій,
Захарко Ліда, Захарко Ярослава; Процюк Анна і Дмитрик Богдан; Овбурн:
(10.00-11.00 рано): 1. Хитра Ліда, Війтович Володимир, Лисий Олександра,
Цуньовський Юрій, Шандра Іван, Шандра Ліна, Хитра Юрко, Хитра Роман,
Печінка Катерина Юренко Петро;; II: Хитра Орест, Вітковський Роман,Ней
Мирослав, Лисий Зиновія, Цуньовська Катерина, Олексин Стефка, Олексин
Славко; III: Буряк Олександер пр, Буряк Юрій пр, Михайлюк Анна, Стебниць-
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кий Казимир, Дімбровський Марія, Яськевич Данута, Бринь Ірина, Гуменюк
Ірина, Костюк Михайло, Костюк Оксана; IV: Кушнірук Орися, Кушнірук
Христя, Фіголь Нестор пр, Кушнір Анна, Кушнір Ольга, Ней Одарка, Коцко
Володмир, Добровний Одарка, Добровний Ярослав, Саракула Віктор, Загородна Евгенія, Євченко Люба пр, Євчеико Іван пр, Буряк Володимир пр.;
Меррилендс, (11.30-12.30 рано): Басюк Евген, Гаран Стефан, Барановський
Іван, Безкоровайний Надія, Цуньовський Юрій, Матвісик Іван, Худаш Слав
ко, Матвісик Богдан, Волошин Леонід пр, Зубрицький Мирослав, Лис Бог
дан, Амброзяк Ванда;; II: Басюк Данута, Цуньовський Катерина, Моравець
ка Ірина, Пришляк Славка, Ільків Ярослав, Стебницький Казимир, Стебиицький Богдан; III: Білокінь Іван, Білокінь Анна, Шух Анна, Побігушко
Славко, Шух Петро, Білокінь Ліда, Спирдз Іван, Худаш Анна, Ошуст Анна,
Томашевич Софія, Ошуст Осип, Драган Дарка, Лис Ірина; IV: Нищук Леся,
Худа Анна, Гулак Оксана, Прядка Марія, Пришляк Стефа, Пехов’як Олек
сандра; V: Зубрицька Софія, Шмадло Ірина, Мартинюк Анна, Великий Воло
димир, М’ягкий Василь; VI: Грабовенська Ганя, Прядка Стефа. Бенкставн:
(3.00-5.00 попол.): II: Пастух Мирон, Цимбалій Богдан, Івасик Ірина пр,
Шиян Богдан, КозакОльга; III: Крук Юрко, Пастух Богдан, Козак Лариса,
Шиян Ярослав, Тройчак Петро, Якимів Марія, Подригуля Олег пр, Кузьма
Алісія, Кузьма ГІеля; VI: Козак Михайло, Мацалик Анна, Мотика Володимир,
Цимбалій Стефан, Даців Марія, Пастух Евгенія, Середницька Маріянна,
Дмитрик Богдан, Якубів Богданна.
ІІІ-тя Субота: Канберра, (9.00-10.00 рано, усі разом): 1960р: І: Кельо
Стефан, Кельо Петро, Гарасимів Тарас, Баран Анна, Кульчицький Петро,
Кульчицький Йосиф, Гатовський Мирослав, Гаговський Славко, Ковальчук
Генадій, Кузик Андрій; II: Музика Люба, Музика Оля, Дирів Маріянна,
Кузик Марія; IV: Міґус Ярослав, Кучерепа Ірка, Тарасюк Софія, Баран Марія,
Дирів Ірина, Тантала Стефан, Гаврильчук Мирон, Гаврильчук Андрій, Корк
Ірина, Школяр Оля пр.; 1961р: Баран Анна, Музика Люба, Музика Оля, Дирів
Маріянна, Тантала Стефан, Гаврильчук Мирон, Гаврильчук Андрій, Корк Ірина,
Кельо Стефан, Кельо Петро. Квінбієн: (11.00-1.00): Щербак Михайло, Левчук
Петро, Гаврилко Микола, Демчишин Люба, Волох Оля пр, Босак Оля,
Литвинська Леся, Вовк Іван пр, Якиміїцак Богдан, Шевчук Михайло, Вархоляк
Евген, Левицький Олекса, Кукурудза Володимир, Кліщак Іван, Петрик
Василина пр,; Яремчук Анна; II: Гаврилко Марія, Яремчук Матвій, Гладень
кий Ярослав, Босак Мирон, Герон Галина, Яцишин Оксана, Гаврилко Славка
Шевчук Оля, Бейсюк Стефанія; III: Верпета Іра, Прус Іра, Левчук Ліда, Луцан
Оля, Б ’єль Катерина, Левчук Анна, Лисевич Стефан, Михайлюк Надія, Верпета
І-Іеля, Демчишин Ліда, Михайлюк Володимир, Герак Петро, Литвинський
Богдан, Вархоляк Богдан, Ілик Петро, Якиміщак Іра, Вархоляк Іра, Овчиник
Валя, Кукурудза Андрій; IV: Гладенька Оля, ІІазімек, Яцишин, Ілик, Яремчук.
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IV Субота: Лідкомб (9.00-10.00 рано): І: Гриневич Ліда, Стебницький
Богдан, Війтович Володимир, Савшак Володимир, Врублевький Михайло,
Печінка Наталка, Галазика Ірина; ІГКачуровський роман, Костюк Олекса,
Олексин Ярослав, Хитра Ліда, Хира Роман, Яськевич Богданна, Шандра
Іван, Шандра Ліна; III: Славко Ільків, Лис Зеня, Вітковський Роман, Гуменюк
Ірина, Війтович Володимир, Качуровська Марта, Костюк Михайло, Ней
Мирослав, Нагірний Ярослав, Олексюк Стефанія, Стебницький Казаимир,
Цуньовська Катерина, Хитра Орест, Хитра Юрко, Бринь Ірина; IV: Савшак
Борис, Середюк Юрко, Саракула Віктор, Кушнірук Христя, Кушнірук Орися,
Добровний Одарка, Добровний Ярослав, Задорожна Евгенія, Шевчик Юрій,
Фіголь ІІестор, Іванець Ярослав, Домбровська Анна.; Фейрфілд: (10.30-11.30)
І: Ґураль Петро, Дяків Тарас, Баран Дмитро, Баран Богданна, Вовк Роман,
Ясна Віра, Лазорищак Степан; II: Миколаїв Тарас, Кріслата Софія, Лоґуш
Ірина, Лііцинська Дарія; III: Сторощук Ігор, Дяків Йосиф, Баран Іван, Козьол
Ігнат, Ясний Михайло, Савшак Борис, Вовк Ярослав, Ставицька Михайлина,
Скалій Володимир пр,; IV: Бронар Любомир, Дяків Володимир, Ясна Ольга,
Вовк Михайло, Ставицький Ярослав; Кабраматта: (11.30.-01.30): І: Гриник
Роман, Марочкович Іван, Марочкович Андрій, Птиця Марія, Птиця Христина,
Якубовський Роман, Ковальська Марія, Сосняк Іван, Сосняк Марія, Петришин
Володимир, Яківчик Ярослав,(Гутюк Володимир, Гутюк Софія, Василюк
Володимир (байт), ГІазаркевич Анна; II: Гошовський Степан, Демків Ігор,
Ковальська Ірина, Кисіль Галина, Кисіль Ґільда, Сишота Петро, Ференц
Ігор, Москаль Леся, Ґлеза Мирослав, Мариновська Марія, Возімка Марія,
Возімка Оксана; III: Іваиіцька Оля, Андрусів Евген, Гошовська Ярослава,
Ґут Юрій, Чабан Таня, Тихонька Ірина, Семців Роман, Юхим’юк Олена,
Юхим’юк Степан, Курочка Олена, Кузнєцов Ольга, Кузнєцов Валентина,
Гуль Петро, Надольська Оксана, Мариновська Стефанія, Іванчук Марія,
Яківчик Анастазія, Петришин Ярослав; IV: Гузій Богдан Іван, Дорощак
Володимир, Богданець Павло, Сушко Леся, Чисцок Марія, Богданець Ольга,
Коваль Марія, Данилюк Ярослав; V: Грещук Анна, Грещук Софія, Жабич
Оксана, Москаль Маріян, Сишота Михайло, Грещук Степан, Савка Ірина,
Богданець Ірина,; VI: Ґлеза Анна, Марушечко Соня, Гузій Анна, Семців Іван,
Рудий Ольга, Рудий Ірина;
II і IV Неділя: Воллонґонґ: (усі діти разом): 1961 р: Олендер Ярослав,
Олендер Богдан, Сидлярчук Іван, Сидлярчук Петро, Гаврилів Ольга, Гаврилів
Лев, Гаврилів Андрій, ГІовосільський Роман, Шилкеевич Марта, Пойдинець
Марія, Віра Степан, Віра Надія, Ящук Стефа, Гасяк Стефа, Репетило Анна,
Рспетило Ольга, Шульц Ірина, Шульц Ігор, Баран Михайло, Будник
Володимир, Віра Володимир.
І-ший Понеділок м., 6.00-8.00 веч.: Горнсби:(усі разом):Біланенко Петро,
пр, Бойко Стефан, Дереш Леся, Дереш Анна, Зраітель Оксана, Храітель
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Я ків, Коцюба
Лідія, Констаниніок Славко,
Слободян Леся,
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Люся пр, Гара
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Ляба ДУМА

Нелегка то була праця! Завжди треба було спішити, щоб приїхати на час і
почати лекцію, бо треба ж було переїхати до іншої школи, а там теж діти
чекають.
І знову, починати з початку... Часто діти спізнювались (автобус, поїзд та
інші вимівки). На обід чи відпочинок не було часу, хіба, їдучи за
керівницею,з’їдав кусок шоколаду, яблуко.
Зміст навчання: існування Бога, сотворення, ангели, люди, гріх,
Відкуплений, Христос,Правди Віри, Заповіді Божі, молитви, приготування
до св.Сповіди і Причастя, св.Літургія ітп.Звичайно, при цьому повторення,
контроля знання, оцінки ітп.
Щоб "примусити" дітей хоч раз у місяці бути на св. Літургії, в І-шу неділю
кожного місяця правилася св.Літурґія для молоді. Всі діти і молодь повинні
були бути в церкві. Для контролі присутносте кожна клЯса мала свого
префекта,який мав список своїх учнів і зазначував їх присутність.Діти
поодиноких шкіл збиралися разом біля таблиці своєї школи.Звичайно, учителі
теж старалися тоді бути в церкві. Це виробляло почуття обов’язку бути на
Сл.Божій, молитись разом, щоб так з часом навчитися і діяти разом. Цього не
всі розуміли. Але це мало свій вплив і на дітей, і на батьків, і на спільноту.
Після виїзду о.І.Ш евціва до Аделяйди і П ерту,(в міжчасі згинув
о.П.Дячишин, а з часом помер Л о.М .М ельник), священики в Сіднеї
змінювалися і навчання релігії не було ведене систематично і регулярно.
"Скорочувалися" і деякі школи, з різних причин, (брак учнів, переселення
ітп.) ліквідувалися (Чульора, Сен Мерис, Блектавн, Тунґеббі, Коиделл Парк,
Сефтон, Овбурн, Горнсби.) а поставали нові школи: Мавнд Друїт, Середня
Школа Українознавства і т. зв. Центральна ім. св. Ольги в Лідкомбі
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На наше щастя, в параф. архіві збереглися кілька ЗВІДОМЛЕНЬ УШРади
НПВ, і так:
ЗВІДОМЛЕННЯ Шкільної Ради Н.П.В. Кількість шкіл, кляс, учнів:
1.3.1963р:
ч.п.

Школа у:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вапкзіхшп
Віаскіошп
СаЬгатаПа
ГІогпзЬу
ІлсІсотЬе
Меггуїапсіз
ОиеапЬєуап
Зеі'іоп
Тооп§аЬЬіе
\Уо11оп§оп§
Ме\¥са$і;1е
ОгеСа
Огап^е

Р а з о м:
Шк. іне. Павло Лопата.

кляс: учнів: укат. управ, ін. примітки:
5
5
6
2
4
4
4
6
3
3
2
2
-

35
43
106
22
39
36
36
76
12
16 •
25
32
-

28
24
70
16
35
26
32
61
11
14
26
-

46

478 368

7
19
29
6
4
10
4
15
1
2
6
103

_

7
-

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

7

* * *

Школи: Бенкставн: Кляси, учні: І: Сачко Анна, Шиян Михайло,Сворак
Ярослав, Шумський Всеволод,Лінде Олександер, Глуговатий; III: Загородний
Юрій, Мотика Марія, Мороз Марія, Сачко Тарас, Стецик Степан, Якубів
Леся, Шиян ШІвло,Пиріг Анна. У: Івасик Ірина, Тур Леся, Козак Оля, Щирба
Марія, Пастух Мирон, Шиян Богддан, Бомба Ірина, Бомба Дарія. Сефтон:
III: Пагута Марія, Кабан Галя, Кенцало Роза, Василик Стефан, Яндзьо Петро,
Яндзьо Оля, Ладанай Марія, Галан Марія; ІУ:Брецько Христина, Бурковська
Лідія, Валіхновська Ірина, Кабан Роман, Мицьо Христина, Манько Оля,
Стрикайло Галина, Цимбалій Дарія, Гриневич Лідія, Комаринська Христина;
У: Глива Марія, Кенцало Петро, Цимбалій Богдан, Чаплинський Юрко, Пелех
Ірина, Приказа Мирон, Фуфалко Ольга, Цуньовська Катерина, Гурба Лесик;;
Меррилендс: Зубрицький Юрій, Зубрицький Мирон, Борода Христина, Гулак
Юрко, Огриновський Мирослав, Амброзяк Ванда, Матвісик Ева, Матвісик
Богдан, Ґаран Стефан, Якимів Петро, Шмадло Оля, Безкоровайна Надя,
Моравецька Ірина, Пендиляк Ірина, Подолянко Ляля, Подолянко Юля, Басюк
Евген, Басюк Дмитро, Спирдз Петро, Спирдз Іван, Пришляк Славка, Білокінь
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Анна, Білокінь Ліда, Гулак Оксана;; Лідкомб: У: Війтович Володимир,
Вітковський Роман, Ільків Ярослав, Лисий Зеновія, Михайлюк Анна, Хитра
Орест, Хитра Петро;; УІІ: Бурак Олесь, Бурак Юрій, Драґан Дарія, Кушнірук
Орися, Кушнірук Христя, Саракула Віктор, Фіґоль Нестор, Шевчик Ірина;;
Блектавн: Боднарук Тарас, Боднарук Віра, Рогожинський Ірина, Зозуляк
Оля, Калічинська Віра, Рошиковський Славко, Кобрин Христина, Кобрин
Петро, Шинкарук Галина, Шинкарук Іван, Сардиґа Петро, Сардиґа Михайло,
Куртяк Ярослав, Куртяк Евгенія, Рогожинський ОлесьСтубан Іван, Стубан
Петро, Поташник ?, Маслюк Роберт, Маслюк Іван, Дика Ніна, Дика Роза,
Дикий Ярко, Дикий Славко, Крисина Тарас, Крисина Михайло, Дума Олеся,
Смалюк Марія, Смалюк Славка;; Горнсби: Біланенко Петро, Бойко Стефан,
Гарапучик Люся, Гарапучик Стефа, Дереш Анна, Дереш Леся, Зраітель Оксана,
Зраітель Роман, Кощоба Ліда, Коцюба Яків, Слободян Анна, Слободян Леся,
Хміль Галина, Біланенко Василь, Бойко Анна, Лилик Петро, Люлька Катерина,
Люлька Роберт, Люлька Стефан, Мацьків Богдан, Гавула Петро, Гавула
Василь.
*
І ще одно ЗВІДОМЛЕННЯ (інсп. Шкільної Ради НПВ) за 1964 р. пана
Павла Лопати:
Ч.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Учнів: 6 і 10

Ш К О Л А: Кляс: Учнів: Кат.:

Прав.: Інші: УчіГи.іів:

35
16
51
6
Віасґоші
12
2
77
91
СаЬгашаґіа
7
22
16 6
2
НогпзЬу
12
70
58
7
ІлсІсотЬе
8
36
28
4
Меггуїапбз
3
34
31
(}иеапЬеуап
6
11
70
81
ЗеНоп
7
.
5
17
12
4
Тооп§аЬЬіе
2
11
13
\Уо11оп£оп§
2
29
29 3
Ие^сазНе
12
12
2
Огеіа
Середня Школа Українознавства. Курс
ІлсІсотЬе

3
4
1
5
3
2
4
2
1
2
1
І і

Разом: Учнів у клясах: 1/79; 11/90; ІП /7 2 ; ІУ /61; V / 74; У І/3 9 ; V I I /
41; Кляс: 50;Учнів: 456
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СЕРЕДНЯ ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА (в Лідкомбі) ДВісті ,8 З
1964: "Така Школа зорганізована 1963 р. Навчання відбувається в приміщеннях
УКЦеркви, в Лідкомбі.Лекції відбуваються кожної п’ятниці, в год. 6-9 веч. У
цьому році є вже 2 кляси. До І-шої кл. приймається учнів, які закінчили 7-му
кл.суботньої школи, або підготовчі курси, які відбулися в Кабраматті й Сефтоні
в 1962р. Також приймаємо інших за вступним іспитом. В 2 кл. є ті студенти,
що з успіхом покінчили в мин.році І-шу кл. названої школи (т.т.Ш.Укр-ва в
Лідкомбі -оіш).
Всі ми розуміємо вагу і потребу, щоби наша молодь вписувалася, відвідувала
і покінчила ту нашу "НІОН ЗСНООЬ”, бо лиш абсольвенти Школи Україно
знавства зможуть нас гідно виручити і заступити. А час близький того...Для
інформації подаємо, що такі (середні) українські школи існують вже давно у
Бризбейн, Мельборн і Аделяїді.Як знаємо з преси, вони найшли повне
зрозуміння в громадянства. Українська Шкільна Рада Н.П.В. 26.2.1964 р."
*
На жаль, ситуація не поправляєтья. Про це свідчить Звідомлення інсп.Шкіл
в НПВ п.П.Лопати (гл."Душп.Вісті",3.4.1966 р): і Звернення:"НАШІ РІДНІ
ШКОЛИ": "В минулому році ми виказали на сторінках "ДВ", що наші школи
числом вписання учнів з року на рік меншають. Цей спад почався перед
чотирма роками. Цифра 436 учнів, що вчащали до суботньої школи, нас далеко
не вдовольняла. Ми звернулися до громадянства з закликом, щоб помогло
школам охопити принайменше половину українських дітей у шкільному віці.
Це звернення не дало успіхів. І в цьому шкільному році, на жаль" стан не
поправився, а навпаки, - в порівнянні з минулим роком (поминаючи Квінбієн),
змалів на 26 учнів. За це в Середній Школі Українознавства на 1/ 3 збільшився.
Понижча таблиця унагляднює нам стан вписів учнів від 1.3.1966р.
Ч.п.
Ш кола
учнів:
кат. прав.
Пласт: СУМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Р азом :

ГОРНСБИ:
МЕРРИЛЕНДС
КАБРАМАТТА:
ЛІДКОМБ
Мт.ДРУЇТ
СЕФТОН:
ТУНҐЕББІ:
ВОЛЛОНҐОНҐ:
КВІНБІЄН:
НЮКАСТЛЬ:
ҐРЕТА

18
13 5
20
17 3
77
58
18
21
92
71
41
31
10
50
55
5
20
19
1
15
3
18
не подано звіту
39
1
31
6
5
1
378

308

68

26
23
9
40
3
12

9
6
16
22
12
5
4
2

-

-

-

-

113 76
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Середня Школа Укр-ства:Лідкомб: Курс І: студ.:34(кат.26,прав.8); Плт.17;
СУМ 9;
Курс II: студ.27 (кат.21,прав.6) Пласт: 14, СУМ:9; Разом:Студ.61
(кат.47.прав. 14).
* * *
"ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ"
Під таким наголовком у "ДВістях" 8.3.1964р. пишеться:.."Ми одержали
листа від УШРади НПВ, в якому нам дякують за дотеперішню нашу поміч, а
зокрема за приміщення при нашій церкві, яким Рідна Школа користується
від 3-ох років. Спеціяльну подяку складають за додаткове приміщення
(відстугілення гаражу) на додаткову клясу, після перенесення в цьому році
суботньої школи з Бенкставну до Лідкомбу.
Одначе ці приміщення не заспокоюють повністю потреб УШколи в Лідкомбі
і таму ШРада звертається до нас з проханням о дальшу поміч - побудову
додаткового приміщення иа дві кляси, зазначаючи, що потреба є дуже пекуча.
Для розглянення цієї справи мин. неділі відбулося Засідання Управи
Братства св. Андрія, на яке запрошено інспектора Українських Шкіл - п.Павла
Лопату. Після вислухання його вияснень, рішено, що хоч якою тяжкою є ця
справа до переведення (зокрема, в теперішній час), ми беремо на себе обов’язок
добудувати в продовженні гаражу ще додаткове приміщення на дві кляси.
Ми є свідомі, що у випадку нашої відмови, - кількадесяти наших дітей
опинилось би в цьому році поза Українською Школою. А це був би великий
злочин, якого нам наше суспільство не простило б.
Після побіжних обчислень, матеріял на будову цього приміщення буде
коштувати ок. 350 ф. Розуміється, працю ми повинні виконати власними
силами. Інсп.П.Лопата пообіцяв нам повну підтримку Батьківського Комітету
і Шкільної Ради. Для здобуття фондів на цю будову, постановлено влаштувати
в суботу 23 травня,ц.р. в Меморіял Голл Авдиторіюм, в Овбурні, ВЕЛИКУ
ЗАБАВУ і дохід з неї повністю віддати на повищу ціль. Влаштуванням цієї
Забави займеться Імпрезовий Комітет Б-ва, а патронат над нбю перебирає
Шкільна Рада. Ми впевнені, що загал нашого громадянства одобрить наше
рішення і допоможе у переведенні цього діла для добра нашої шкільної молоді.
ЩАСТИ НАМ, БОЖ Е!”
*
"НАШІ РІДНІ ШКОЛИ"
ЗВІДОМ ЛЕННЯ Ш к.Ради про стан шкільництва в НПВ 1965р.:
(гл."ДВісті" 9.5,1965)
"Найбільшою нашою журбою є те, щоб обхопити всіх дітей і весь доріст
нашими школами. Старання в цьому напрямі започатковано перед дванадцятьма
роками, і справа в нашому стейті не поступає вперед. Останніми двома роками
навіть дещо змаліло число учнів в наших недільних школах. Цего прикрого
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явища ніяк не можна іі^ .- пііпі. Для зацікавлених подаємо табельку, скільки
учнів є в цьому році н наших 11-тьох школах і в Середній школі українознав
ства. В шк. році 190.! було 478 учнів; в шк. р. 1964 було 456 учнів.
Шкільний рік 1965:
Місцевість:
Блектавн:
Горнсби:
Кабраматта:
Квінбієн:
Лідкомб:
Меррилендс:
Сефтон:
Тунґеббі:
В

олло н ґо н ґ:

Нюкастель:
Ґрета:
Разом:
ж.Укр-ва,
Лідкомб:

число учнів:
43
18
87
31
73
31
79
20
10
23
16
436

40

хлопців
22
8
45 •
16
34
18
39
9
8
19
3
221

дівчат:
21
10
42
15
39
13
40
11
8
9
13
215

кат.:
28
15
67
29
61
28
62
16
7
24
13
350

правосл.: ін.
15
3
18
2
12
3
17
4
3
2
3
82
2

19

21

35

5

Кляси: 1:85 уч; 11:66; 111:79; ІУ:59; У:53; УІ:57; УІІ:37; До Пласту
належать: 152 учні; до СУМ -142; разом: 294. Учителів: 25 плюс 2 асистенти;
В Сер.Ш.Укр-ва: 6.
Ось гак виглядає в цифрах наше рідне шкільництво. Навіть не обхоплено
500 учнів, що становило 6 1 /3 числа дітей і молоді в шкільномувіці. Сідней,
3.5.1965. У.Ш.Рада, Н.П.В."
"НАША РІДНА ШКОЛА" у 1965р.(Звідомлення Шк. Ради ("Двісті",
30.1.1966.):
Таких Шкіл маємо в НПВелсі 11. У 8 школах навчання відбувається у
власних приміщеннях. Всіх учнів:43б; УІІ-му клясу закінчилиЗб учнів.В тому
Середня Школа Укр-ва в Лідкомбі на 37 учнів мала 5 випускників.У 3-ох
Школах було по 7 кляс.
"ВАЖЛИВА СПРАВА"
"В половині грудня, як кожного попереднього року, закінчиться в наших
школах навчання. Діти і молодь одержують належний відпочинок. Здава-
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лобися, що з закінченням шк.року батьки теж матимуть відпочинок (бо діти
підуть до таборів ітп - оіш). Але воно не так складається.Якраз пора подумати,
де з новим шк.роком гііслати свої діти до рідної школи? Літа минають, діти
підростають, тож, треба подумати, щоб у свій час свого навчились. Нелегкою
та справа стає з кожним роком. Наших Рідних шкіл мало; ми живемо
розпорошені по периферіях Сіднею, часто далеко від найближчої нашої школи.
До того ще й інші труднощі. У Сефтоні, де злобна чужа рука спалила нашу
школу, в цьому році наука відбувалася в наймлєних трьох клясах католицької
австрал.школи. Меррилендс утратив приміщення в римо-катол. школі
З великим трудом проходило навчання в цьому році: часто в одній клясі три злучені мали лекції. В Лідкомбі досі наука відбувалася у двох приміщеннях,
віддалених на 10 хв. ходу. Ця віддаль дуже некорисна для учителів, учнів і
керівництва школи. Стоїть тепер питання: як нам бути з тими трьома школами
в наступному році? Один вихід з того тяжкого становища - це побудувати хоч
би баракову школу в Лідкомбі, при церкві св. Андрія, де є потрібний для
шкільної дітвори просторий майдан. Новозбудована школа мусіла би мати 45 кляс до навчання, з потрібним обладнанням.
15 років за нами, відколи організувалось у нас наше рідне шкільництво.
Навчання відбувалося за ввесь час, як не у найманих чужих школах, то в
Народніх Домах, де не всюди було належне обладнання. Чи не можна здобутись
на щось краще, корисніше і доцільніше? Конечність сама нам підказує мати
будинок виключно для школи і то в Лідкомбі. Та одна школа розв’язала би
цю прикру ситуацію, в якій знайшлися три сусідні школи. Лідкомб має дуже
корисну комунікацію. Будинком тої школи користала б і Середня Школа
Українознавства і Педагогічна Школа. Тож, не тратьмо даремно часу, а берімся
до діла. Але одиниці, навіть з найкращим наміром, нічого не вдіють. Спільними
ж силами: батьків, парохіян і зорганізованого громадянства зможемо
побудувати школу. Не слухаймо тих, що пишуть, не знаючи наших наглядних
потреб зблизька. Час нас підганяє, а діти і молодь жде і чекає на школу в
Лідкомбі! II.Лопата. ("ДВісті" 12.12.1965р.).
*
На такий розпачливий крик інсп. П.Лопати про конечність приміщення
для школи, на своїх Сходинах Управа Б-ва св. Андрія, 27.2.1966 р., робить
відчайдушний крок - купує сусідній (біля парафіяльного) дім, при 55 Чирч
Стріт, за 9.000 дол., щоб там тимчасово примістити 3 кляси Рідної Школи. А
тому, що той дім не надається на школу, то Б-во робить рівночасно друге
рішення:.."негайно приступити до будови сталого приміщення для Рідної
Школи, включно зі шкільною залею, яку можна було б рівночасно
використовувати на наші церковні чи братські імпрези. Також рішено
розглянути можливість рівночасно з будовою школи, будувати і парафіяльний
дім. Щодо будови параф.дому, не передбачається труднощів. Найбільше
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труднощів буде переконати тих, які безкритично е проти будови школи, бо
вважають, що це обов’язок громадських організацій... А щоб розвіяти закиди,
що це буде якась "парафіяльна школа", то Б-во заявляє:.." Тут у першій мірі
мусимо заявити, що немає мови про будову якоїсь парафіяльної школи, але
йдеться про школу в якій навчатимуться українські діти під наглядом і
адміністрацією Шкільної Ради. Розуміється, навчання релігії відбувалось би
під проводом священиків обох Церков,чи призначених ними осіб.
Просимо пам’ятати, що справа нашого шкільництва - це справа нашого
національго і релігійного життя, або смерти на чужині.. Для точнішого
обговорення справи школи відбудеться нарада в Квітну неділю.2.4.1966р..."
А вже у "ДВістях" з 9.4.1966р. читаємо Звідомлення про ту нараду:
*
"Наші Турботи": Нараду проводив Голова Б-ва - п.Я . Микитович. ..Життя
йде вгіееід і ставить свої вимоги.Наша підростаюча молодь, наші діти горнуться
до Церкви. Це спостерігаємо щонеділі. Тож, мусимо ними зайнятися і виховати
їх иа свідомих громадян. Від 15-ти літ тим займаються з посвятою наші віддані
учителі й Шкільна Рада. Найбільше учнів є в УШколі, в Лідкомбі. У 7
клясах щосуботи тут навчаються 92 учні.З уваги на брак приміщень навчання
відбувається на дві зміни. Крім, цього, кожної п’ятниці вечорами відбуваєься
наука в Середній школі Українознавства в залях при церкві. У тій Школі
навчається 61 студенти. Таким чином, у Лідкомбі, в трьох Школах навчаєься
153 учні. З коленим роком їх прибуває щораз то більше. Нпр., цього року
прибуло 51 учнів.
Своїм догідним положенням, Лідкомб став осередком навчання українознав
ства. Пекучою потребою є мати більше приміщень. Братство св.Андрія рішило
віддати для диспозиції Школи новонабутий дім і плянує збудувати школу із
залею для виступів молоді і потреб парафії. В дискусії (що тривала 2 і півгод.)
брали участь 7 учасників. Всі говорили про конечність приміщення для школи
і заявляли свою підтримку плянам Б-ва". (підпис: прйявний на нараді).
А в "ДВ" 3.7.1966р. "коментатор" пише.. "Про потребу існування школи
немає навіть сенсу тут писати. Вона для нас є життєвою конечністю. Без неї
ми, як українська спільнота в Австралії, за декілька літ пропадемо. В такому
випадку краще було нам сидіти в рідному краю, ділити долю і недолю з
нашими рідними, як стати погноєм чужинців...Ні. Це статись не може! Ми є
тут, щоб у вільному світі плекати нашу національну і релігійну культуру,
передавати її нашим дітям і змагати до відновлення Християнської України.
Перші Фундатори новобудов це: пок. о.П. Дячишин, який зложив на церкву
і інші будови: ЗООф. (600$), та пок. отець М.Мельник (425$), п.Комарницького
10$ і п. Я.Микитович (60$) а пп. С.Тихонький і М.Кримський задеклярували
на ту ціль по 200$ Хто черговий?"
* * *
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ПОДЯКА: "Стейтова Шкільна Рада НПВ почувається до милого обов’язку
зложити щиросердечну подяку Братству при церкві св.. Андрія, на руки Голови
Ярослава Микитовича за відступлення заль в новонабутому домі для шкільного
вжитку. Зокрема наша вдячність для Генерального Вікарія о.М.Мельника,
який багато старань і труду доложив, щоби купно дому приспішити з уваги
на пекучу потребу школи в Лідкомбі. Цим наглядним вчинком найкраще
засвідчило наше Братство, що поступає гідно слідом своїх предтечі в, які
золотими буквами вписались на сторінках нашої історії й культури.УШРада
в Сіднеї. П .Л о п а т а . 1.8.1966р.''
*) Повища "Подяка" свідчить про те, що громадські чинники в Сіднеї не
подбали належно про приміщення для Школи Українознавства в центрі
українського зорганізованого життя, - в Лідкомбі. Спочатку була мова про
цілоденну школу, але це виявилось неможливим до здійснення, тож треба
було подумати про ОДНУ українську школу, в догідному для всіх місці.
Таким місцем були просторі площі біля УКЦеркви св.Андрія в Лідкомбі.
Справою побудови такої "Центральної Рідної Школи" за "єдиним принци
пом - загальнонаціональним, СОБОРНИЦЬКИМ", займалась Управа Об’єд
нання Українських Громад (ОУГ) НПВ, під проводом п.В.Островського і
видала "ВІДОЗВУ" до громадянства в цьому напрямі. "Відозву" підписали:
В.Островський Голова ОУГ НПВ, мгр.Я.Масляк - Голова УШРади НПВ і
І.Жестовський -Секретар ОУГ НПВ, 1967р. В міжчасі помер парох сіднейської
парафії св. Андрія - о.Михайло Мельник (12.7.1967 р), а новим парохом став
о.Іван Шевців. З його приїздом справа будови ОДНОЇ ШКОЛИ в Лідкомбі
набрала ще більшої актуальности, а закінчилася на побудові ДВОХ українських
Шкіл на терені Лідкомбу: при церкві св.Андрія і при УНДомі.(Про будову
двох шкіл у Лідкомбі, згодом).
*
"Д уш п аст и рські вісті" 2 5 .9 .1 9 6 6 р . публікують З в ід о м л е н н я про
Засідання Управи Братства, відбуте в неділю, 18.9.1966. і вислів тривоги за
долю Школи:..."З великим здивуванням Управа Братства спостерігає, що
деякі наші громадські чинники, а також і преса ("Вільна Думка" - оіш),
ставляться неприхильно, а навіть вороже до наших плянів розбудови парохії,
а зокрема будови школи.
Ми переконані, що, будуючи шкільний будинок для цілоденної української
школи, а рівночасно віддаючи його Українській Громаді і Українській
Шкільній Раді до безплатного і безречинцевого користування, як стале
приміщення для української суботньої школи, робимо якнайбільше корисне
діло для цілої української спільноти. Спротив тих чинників пояснюємо, як
нехіть до усього, що наша Церква ініціює. Група ця нечисленна, та все ж
таки треба з ними числитися, бо до розбиття громадського життя є лиш один
крок, а до наладнаиня, як бачимо, навіть у нашому Сіднеї, дорога дуже далека.
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Рівно ж бачимо, що ворожість до нас "церковників" зі сторони дописувачів
"Вільної Думки" степенується. З початку писалось про несоборництво, творення
не всеукраїнських організацій, будову не всегромадських будинків, а останньо
вже про інтернаціональну школу і церковний народній дім. Можна сподіватись,
що у наступних числах назвуть нас ще гірше.
Напевно, назвуть нас, може, і розбивачами громадського життя. Ні, ми
не дамось спровокувати на якесь нерозважне діло. Ми усі добре знаємо,
хто є спричинником недотягнень у нашому громадському житті. Нашим
намаганням є допомагати правильному розвиткові, плекати єдність, братню
любов і згоду серед нашої української спільноти. Того нас навчали і навчають
наші церковні провідники і навіть не так давно наш Верх.Лрхиєпископ,
Кардинал Йосиф Сліпий звертався до нас із закликом: "Будьте згідливі!"
На нашу думку, ми дотепер були згідливі і хочемо бути такими надальше. У
теперішньому випадку хай доказом буде це, що будову шкільного будинку
відкладаємо на пізніший час, а займемось тепер будовою приходства і залі.
У цьому рішенні ми керувались лише бажанням не поглиблювати і так уже
поважного роздору серед нашої спільноти."(Підчеркнення моє - оіш).
***
Новий парох сіднейської парафії св. Андрія і справа будови Школи.
"До Хвальної Української Стейтової Шкільної Ради НПВ в Сіднеї,5.12.1967
Справа: Катехизація українських католицьких дітей в УРШколах, у
Сіднеї, 1968р.:
Високоповажані Панове, Як Виховники, знаєте з досвіду, що навчання
релігії в УРШколах, українським священиком чи сестрою-черницею, є
конечним. Діти - бо заучують молитви, правди св. Віри та практики україн
ського обряду в українській мові, чим збагачується словник дитини з найбільш
конечної і найбільше практикованої в житті дисципліни - релігії.
Відомо, що у передаванні різних дисциплін, виховник мусить брати до
уваги вік і духовий та фізичний розвиток дитини. Подібно справа мається і в
навчанні релігії. Звідси - потреба мати окрему годину релігії в кожній УРШколі
в нашій парафії, кожної суботи, і в кожній клясі. На жаль, поки що, на
практиці цього неможливо перевести з уваги на більшу кількість УРШкіл і
брак катехитів/'-ток. Отож, прийдеться вдоволитися тим, що в кожній
УРШколі треба буде ділити дітей гіринайменше на дві окремі групи (після
кляс і віку) й переводити з ними навчання релігії в той спосіб, хоч двічі в
місяць (щодва тижні).
В залученні подаю мій проект для розв’язки того питання в різних УРШколах.
За підставу беру час і поділ на групи, як це відбувалося цього навчального
року (1967-оіш). Оцим прошу ласкаво подати той проект до відома Управителів
усіх УРШкіл на терені Сіднею, щоб вони в свою чергу вказали, в котрі суботи
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в місяці та в якому часі, вони хотіли б мати навчання релігії в їх школах,
взявши до уваги мої повищі вимоги: дві години релігії з кожною клясою, кожного
місяця (кляси не обов’язково окремо, можна і в групі).
З Новим Роком хочу мати готовий плян праці - навчання релігії в УРШколах
- для себе і Преподобних Сестер Катехиток. За ласкаву прислугу і співпрацю
в тім напрямі буду дуже вдячним.Здоровлю щиро й остаюсь з християнським
привітом.
о .Ів а н Ш евців - Парох Української Католицької Парафії св.Андрія, в
Сіднеї і НПВ."
*
ПРОЄКТ КАТЕХИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ДІТЕЙ В
Українських Рідних ШКОЛАХ у СІДНЕЇ, Н.П.В., в 1968 році:
ЛІДКОМБ: Перша і Третя субота місяця: 2 групи, по одній годині кожна.(2
Сестри можуть собі робити в часі одної години 2 підгрупи з кожної групи).
МАВНТ ДРУЇТТ: 1-ша і 3-тя субота місяця; 2 групи по одній годині кожна
група - вчитиме: о.І.Шевців.
МЕРРИЛЕНДС: 2-га і 4-та субота м. одна година; дві групи рівночасно
(вчитимуть 2 Сестри), потім Сестри їдуть до Кабраматти.
КАБРАМАТТА: 2-га і 4-та субота м. 2 групи, по одній годині з кожною
групою, з тим, що 2 Сестри можуть собі творити з кожної групи 2 під-ґрупи
рівночасно.
СЕФТОН: 2-га і 4-та субота м. 2 години, 2 групи, по одній годині кожна.
о.І.Ш.
ГОРНСБИ і ТУНҐЕББІ: 2-га і 4-та субота місяця, по можності дві групи,
по одній годині кожна. Вчитиме Веч. о.Дмитро Сенів.
ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА (Лідкомб): 2-га і 4-та п’ятниця в місяці;
2 курси, по одній годині на кожному курсі, двічі на місяць.
N .6. Усі "години", розуміється, як шкільні години, ок. 45 хв. кожна. Всякі
домовлювания, зміни порядку і часу катехизації ітп. ВШ Управителів
поодиноких УРШкіл проситься полагоджувати, найкраще писемно, в порозу
мінні зі мною, як настоятелем парафії. Сідней, 5 грудня, 1967р.
(о. Іван Шевців - парох).''
*

Перебравши провід у парафії (жовтень, 1967р.) о.І.Шевців застав при
(59-61Чирч Стріт) Храм св.Андрія а біля нього (57 Чирч Стріт), старий
дерев’яний дім, що служив за приходство і сусідній старий дім(55 Чирч Стріт),
в якому відбувалося навчання дітей Центральної Школи ім.св.Ольги (а також
у залі під церквою, в захристії, а навіть у параф.домі) та монастир Сестер
ЧСВВ при 29 Мери Стріт і 2 площі (25 і 27 Мери Стріт) зі старими
будинками,що не надавалися до ужитку і які скоро парафіяльні "добровольці"
розвалили, збільшивши площу на автостоянку і нові будови(школу ітп).
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Від сусідів при 53 і 51 Чирч Стріт, новий о. парох відкупив частину їхніх
городів, чим збільшив церковну будівельну площу га ок. 300 кв.м.
Маючи досвід у будові церкви і параф. будинків, набутий у Перті,3 .А., о.
І.Шевців уже в першім "посланні" до вірних одним зі своїх перших завдань
назвав будову школи для всіх українських дітей Сіднею, маючи на увазі
великі площі біля церкви.Управа ж ОУГ НПВ обстоювала своє давнє рішення
побудувати таку школу біля УНДому,не беручи до уваги можливости
домовлення, компромісу, а навіть пропозиції оіш: купити вільну площу при
49 Чирч Стріт, і там побудувати Одну, спільну, "соборницьку" школу. На
жаль, і ця пропозиція не була прийнята, бо, мовляв, така школа буде надто
близько української католицької церкви і "невигідного" для православних дітей!
Сторінки часопису "Вільна Думка" в тому часі(5.5; 23.6; 23.7; 28.7; і
4.9.1968р). зарясніли від полеміки на тему: де будувати українську школу?
Свої ж аргументи про доцільність будувати ту Одну. Соборницьку ітп. Школу
на церковній площі, о.І.Шевців висловлював на сторінках "Душгіастирських
Вістей". Передруковую деякі з них:

"Душпастирські Вісті"4 8 / 6 7 . Сідней, 19 листопада, 1967:
"ДО ВІДОМА ВІРНИХ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ В
С ІД Н Е Ї: С П РО С ТУ В А Н Н Я + ЗА К Л И К ДО ЗА С ТА Н О В И +
ПЕРЕСТОРОГА!
"Дорогі в Христі, Браття і Сестри,
Як довідуюсь, дня 10.11.ц.р., в УНДомі, в Лідкомбі, відбулися Сходини в
справі будови Української Центральної Школи. На тих сходинах створилось
враження, що я незаінтересований будовою тої школи біля нашої церкви св.
Андрія та, що я нібито схвалив ініціятиву і дав мою згоду на будову УЦШколи
при УГромаді, біля УНДому.
Оцим подаю до відома всіх Парафіян і всіх заінтересованих тою справою,
що такої згоди я нікому не давав, ніякої заяви в тій справі я не робив, ані
не уповноважнював нікого? інтерпретувати мої думки і погляди в цій справі.
До речі, я міг сам на тих сходинах висловити мою гадку, та, на жаль, до
участи в них ніхто мене, як Душпастиря парафії, не просив, ані навіть про
такі сходини не повідомив!
Правда, я розмовляв на гему Школи, Громади ітп., з Головою ОУГромад,
під час моєї куртуазійної візити в нього. Але та розмова мала неофіційний
характер, бо в тому часі (десятий день мого перебування в парафії) я не
робив (і ще сьогодні не роблю!) ніяких рішень навіть на внутрішньому,
парафіяльному полі, не те, що у такій важній справі, як будова школи! Розмова
ж наша виглядала так: п.Голова, розказуючи мені про Дім Молоді і свої
безуспішні заходи зробити той Дім загально громадським висловився, що він
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тепер прийшов до заключення-переконання, що тільки Церква і Громада ще,
може, мають шанси проіснувати на довшу мету та, що вони повинні між
собою тісно співпрацювати в цілі збереження національного обличчя
теперішньої і майбутніх українських генерацій в Австралії. Коли ж була мова
про молодь, то виявилось, що в Сіднеї вже маємо дві молодечі організації,
два Доми та, зарисовується поділ української спільноти на два табори. Однак
ми не сміємо допустити, щоб були в нас і дві школи...
Я вповні погоджуюся з кожним, що в Лідкомі повинна бути лиш ОДНА
Центральна УШкола. Однак, про те, ЧИ та одинока УШкола має бути
побудована Українською Громадою і біля УНДому, ЧИ біля УКат.Церкви, я
про це не висловлював ніякого мого рішення. Над тим - бо треба добре
застановитися усім заінтересованим такою будовою чинникам: батькам,
Церквам, УШ Раді, УГромадам. При тій нагоді я сказав, що не бачу
можливостей будувати цілоденну парафіяльну школу при нашій церкві в
Лідкомбі. Для прикладу я навів труднощі українців в Англії побудувати чи
урухомити українську гімназію і їх резигнацію з того пляну, хоч там є високі
урядові субсидії для приватних шкіл, легший доїзд для учнів і більші скупчення
наших людей ітп. Подібне я заявив і перед Всесв. о, протопресвітером А.
Теодоровичем, в часі його ревізити в мене, 7.11. ц.р., на його питання, чи ми,
католики, наміряємо будувати цілоденну парафільну школу? Однак, ці мої
вислови аж ніяк не уповноважшоють нікого заключати з того, що я резиґную
з будови школи при церкві, а є за громадською школою ітп.
Я визнаю засади Чесної Гри (фер плей) і буду її придержуватись. Такої ж
чесної гри вимагатиму від тих, хто стоїть у проводі різних світських, молодечих
та інших організацій ітп. на терені сіднейської парафії, в моїх домовленнях і
пертрактаціях з ними. Я піду, прийму в себе, і буду радо говорити, а навіть
піду на змаг з кожним, хто серйозно заінтересований - хоче прислужитися
своїй Церкві й Народові. Я вже сказав деінде*(гл. "Вступне Слово в
парафії.."ДВ",28.10.1967р), що для мене добро душ - найвищий закон.
На доказ пошанування і респекту місцевих українських авторитетів як
новий настоятель УКат.Парафії в Сіднеї, я зложив куртуазійні візити: Голові
ОУГромад НПВ, Вп.п.В.Островському (26.10.ц.р.) та Голові Консисторії
УАПЦеркви, Всесв.о. протопресвітерові А.Теодоровичеві (31.10. ц.р.).
Стою на становищі, що ЄДНІСТЬ всіх українців на чужині, а в нашій
парафії зокрема, - це найбільший імпертатив нашого часу, Одна школа в
Сіднеї - це діло, яке мало бути довершене 10 років тому назад. ОДНУ школу
треба будувати і в найближчому майбутньому. Коли ж мова про те: ДЕ ту
одиноку УШколу будувати? - біля УНДому чи біля УКатол. Церкви в
Лідкомбі? - то над тим треба добре застановитись, розважити усі "за" і "проти"
в інтересі самої школи, Молоді та цілої нашої української спільноти в Сіднеї,
як цілости, а не одної лише її частини чи групи.
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Які, на мою гадку, є можливості будувати ту одиноку УЦШколу при
УГромаді? - Кажуть, що сефтонська УГромада дає на це 20.000$; хоче докупити
ще кілька будівельних ділянок біля УНДому й будувати там Школу. Припус
тім, що при найкращій волі все це було б здійснене і коштувало б ок. 50.000$.
Все ж таки, тут слід застановитись, яке було б легальне - правне положення
тої школи? Була б це "Санди Скул"? Чи адміністративні чинники згодяться
на таку сепаратну, національну Школу, і які вимоги поставлять до ЇЇ ведення
сьогодні (й завтра, при евентуальній зміні уряду і його настанови до всяких
національних рухів, шкіл ітп.)? Яка є запорука на те, що все українське
громадянство підтримає будову такої Школи при УГромаді й чи буде посилати
туди своїх дітей? Чи буде коло тої школи досить місця на забави і відпочинок
для дітей під час перерви, ітп.? Чи є вигляди і які на гіроіснування УГромади
як такої (тобто на теперішніх засадах-статутах) на довшу мету (скажім на 50
літ)!? Чи є Молода Українська Громада? Скільки МОЛОДИХ БАТЬКІВ є
членами УГромади, які в майбутньому мали б своїх дітей посилати до тої
УЦШколи при УГромаді?
Чи не сумним і дивним явищем у нас буває таке, що про справи школи
говорять люди, які своїх дітей вже вигодували, або їх зовсім не мають; люди,
які до справ молоді й виховання не мають ніякого відношення, або й на
справах виховання не розуміються достаточно? Чи можна, отак собі, з легкої
руки, рішати про будову такої поважної інституції, як школа, існування якої
і дія передбачається на довгі роки?! Які ж є вигляди побудови та існування
УЦШколи при наших Церквах, або радше при одній з них; УКат.Церкві? На
мою гадку, вони такі: 1) Тяглість і стабільність Церкви, як інституції; її
право апелювати до всіх українських генерацій, до їх національного і релігій
ного сумління Та, до певної міри, право Церкви зобов’язувати своїх вірних
пізнавати свій обряд, виучувати молитви і Богослуження по-українськи (а це
потягає за собою потребу вивчення української мови в слові й письмі), а у
випадку існування такої Школи при Церкві, зобов’язувати українських батьків
усіх генерацій і різних політичних та інших переконань, своїх дітей до такої
школи посилати! Такого зобов’язуючого права не має жодна УГромада вже
сьогодні супроти своїх членів, а в випадку нової генерації батьків, то й поготів!
2) Біля УКат. Церкви св. Андрія в Лідкомбі, вже є велика площа, де є
місце на школу і на розваги для дітей. До того ж, тісне пов’язання школи,
Церкви, обителі Сестер і Параф. Дому, влегшить удержання та адміністрацію
тих будівель у майбутньому, а для молоді, імпозантний комплекс тих будівель
буде найкращим товчком і заохотою до задержання і скріплення їх національної
гордости і стане найкращою плятформою до їх спілкуваня між собою.
3) Під легальним - правним оглядом Церква має право будувати й удержу
вати Недільні школи для своїх релігійних цілей, без особливого втручання в
це урядових чинників.
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4) Удержання школи в майбутньому, скоріше можливе при Церкві, ніж
при якійсь іншій українській інституції чи організації. Таку Школу мржна
вдержати з різних записів, фундацій ітп., що їх люди дають радше на церковні,
ніж на якісь інші ціли.
Яке було б відношення такої УЦШколи (побудованої на церковнім ґрунті,
біля УКЦеркви св. Андрія) до УЦШРади, УГромади, Молодечих Організацій,
інших Церков? Та це ж була б та сама школа і на таких же правах, з такою ж
програмою навчання ітп., якою вона була б при УГромаді, чи й самостійна!
Як розв’язати вклад православних і католиків у будові такої школи? - 1)
ГІіде правди діти, що вклад (зокрема ж той матеріяльний) наших православних
братів в усіх наших спільних громадських та інших будовах куди менший,
ніж такий вклад українців-католиків. Православних же дітей в УШколах
відносно мало навчається. 2) така УЦШкола була б власністю усього україн
ського громадянства і під наглядом УЦШРади. 3) навчання ж релігії православ
них дітей було б повністю свобідне і лежало б виключно в руках дотичних
православних священиків (Церков), подібно, як це було досі, коли навчання
відбувалось у римо-катол. школах і приміщеннях.
Отже, коли говоримо про будову У Школи на громадському чи на церков
ному ґрунті, то тут ходить не про якісь "впливц", але прямо про легшу і
практичнішу розв’язку тої справи. А справа не в тому, ХТО (перший) побу
дує, чи почне будувати (ту школу), але в тому, щоб та школа була ОДНА і
побудована ТАМ і ТАК, щоб сповняла свою ролю для добра усіх українських
дітей в Сіднеї! І тому - то, заки зробиться якийсь речевий крок у цій справі,
треба застанови усіх заінтересованих у ній, щоб її належно передумати і
передискутвати.
Ясно, що ані я особисто, ані парафіяльне Братство, ані українська католиць
ка парафія св. Андрія в Лідкомбі, в цілості, не можемо заборонити сефтонській
чи іншій УГромаді будувати собі школу. Однак, коли та школа має бути
ОДНА та ще й в Лідкомбі, то (при наявності ДВОХ БУДІВЕЛЬНИХ ПЛОЩ
і згаданих вище різних можливостей і труднощів, тепер і в майбутньому), то
тут треба послухати голосу й нашої Української Католицької Парафії, щоб
не завести частини людей в новий глухий кут.
Бо, хто понесе конееквенції сьогоднішніх, евентуально нерозважних,
потягнень деяких одиниць? Моральні конееквенції понесемо ми всі як
спільнота. А матеріяльні?.. Чи маю сказати, що цей тягар знову впаде на
гілечї більшосте наших свідомих і жєртвенних парафіян, що вже й так обтяжені
різними боргами і мають перед собою будову Парафіяльного Дому для
священиків ітп.?
То ж, САУЕАИТ ССМ51Л-.Е5! З християнським привітом, Ваш у Христі
Душпастир: о.Іван Ш евців,в.р., парох Української Католицької Парафії св.
Андрія, в Сіднеї. Сідней,15 листопада, 1967р."
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В розпалі тої "боротьби" за будову школи, прибув до Сіднею Ап.Екзарх
Кир Іван (Прашко) і взяв участь у Йорданськім водосвятті та в Спільній
Профорі, в Домі Молоді, в неділю, 21.1.1968р. Як звичайно, багато часу
було присвячено на промови. Тема про виховання старшого і молодших
поколінь була домінуючою в проповідях і промовах також наших духовників.
У своїй проповіді, в церкві, о. парохі.Шевців, підкреслюючи великі зусилля
і заслуги українських батьків у тому, щоб вигодувати і вивчити дітей (краще,
ніж інші народи), вказав і на їхню хибу - брак належного національного
виховання тих же дітей, занедбання дати дітям українське серце - тобто
позитивну настанову до всього, що українське. Наглядним прикладом цього
він назвав мішані подружжя, через які подавляюча більшість наших
контрагентів тих подруж, віддалюються і пропадають для нашої спільноти.
Таке шукання подруга поза українською спільнотою і втеча від українства
вказує иа те, що ті молоді люди шукають у чужих чогось, чого ми їм не
зуміли дати: позитивної настанови, пошани, любови до свого рідного.
У своїм Слові, на Просфорі, Преосв. владика назвав одну велику хибу
багатьох наших батьків, яка відбивається на вихованні дітей і, передусім, на
їх настанові до всього, що українське, а це: КОМПЛЕКС МЕНШЕВАРТОСТИ. Владика навів ряд прикладів із власного досвіду про те, що наші
люди не шанують самі себе, своїх духовних і світських провідників, своєї
мови, звичаїв ітп., а навпаки, - з особливим респектом ставляться до чужинців,
їх способу життя, мови ітп. Розуміється, така непошана батьків до свого
рідного, українського, передається дітям, і вони також соромляться свого
українства. Ми нічим не гірші від італійців, греків, німців, англійців та інших,
які однаково, як і ми, в цій країні - зайди - пришельці, імігранти. Ми рівно ж
принесли до Австралії й дали наш вклад - нашу культуру, нашу працю і
знання в розбудову цієї країни. Отже, нічого нам соромитися. Навпаки, ми
можемо бути гордими, що маємо за собою і принесли сюди нашу 2-тисячолітню
культуру й зв’язані з нею традиції, як, нпр., різдвяні коляди, звичаї, а хоч би
й сьогоднішнє святкування (Водохрища, спільна профора ітп - оіш)..
Дальше владика говорив про потребу, а то й обов’язок посилати дітей до
українських шкіл так довго, як довго діти ходять до австралійських шкіл,
т.зн. від 7 до 17 літ, а то й довше! Бо в перших, нижчих клясах УРШкіл
дитина дуже мало пізнає з української історії, географії чи літератури. Коли
ж опісля, в старших клясах вона вчиться в австралійських школах чужу
історію, культуру і інше, а не знаючи свого, вона думає, що українці чогось
подібного не мають. Це закріплює в дитини комплекс меншевартости,
перейнятий від батьків. І тому не диво, що багато наших дітей,навіть із т.зв.
"вчених домів" - родин, скінчивши австралійські школи, сторонять від нашого
суспільства і пропадають у чужому середовищі. Владика вказав також на
потребу приймати, а не відпихати від себе тих чужинців (-нок), які через
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подружжя, з нами пов’язані й хотіли б нав’язати з нами тісніший контакт.
Цього домагаються правила доброго виховання і наш національний інтерес.
Так роблять жиди. Вони з усіма добрі, але до себе, в свої родини, сторонніх
- чужинців рідко допускають, хіба таких, які виключно з ними ототожнюються.
НАША ІНТЕЛІГЕНЦІЯ і її МІСЦЕ: Відповідаючи на заввагу, що на залі
немає "магістрів", тобо інтелігенції, Владика признав частинну слушність цього,
але, побачивши між присутніми одиого-двох парафіян з вищою освітою,
Владика вирізнив це і БОРОНИВ НЕПРИСУТНЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ.
Владика закликав до пошанування своєї інтелігенції. Бо ніякий народ, а в
тому й наш український народ, не може обійтися без інтелігенці, тобто без
провідної, освіченої верстви. Інтелігенція ж у свою чергу повинна БУТИ З
НАРОДОМ, з простолюддям, і служити йому прикладом в усьому, шанувати,
розвивати, берегти духовість свого народу, його християнське обличчя ітп.,
якщо вона (інтеліенція) хоче сповнити серед народу свою місію, своє провідне
завдання: провадити народ за собою. Інтелігенція не сміє замикатися в собі й
жити лиш для себе. Вона є власністю цілої нашої спільноти й має супроти
народу обов’язки! Українська інтелігенція в Австралії мусить зайняти своє
місце серед народу, і то чимскоріше!
ПАРАФІЯЛЬНІ БУДОВИ: Кінцеву частину свого змістовного Слова,
Преосв. владика присвятив парафіяльним будовам які, за його словами, - це
знаряддя - середники в руках духовества й церквних організацій в релігійній
формації наших вірних і конечні для нашого існування взагалі. Наші наукові
інституції - це кузні духовости українського народу. Різні організації мають
для своїх потреб свої домівки. Для розвитку ж релігійного життя наших
вірних, треба нам і парафіяльних будівель. Церкву вже маємо. Погіри церкву
треба нам чимскоріше поставити Парафіяльний Дім. Треба нам мати коло
церкви і кілька кімнат для наших церковних організацій, які кімнати рівночасно
можуть бути і приміщенням для УРШколи. Треба нам і Парафіяльної Залі.
Правда, не такої, як оця в Домі УМолоді, а набагато меншої, на наші
парафільиі потреби: сходини вірних, празники ітп. Пляни для цього вже
приготовляються і всі вірні повинні причинитися до чимскорішого їх
здійснення.
Згадав Владика і про пам’ятну дату 22 січня, 1918 року. Ідея і Чин творців
22 січня повинна збуджувапти в нас вдячність для тих, хто терпів у якийнебудь спосіб за ідеал Української Державносте. Хай це зерно творців 22
січня і бажання свободи росте в наших серцях і в серцях нашої молоді! Те
зерно вже не згине! СВУ, УВО, СУМ.ОУН, Карпатська Україна, УПА,
УДивізія - це символи неймовірного геройства найкращих синів українського
народу за ідеал 22 січня, за Українську Державність!
Ми є частиною української спільноти, яка продовжує боротьбу за свою
державність. Українська еміграція в Австралії - це наче частина Українського
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Фронту в цій країні. І тут, як при війську, треба шанувати і слухати
старшину, провід... Ми є один організм. А в тому організмі має бути ЗГОДА
і ЛЮБОВ. На жаль, нам бракує почуття єдности; почуття, що ми всі без
різниці творимо один національний організм; бракує нам почуття пошани до
власного автори тету "на долах", і любови та пошани до нашого меншого брата
в тих, що "на горі". Бракує нам любови і єдности. Про їх досягнення мусимо
всі молитися і старатися: малі й великі, вчені й невчені. Перед нами - високі
завдання. Батьківщина жде від нас багато діл. І справедливо. Бо ми на свободі.
Тож, оправдаймо надії, які покладають на нас наші рідні в Батьківщині! Хай
запанує між нами Єдність і Любов!".
(Ми старалися передати дослівно думки, а то й цілі речення Преосв.
Владики, з уваги на їх актуальність і глибокий зміст. Дай, Боже, щоб ці
глибокі, батьківські слова та напімнення нашого Архипастиря зрозуміли всі
ті, до кого вони були адресовані, та, щоб серед нас запанувала любов,
братолюбіє і єдність! оіш )

Ш КОЛА Ш КОЛА Ш КОЛА Ш КОЛА
("Д уш п а ст и р ські В іст і", С ідней, 4 лю т ого, 1968р.)
"Цього тижня наші діти знову пішли до австралійських шкіл, щоб чужому
навчатись. На це немає ради. Обов’язком же кожного українського батька в
Австралії, а в нашій парафії зокрема, з патріотичних, релігійних а навіть
практичних - "шкурних" мотивів є: післати свою дитину також до наявних
Українських Шкіл на терені Сіднею.
Дуже прикрим є явище, що Українська Рідна Школа в Сіднеї ще досі не
має свого власного приміщення. Було б нерозумним оскаржувати за цей брак
якісь одиниці чи групи осіб. За це винні ми всі, що до того допустили. Тепер
шкода часу й на нарікання. Школи від цього не буде. ШКОЛУ ТРЕБА
БУДУВАТИ! А треба побудувати її в такому місці, в якому вона найкраще
сповняла б своє завдання.
В "Душпастирських вістях" ч.48/6 7 з дня 19 листопада, 1967р. , ми назвали
ряд аргументів за тим, щоб Школу будувати коло церкви св. Андрія, в
Лідкомбі,узгляднюючи й інші можливості, нпр., побудови такої школи коло
УНДому. При наявності двох площ під будову тої школи (біля нашої церкви
і коло УНДому), здоровий розум, публична опінія, моральне почуття безпеки
для дітей, стабільність та можливість легшого удержання тої школи, а понад
усе: добро самої школи промовляють за тим, щоб ту школу будувати коло
церкви св. Андрія, в комплексі будов, які там плянуються. Про те, що біля
церкви, а не деінде, належить будувати згадану Школу, хай нас переконає ще
один прикрий досвід останніх тижнів: Багато старших парафіян із "засадничих
причин", мовляв: "моя нога там не буде", а з їхнього наказу також і їхні діти,
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ие йдуть до Дому Української Молоді (*мовляв, тому, що він СУМівський.
бандерівський - оіш *) навіть на парафіяльні імпрези. Подібної реакції можна
сподіватися і від сторонників Дому Молоді, які можуть відмовитися гііслати
своїх дітей до школи коло УНДому. Яка ж тут розв’язка? - Будувати дві
школи? А, може, гри? Бо знайдуться і такі, що не підуть і не пішлють дітей
до обох Домів, чи шкіл коло них? - Н І ! Розв’язка є і вона така: ОДНА
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ШКОЛА НА НЕВТРАЛЬНОМУ ҐРУНТІ,
яким для нас усіх був, є, і залишиться ЦЕРКВА і церковний ґрунт!
Така УЦШкола коло Церкви, може бути побудована в порозумінні зі
Шкільною Радою та УГромадою і иа таких чи подібних умовах, як і коло
УНДому. Це потребує порозуміння та узгіднення заінтересованих чинників.
Про можливість катехизації православних дітей їхнім священиком у школі
побудованій коло У Кат. Церви не треба сумніватися. Це справа самих
православних духовників, щоб вони своїх дітей належно обслужили. Ще менше
треба боятися якогось католицького ПРОЗЕЛІТИЗМУ серед православних
дітей (навертання православних на католицтво -оіш) ітп. По-перше тому, що
вони матимуть своїх духовних опікунів - учителів Закону Божого. По-друге,
якщо досі навчання православних дітей в приміщеннях римо-католицьких
шкіл, а останньо, біля Української Католицької Церкви в Лідкомбі (в
параф.домі, при 55 Чирч Стріт, у параф. залі під церквою, а навіть навчання
в ЗАХРИСТІЇ і в канцелярії параф. дому ие окатоличили правосланих дітей,
то ще менше слід боятися якогось католицького "впливу" в окремій Українській
Центральній Школі, хоч би й побудованій біля УКат.Церкви! Тож, аргумент:
"а що буде з православними дітьми в УЦШколі коло УКЦеркви”? - це ніякий
аргумент! Це патичок, яким залюбки користуються ті, яким залежить на тому,
щоб колотити і так не дуже чисту воду наших православно-католицьких
взаємин.
А ЩО БУДЕ, ЯК...? Дехто поширює "дикі" вістки про те, що після смерти
нашого Єпископа, Папа пришле нам чужинця, і все коло Церкви зміниться,
пропаде. Це злослива видумка. Чи може хтось назвати приклад з історії нашої
Церкви в Краю і на чужині, що там, де не стало і де не було нашого Єпископа,
Папа післав - накинув нам чужинця, що всі наші надбання заперечив чи
запропастив? Ніде такого не було! Навпаки! Коли в Німечччині не було нашого
Єпископа, то Папа прислав українця зі Сполучених Стейтів Амарики
( Преосвщ.Платон Корииляк); до Франції - з Канади - Преосв.Володимира
Маланчука; до Англії зі США - Преосв. Августина Горняка. Отже, знайдеться
український Єпископ і для нас, якщо не в Австралії, то, напевно, деінде! Про
це не слід журитись, а радше треба співпрацювати і слухати теперішнього
Єпископа, щоб він якнайдовше жив! Дальше: ми є Помісна (наче Національна)
Церква і маємо свого Верховного Архиєпископа - Кардинала, і від нього
залежить наша Церква.
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"А з часом переберуть усе чужинці.." Якщо так і станеться, то я переконаний,
що в цьому випадку Церква і пов’язані з нею інституції будуть ОСТАННІМИ,
а скоріше пропадуть усі штучні твори чи організації вузького, людського ха
рактеру. "А прийде інший священик - парох і все змінить". - Звідки така певність?
- Досі було вже дві зміни по смерти пок. о.П.Дячишина: пок. о.М.Мельник і
о.І.Бовден. А що змінилося в нашій церкві чи парафі не на користь української
справи чи парафії? Навпаки! Небезпека усяких, навіть карколомних змін, існує
у світських організаціях, бо там приходять до "влади" люди припадкові, люди
інших а то й протилежних поглядів від своїх попередників, ентузіясти, або
гробокопагелі різних справ та ініціятив, які часто діла своїх попередників
нехтують, або в ім’я громадських і національних кличів ставлять собі п’єдестали,
пам’ятники та мавзолеї, які стають порожними по їхньому відході.
Тож, заключення для кожного здорово-думаючого члена нашої парафії та
решти наших громадян у Сіднеї мусить бути одно: спільними силами побудува
ти Українську Центральну Школу на НЕВТРАЛЬНОМУ - сприємливому для
всіх українців ґрунті - на площі коло церкви св. Андрія, в Лідкомбі. Пляни
такої будови вже приготовляються й оцим проситься всіх заінтересованих
справою будови УЦШколи ввійти в контакт і порозуміння зі мною. (о.Іван
Шевців).
*
ПАРАФІЯЛЬНА ЗАЛЯ: в комплексі будов, передбачених біля нашої церкви
в Лідкомбі, виникає конечність побудови і парафіяльної залі. Про її потребу,
крім аргументів, названих Преосв. Владикою, свідчить ще й такий аргумент причина: При нагоді останніх двох церковних імпрез: Празник, 17.12.1967
р., і Спільна Просфора, 21.1.1968р., завважувалося прикре явище: Багато
людей - парафіян не було на тих імпрезах прямо тому, що вони відбувалися
в гарній залі Дому Молоді. Подібно було і з Академією на честь Блаженнішогоо
Митрополита і Кардинала Кир Йосифа. Виглядає, що Братство мусить робити
парафіяльні імпрези в якійсь жидівській або масонській залі, щоб усі наші
парафіни там зійшлися!... Це приводить до заключення, що мимо наявности
двох заль: в УНДомі і в Домі Молоді, нам таки треба мати власну Парафіяльну
залю, щоб попри Церкву, а з часом і школу, мати власний НЕВТРАЛЬНИЙ
грунт для зустрічі всіх парафіян, які з уваги на взаємні упередження і
зрізничкування тих, які зарікаються "вступити ногою" до котроїсь із двох
наявних українських заль, навіть на церковну імпрезу!..
КОШТИ! Хто їх покриватиме? - Ясно, що ніхто інший, як члени нашої
парафії передбачається будови дещо більші від тих, що їх побудовала маленька
громада - парафія в Перті,3 .А. Там їх будувало 100 парафіян. А у нас, у
Сіднеї, є понад 1.000! Передбачені кошти ок. 75.000 дол .(о .Ів а н Ш е в ц ів ).
П.С. Поголоски про те, що всі наші церковні посілості зареєстровані на
Римо-катол. кардинала - ФАЛЬШИВІ! Наша Церква має свій "БОДІ
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КОРПОРЕЙТ" і ТРАСТІС. Вся наша власність зареєстрована на ТІШ5ТЕЕЗ
ОЕ ІЖКАШІАМ САТНОІЛС АРОЗТОЬІС ЕХАКСНАТЕ Ш АН5ТКАІЛА.
То ж, нічого боятись!" (о.Іван Ш евців)
Ш.В. От таких треба було вживати аргументів, щоб заспокоїти "гарячі
голови" у відношенні до УКЦеркви та їх упередження до всяких ініціятив її
священиків, оіш ).
*
Навчання ж тої Центральної і "соборницької" школи ім.св. Ольги, як і
досі, відбувалося в приміщеннях УКЦеркви. 29.1.1968 р. Голова УШРади
. ІІПВ, мгр Ярослав Масляк прийшов до параф.дому, щоб подякувати о.
парохові за уживання школою Українознавства в 1967 р., дому при 55 Чирч
Стріт, і параф.залі під церквою і просив про .дозвіл уживання тих приміщень
упродовж 1968р. Батьківський Комітет годиться оплачувати працю
прибиральниці обох приміщень в сумі 3.00 дол. тижнево, а за уживання тих
приміщень парафія не бере ніякої винагороди. О.Парох попереджає, що в
часі навчального року 1968 параф. дім, мабуть, буде розвалений, і тоді школа
Українознавства мусітиме шукати іншого приміщення.
Підписали: оіш і м ґр .Я .М а с л я к .
*

Я умисно навів ці довші цитати, щоб показати і добру волю, і готовість з
моєї сторони зробити все можливе, щоб у Лідкомбі була лиш ОДНА Українська
Школа. Мій погляд у цій справі я знову висловив- публично в Різдвянім
Листі до Вірних сіднейської парафії св. Андрія, 1.1.1968р., де сказано:..."Коли
ж мова про парафіяльні розбудови, то тут треба мати на увазі й будову школи.
Здоровий глузд і добро українських дітей і самої школи сьогодні й в
майбутньому диктують, щоб така школа була побудована біля нашої церкви.
Загальна опінія є прихильна такій розв’язці тої важливої для цілої нашої
спільноти справи, і лиш дехто старається її оспорювати й утруднювати.
*
Ширше про будову школи біля церкви св. Андрія говорилося на Спільній
просфорі, 21.1.1968 р., у Домі Молоді в присутності Ап.Екзарха і 400
учасників. А в "Душпастирських Вістях" з 4.2.1968 р. сказано:.."Така школа
коло церкви може бути побудована в порозумінні зі Шкільною Радою та
УГромадою і на таких чи подібних умовах, як і коло УНДому. Це потребує
порозуміння та узгіднення заінтересованих чинників..." Однак тим "чинникам"
не ходило про спільну розв’язку спільної справи. Вони не виявили в цій
справі доброї волі, але, прикриваючись рішеним Делегатів ОУГ з-перед трьох
років та неоправданим побоюванням про духовну обслугу православних дітей,
рішили будувати окрему школу біля УНДому. При цьому не слід забувати
(як сказано вище), що навчання т.зв. Центральної Р.Школи ім. св. Ольги, в
тому часі відбувалося в прицерковних приміщеннях парафії св. Андрія.
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У світлі такої негативної настанови "батьків народу" до шукання компромісу
й побудови ОДНОЇ ШКОЛИ на вигідній площі біля української католицької
церкви св. Андрія, Загальні Збори парафіян св. Андрія в Сіднеї, 7.4.1968 р.,
схвалили плян і рішили будувати школу враз із залею біля церкви св. Андрія.
*
Таке розумне рішення парафіян потвердив Преосв. Владика Кир Іван,
Ап.Екзарх, у своїй промові на Спільнім свяченім, в Сіднеї, 28.4.1968 р., та
розвіяв побоювання православних українців, що школа побудована біля нашої
церкви не буде виключно конфесійною, католицькою. Владика заявив:
"Запевняємо всіх заінтересованих, що вона (школа) буде в мережі Української
Центральної Шкільної Ради. Це буде лиш нами збудований будинок і на
грунті УКЦеркви. А поза тим, це буде звичайна Українська Школа ДЛЯ
ВСІХ ДІТЕЙ!".
Щоб розвіяти всякі сумніви щодо плянованої школи біля нашої церкви, в
"Душпастирських Вістях", 23.6.1968р., я оголосив "ЗАЯВУ" такого змісту:
"Як уже всім відомо, в комплексі будов, що їх планується побудувати біля
нашої церкви, є також ШКОЛА. Вона запроектована на 9 кляс в однім будинку
з парафіяльною залею. Та школа є подумана - запланована для всіх українських
дітей, а ие виключно наших, католицьких. Навчання в тій школі повинно
відбуватися в системі й за програмою УЦШРади, як і досі. Школу будує
наша парафія, яка готова віддати її вповні на услуги української спільноти,
Шкільної Ради, чи ОУГромад за якусь символічну винагороду, а то й без неї.
Все це ми готові оформити правним контрактом, щоб лиш не допустити до
зайвого розпорошення сил, енергії та гроша; щоб зберегти єдність української
спільноти в Сіднеї; щоб запевнити реліґійну обслугу всім дітям їхніми
душпастирями; щоб дати українській дитині ОДНУ, ПОРЯДНУ, ВИГІДНУ
ШКОЛУ!"
Думаюча здорово частина українського громадянства все ще шукала виходу
й компромісу, якогось домовлення пароха Сіднею з громадськими чинниками.
Ширше про це, гл. "Душпастирські Вісті", 23.6.1968 р.
*
"ЧИ СПРАВДІ НЕМАЄ ВИХОДУ?"
З різних джерел довідуємося, що Управа ОУГ робить заходи, щоб біля
УНДому побудувати приміщення для школи. Простору, дев’ятикласну школу
будує рівночасно й наша парафія. Щоб уникнути двоподілу української
спільноти, розпорошення сил і грошей, парох укр.кат.парафії св. Андрія,
запропонував найбільш можливий компроміс: побудувати спільно одну школу
на рентованім церковнім ґрунті, біля церкви св. Андрія, або готову школу
віддасть в оренду УШкільній Раді за мінімальну ренту. Ці пропозиції не
знайшли відгуку по стороні ОУГ. Одиноким аргументом, яким Управа ОУГ
"відбивала" голоси здорово -думаючої частини иашаго громадянства: щоб
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Управа ОУГ здержа
лася від будови школи біля УНДому,
щоб пішла на домов
лення з параф ією
св. Андрія і будувала
школу на рентованім
ґрунті, або арешту
вала готову школу, це відклик на гіерестарілий мандат уповноважнення для
неї (Управи ОУГ) від
З ’їзду
Д елегатів
УГромад побудувати
школу в Лідкомбі.
В тій справі ми дістали листа від Делегата на той З ’їзд, п.С.Лютака,
11. з . "Домагаємось Делегатського З 'їзд у О б’єднання Українських Громад
НИВ!" З браку місця, передруковуємо кінцеву частину того листа. У вступі,
автор пригадує про пороблені заходи щодо будови школи біля церкви св.
Андрія та готовість парафії йти на компроміс, щоб тільки уникнути розпоро
шення сил, грошей ітп.; щоб дати українській дитині в Сіднеї ОДНУ,
ПОРЯДНУ, ВИГІДНУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ!
... і заключає: "Здавалося б, що ця найбільше сприємлива пропозиція для
української спільноти, а зокрема для ОУГромад (яке, як відомо, бореться з
фінансовими труднощами), буде прийнята иа задоволення усім. На жаль,
простягнена рука так і зависла в повітрі. Управа ОУГ дальше стоїть на
становищі свого мандату, даного їй Делегатським З ’їздом 5 березня, 1967
року, - будувати УЦШколу. Можливо, що тоді, за зовсім інших умовин, таке
рішення Делегатського З ’їзду мало своє оправдання. Воно ледве чи було б
таким, якщо б делегати того З ’їзду робили його, беручи до уваги сьогоднішні
обставини і готовість Української Католицької Церкви дати готову вже школу
в оренду ОУГ чи Шкільній Раді.
Будова школи біля УНДому - це справа кільканадцяти тисяч доларів
громадських грошей. Беручи до уваги теперішні обставини, треба двічі
застановитися, чи варто наражувати цілу спільноту на зайвий люксус. мати
дві українські школи в Лідкомбі там, де вистарчить одна, порядна школа! На
жаль, Управа ОУГ такої гадки Делегатів ОУГромад, сьогодні, за змінених
обставин, не питається, хоч статутово вже давно минув час такий Делегатський
З ’їзд відбути та, евентуально, той давній мандат ПОТВЕРДИТИ. Зате, Управа
ОУГ відкладає той З ’їзд "ад календас ґрекас", а в міжчасі скликає віча, на
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яких виноситься односторонні постанови будувати УЦШколу, нібито на
нейтральному грунті. До якої міри той ґрунт був "невтральним" у минулому і
є таким сьогодні, ми можемо ствердити на підставі факту, що більшість членів
УГромади Лідкомб і Фундаторів УНДому вийшли з нього і побудували собі
Дім Молоді...
Тож, коли хочеться будувати УЦШколу сподіваними коштами - пожертвами
всієї української спільноти, - то ми вважаємо за конечне, щоб Управа ОУГ
здержалася від свого рішення починати будову УЦШколи але до відбуття
нового Делегатського З ’їзду! На З ’їзді, а не на вічах, треба шукати
потвердження перестарілого "мандату" в нових обставинах..." Степан Лютак.
Ж

В неділю, 26.6.1968р., відбулося розкопання і благословлення фундаментів
під Центральну Школу ім.св.Ольги, в сусідстві УНДому. У благословленні
фундаментів тої школи взяв участь Екзарх УКЦ Кир Іван (Прашко) і парох
храму св. Андрія о.І.Шевців.
І4.В. Коли пишуться ці рядки, - липень,
1998р. -в часописі "Вільна Думка" натякається, щоб цю школу ліквідувати,
бо учнів щораз менше, а Громада не в силі вдержати будинок, (бо від самого
початку він був зайвий і нерентабельний - оіш).*
Ж
Коли все це не дало бажаного успіху, в неділю, 29.9.1968 р., відбулося
благословлення фундаментів школи і парафіяльної залі, біля церкви св. Андрія.
При цій нагоді варто ще раз пригадати, що "всегромадська" школа ім. св.Ольги
все ще відбувала своє навчання в приміщеннях нашої парафії. В міжчасі,
заходами Управи ОУГ і певної ґрупи людей нашвидку збудовано нову школу
біля УНДому, куди перенесено навчання школи ім.св.Ольги, чи т.зв.
Центральної.
Частина батьків, які досі посилали до неї дітей, доки навчання відбувалося
в церковних приміщеннях, не погодилася післати своїх дітей до нового будинку
біля У НДому і, з початком Ш кільного року (2 3 .2 .1 9 6 9 р .) , в
"Д у ш п а ст и р с ь к и х В іс т я х " появилося повідомлення такого змісту:
БРАТСЬКА РІДНА ШКОЛА ім.св. АНДРІЯ заіснувала при нашій церкві
з початком цього року. Вчора в ній було вже 52 учнів в усіх сімох клясах.
Школа входить у мережу наших суботніх шкіл в Австралії, під проводом
Центральної Шкільної Ради і веде своє навчання за її програмою. Управителем
Братської Школи є п. проф. Михайло Німців. Учителі поодиноких кляс і
предметів апробовані Головою Стейтової Шкільної Ради НПВалії п.мґр.
Ярославом Масляком. Навчання відбувається в церковних приміщеннях в
яких упродовж останніх кількох років відбувала навчання частина Центральної
Рідної Школи. Нова школа будується!"
зЦ зЦ ^
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Благословлення нового будинку й передания його в користування Братської
Рідної Школи ім. св. Андрія відбулося в неділю, 1.3.1970 р. З того часу дві
українські школи в Лідкомбі (школа ім.св.Ольги, т.зв. Центральна біля
УНДому, при Джозеф Стріт і Братська Рідна Школа ім.св.Андрія при Чирч
Стріт) стали дійсністю.
*
Від того часу по сьогодні, Братська Рідна Школа вповні себе оправдала.
Всупереч своїм противникам, які відмовляли їй колись права називатися
Українською, або Рідною, та хотіли прищепити їй ярлик "парафіяльної" чи
католицької, і, які вже зійшли з овиду громадського життя, або себе в ньому
скомпромітували (писано в 10-ту річницю Братської РШколи,"ЦіЖ",22.7.1979
року - оіш), та школа розвивається і сповняє своє високе завдання - всестороннє
релігійно-національне виховання соток українських дітей і їх збереження для
України.
Як було заплямовано, Братська Рідна Школа ім. св. Андрія є в мережі
Українського Рідного Шкільництва в Австралії, й навчання в ній відбувається
згідно з програмою УЦШ Ради. В програмі навчання окрему увагу
присвячується теж релігійному вихованню дітей в українськім обряді, бо
духовість українського народу наскрізь реліґійна-християнська, а наша Церква
иа чужині залишається чи не одинокою Берегинею і плятформою не лиш
релігійного, але і національного збереження нових поколінь при українстві
взагалі.
Б Р А Т С Ь К А Р І Д Н А Ш К О Л А ім . с в . А Н Д Р І Я в С ід н е ї
Пермі іїм Управителем тої шшколи аж до своєї невіджалуваної, передчасної
смерти (8.2.1975 р.) був досвідчений педагог, людина хрустального характеру,
бл.п.проф. Михайло НІМЦІВ. Завдяки йому, Братська Рідна Школа росла з
року в рік. У залі, під церквою, Преп. Сестри Василіянки, під проводом
досвідченої Матері Ігумені Марії ЧСВВ, відкрили й провадять Дитячий
Садочок і Передшкілля, де щосуботи навчається 30-50 діточок.
*
В 1978 р. засновано в парафії ЦЕРКОВНИЙ МОЛОДЕЧИЙ ХОР, в якому
понад 60 учасників - це учні, або випускники Братської Рідної Школи. Велика
вільна площа біля школи служить не лиш для вигідної стоянки авт, але й на
забави для дітей. В окремім приміщенні Батьківський Комітет провадить
кухню, де щосуботи діти можуть купити собі теплу перекуску, а в кіоску солодощі чи холодні напитки. Це дуже важливо, бо діти не потребують
віддалятись від церковної площі чи бігати по ці речі до крамниць.
Для випускників Школи Українознавства і тих, які й хочуть у майбутньому
учителювати в українських школах, провадяться ПЕДАҐОҐІЧНІ КУРСИ.
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Центральна Школа ім. св. Ольги біля УНДому в Лідкомбі. Відвідини
Блаженнішого Патріарха Мирослава, квітень 1986 р.

Для молодих українців, а зокрема для чужинців, які хочуть вивчити українську
мову, п-і Е.Барчинська, довголітня Управителька Братської Рідної Школи
впродовж років провадила спеціальні для цього Курси (вечорами).
Мгр.Я.Масляк, досвідчений педагог і драматург, знаходив серед учнів
Братської Школи "артистів" і, створивши з ними "Летючу Естраду", ставив
з ними сценічні постановки і сценки на задоволення усім. А все це разом
узяте помагає дітям і молоді в розвитку української мови, збагачує їх
український словник і приготовляє їх до праці на різних полях українського
життя в майбутньому.
Сьогодні, з перспективи 10-ти років існування Братської Рідної Школи ім.
св. Андрія в Лідкомбі, можемо тільки ствердити правильність думання її
ініціяторів та висловити вдячність усім Батькам, Учителям й Учням, які до її
існування і розвитку причинилися. А тим, які тепер у ній працюють, або
завтра стануть у ряди будівничих українського шкільництва - бажаємо успіхів
і Божого благословення, на многії літа!
(Так я писав з нагоди першого 10-тиріччя Братської Рідної Школи
ім.св.Андрія. Ті слова і побажання повтаряю і сьогодні, коли та школа відзначає
своє 30-річчя існування і діяльности - о.Іван Ш евців).
СТАТИСТИКА БРАТСЬКОЇ РІДНОЇ ШКОЛИ ІМ. СВ. АНДРІЯ В
СІДНЕЇ 1969 -1979
Як було сказано вище, при кінці 1968 року постала при церкві св. Андрія
суботня школа, яка начисляла 52 дітей. Першими учителями в тій школі
були: п-на О р и ся Г а р а си м ів - Ш евчи к і п. Ж д а н К о ло м и єц ь .
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В 1969 ррці, дня 22
лютого, відкрилась Братсь
ка Рідна Школа ім. св.
Андрія в Сіднеї. Рішенням
Стейтової Шкільної Ради
НПВ, дня 6.5.1969 р.,
прийнято її в мережу
Українських Рідних Шкіл
НПВ.
У чителями р ел ігії в
БРШ 1968 р. Заля під церквою. Прощанна
роках: 1969-79 були Свящеучительки 1ванни Мамчак
ники УКЦ і Преп. Сестри
ЧСВВ, 1969-1975 рр. керів
ником Шшкіл: Початкової та Українознавства, був проф. Михайло Німців.
1975-1979 керівником Школи Початкової була п-і Софія Сивенька а
керівником Школи Українознавства і Педагогічних Курсів - мґр. Ярослав
Масляк.
1971-79 в Садочку вчителювали Преп. Сестри Василіянки, а в роках: 197476 теж п-і Галя Чубата.
1969-1972 головою Батьківського Комітету був п. Ілько Михно. В рр.197379 головою Б.К. був п. Юрій Сивак а в 1979 р. - п-і Галя Чубата.
1969 -1979 рр. учителювали: Барчинська Евгенія (1969-1979), Барчинський
Андрій (1977Л979). Боднарук Віра (1974-1979), Брецько Одарка (1972-1979),
Гриневич Ліда (1972-1976), Даниляк Мирон (1971-1977), Денисеико Люба
(1978-1979),Кошарич Юрій (1975-1979), Ливочко Ганя (1977-1979), Мамчак
Іванна 1969 (потім виїхала до Мельборн), Масляк Ярослав (1969-1979),
Менціиська Христина (1969-1971), Менцінський Зенко (1970-1971), Німців
Михайло (1969-1975),
Новицька Анна (19701975), Сивенька Софія
(1969-1979), Суховерська Іванна (1972-1979),
П ерекович М арійка
(1969-1974), Худа Ганя
(1969-1970), Цимбалій
Стефан (1976-1979).
В 1972-1979 рр. у
Школах Українозеавства
і Педагогічній учителю
вали: о.Іван Ш евців
(1975-1979), Барчинська
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Евгенія (1972-1979), Кошарич Ю рій (1 9 75-1976),
М асляк Я рослав (19721979), Маланюк Зеня (19751977), Матіяш Василь (19761979), Н ім ців М ихайло
(1972-1975), Суховерська
Іванна (1972-1979), Чекалюк
Володимир (1975-1979).
1969-1979 рр число учнів
і студентів у поодиноких
клясах: 1969р: 1/12; 2 /1 0 ;
3 /6 ; 4 /1 6 ; 5 /1 1 ; 6 /6 ;
7 / 5 . (В сіх разом: 66).
1970р,: 1/17; 2 /18; 3 /9 ; 4 /
9; 5 /2 0 ; 6 /1 7 ; 7 /1 2 . (Всіх:
Вчителі БРШ 1970 р. Сидять: о. І. Шевців, С.
102). 1971р.:Садок - 16; 1 /
Сивенька, М. Німців (управитель), І.
Суховерська, Я. Масляк; стоять: Є. Барчинська, 9; 2 /1 7 ; 3 /1 3 ; 4 /1 7 ; 5 /7 ;
6 /1 8 ; 7 / 1 7 . (Всіх разом:
Л. Гриневич, О. Цимбалій, М. Даниляк, А.
114).У 1972 р. в усіх клясах
Новицька, М. Чирка.
було: 140 учнів; у 1973 р.: 120
учнів, 1974р.: 133 учні. З того, Українознавство 1972р:І/11; 1973р.:І курс:10,
II курс: 8; 1974р.: І курс:7, II курс: 10, III курс:7 студентів. У 1974 р. Школу
Українознавства закінчили: Барчинський Андрій, Ливочко Ганя, Боднар Лінда,
Менцінська Марта, Дутко Христина, Михно Степан. Драґан Галя.
У 1975 році, Садок: 41; Ікл.: 7; 2 /1 4 ; 3 /1 4 ; 4 /1 1 ; 5 /8 ; 6 /7 ; 7 /7 ;
Українознавство: Ікурс: 9; II к: 7; III к: 10. Педагогічний курс: І рік: 5
студентів.(Разом: 152). 1976р.: Садок:35; 1 / 1 3 ;2 /1 0 ;3 /11; 4 /1 1 ; 5 /1 1 ; 6 /
6; 7 /7 . Українознаство: І курс:6; II к:8; III к:7. Педагогічний курс: І рік:6,
II рік:5 студентів (усіх разом: 136). 1975 р. Школу Українознавства закінчили:
Даниляк Стефан, Лютак Іван, Сапрун Петро, Касанчук Стефан, Менцінська
Леся, Сенькович Марійка, Козак Денис, Мирилович Дарка, Сенькович Богдан,
Кузик Роман. В 1976 р. Школу Українознавства закінчили: Буць Христина,
Побігушко Надя, Денис Григорій, Спирдз Роман, Константинюк Галя, Тройчак
Михайло, Пелех Галя. Дворічний Педагогічний курс у 1976р.закінчили:
Барчинський Андрій, Менцінська Марта, Івасик Мирося, Михно Стефан,
Ливочко Ганя.
1977р.: Садок:33; 1/11; 2/12; 3 /12; 4 /10; 5 /7 ; 6/12; 7/5.Ураїнознавство:
І курс:6; II к:5; III к:5. Пед. курс: II рік:3 студенти.(Разом: 131 учнів).
1978р.: Садок:48; дошкілля:6; 1 /7 ; 2 /1 1 ; 3 /1 1 ; 4 / 8 ; 5 / 10; 6 /8 ; 7 /1 3 .
Українознавство: І курс:4; ІІк:3; III к:3. Пед. курс: І рік:6 (Разом усіх:138).
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В 1977 році
Школу Україно
знавства за к ін 
чили: Береговий
Андрій, Олексин
Евген, Кудрич Га
ля, Шухевич Гандзя, Кузик Галя.
Дворічний Педаґоґічний Курс:
Д аниляк Сте
ч.«~- —
^
,*1* ч
... 'і' 'ТшГОЯиПЯм ІН
фан, Менцінська
Учителі і учні БРІЛ перед храмом Св. Андрія 1970 р.
Леся, Мирилович
Дарка, В 1978 р. Школу Українознавства закінчили: Даниляк Роман, Ільків
Леся, Маркевич Марійка.
Слід відмітити, що перше шкільне свято "День Матері" відбулось у травні
1969 р. в Домі Молоді, а перше закінчення шкільного року, в грудні 1969 р,
вже у власній парафіяльній залі.
Кожного року школа відзначає імпрезами: День Тараса Шевченка, День
Матері, День Рідної Школи та на закінчення шк.року Свято Миколая.
При школі існує ХОР. Диригентами Хору(до 1979р.) були: Менцінський
Зенко, Суховерська Іванна, Боднарук Віра.
При школі діє Драматичний Гурток під назвою: "Л ет ю ча Е с т р а д а ”.
Режисером є мгр.Я.Масляк. Гурток цей бере участь у різних імпрезах школи
і парафії та відвідав з успішними виступами під назвою "Вечір Розваги 1",
такі осередки: Нюкастель, Мельборн 1974р. "Вечір Розваги 2" Нюкастель,
Мельборн, Джілонг, Аделяйду 1977р.В Сіднеї Гурток виступав самостійно
1974 і 1976 р.
Шкільна Бібліотека: нараховує 550 книжок.
"П ЕР О " - шкільний журнал - вийшов у рр.: 1977 і 1978. В ньому друкуються
кращі праці учнів у формі коротких оповідань, нарисів, віршів тощо.
У конкурсі молодечої творчости взяли участь: 1977 р.: Даниляк Роман,
Олексин Евген, Сенькович Марійка,Смеречук Оксана, Тимоць Орест. У 1978
р.: Даниляк Роман, Ільків Славко, Менцінська Надя, Сенькович Марійка,
Фіґурка Юлія. їх твори друкувались у пресі, або були читані в українських
радіопередачах. Смеречук Оксана й Ільків Славко одержали 3-тю нагороду
від Літературно-Мистецького Клюбу ім. В.Симоненка, в Мельборні.
*
і

З нагоди 10-ліття Братської Рідної Школи, у "Вільній Думці" 12.8.1979р.
свій допис про відзначення Х-тиліття, п.Степан Хвиля - закінчує словами:
"За десять років деякі учні Братської Школи стали вже вчителями в тій же
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Випускники БРІЛ 1976 р.

школі, а учитель (тепер правник) М.Даниляк став уже вдруге Головою
Стейтової Шкільної Ради. Такі й їм подібні молоді люди продовжують ідею
християнізму та почате діло батьків. Братська Рідна Школа завдячує свій
успіх тому, що всі йдуть "в один гуж".(С.Хвиля).
*

Братська Рідна Школа ім. св.Андрія: Свято Матері 1979р. ПРОГРАМА:
1.Відкриття - Дир. Школи С.Сивенька
2. Виступ Садочка
3.Доповідь- Оксана Смеречук, студ. Школи Українознавства
4. "Мама господиня" - рухова вправа зі співом, виконують учні І кляси
5. Р.Завадович: "Квіточка для мами" деклямує Таня Бейлі, уч. III кл.
6.Б.Коваленко: "Мама" - деклямує ня денисеико,уч. 5 кл.
7. "Козак від’їжджає" - співає тріо: І.Янківська.О.Сивак УІІ кл і Х.Славич
УІ кл.
8."Мамо!" - спомин - читає Надя Менцінська, уч.УІІ кл.
9.Народній танок - виконують учні УІІ кл.
10.Б.Кравців: "Мати" - деклямує Гандзя Берегуляк, уч.УІ кл.
11. "Мати качечка" - рухова вправа зі співом, виконують учні II кл.
12. ІО.Шкрумеляк: "Свято Матері" - деклямує Марта Смеречук
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13. "Любов матусі і "Мамина доня" - виконує шкільна оркестра
14. "Пісня про маму" і: "Сьогодні Мами Свято" - співає Шкільний Хор.
Програму заповідає: Віра Хіцяк, уч. УІ кл.
Виступ Садочка підготовили Преп. Сестри Василіянки
Шкільний Хор і тріо - диригент: Віра Боднарчук, пом.Х.Брецько,вчителька
Р. Школи.
Шкільна Оркестра - провадить Голова Батьк.Комітету - п.Ю.Сивак.
*

При кінці 1980 р., Братська Рідна Школа ім.св. Андрія відзначала своє
перше 10-тиліття. З тої нагоди, о. парох І.Шевців,("ДВісті" 7.12.1980р.)
написав:.."З приємністю вітаю іиіціятиву Учителів Братської Рідної Школи
ім.св. Андрія видати ОДНОДНІВКУ з річним підрахунком діяльности тої
Школи в 1980 р., на ХІ-ім році її існування. Це дає мені ще одну нагоду
висловити моє іцире признання і подяку всім Учителям - в тому Священикам
і Сестрам ЧСВВ - за велику і віддану працю та посвяту у вихованні молодого
покоління в українській національній, релігійній та обрядовій свідомості. Моє
признання належиться теж Батьківському Комітетові за дбання про Школу
та Батькам за те, що вони, ие зважаючи на труднощі, докладають зусиль і
приводять своїх дітей до Школи. Вірю, що ці спільні зусилля, з метою зберегти
українську національну і релігійну ідентичність наших дітей, не підуть намарно
та що у висліді вони дадуть усім нам задоволення за вложений труд і жертву
і почуття добре сповненого обов’язку перед Богом, Церквою та Українським
Народом. При цій нагоді гратулюю учням за їхні успіхи в науці релігії та
українознавства й бажаю усім, що помагають нашій Школі, Веселих Свят
Різдва Христового і Щасливого Нового Року 1981, Божої помочі, кріпкого
здооров;я і многих діт! (о.Іван Шевців, парох)
і: до Батьків:
Дорогі Батьки, Навчальний 1980 рік закінчився. Сьогодні учні та студенти
отримають свідоцтва з оцінками їхньої цілорічної праці. Деякі ставились до
навчання серіозио й працювали багато над вивченням української мовилітератури. Українська мова є визнана, як матрикуляційний предмет в
австралійських школах, і кожен учень, який ходить до 11 і 12 кляси
австралійської школи, може брати українську мову до кінцевих іспитів. Нам
треба подбати, щоби якнайбільше наших дітей вивчали українську мову до
іспитів у державних школах. Одначе мови не можна вивчити за 2 роки, будучи
в 11 і 12 клясі, а треба вивчати її систематично вже від садочка. Суботня
школа помагає у вивченні української мови, власне тому посилайте своїх
дітей до української школи..." оіш
У 1994 р. Братська Рідна Школа ім.св. АНДРІЯ відзначала своє25-ліття.
В часі підготовки до Ювілею 1000-ліття Хрещення України учні робили
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проекти - есеї ітп. Вони зробили макет того Хрещення. Перед Великоднем
учні вчаться писати писанки, а також вишивати і гаптувати українськими
взорами. Влаштовування різних імпрез, участь у Богослуженнях, спів,
деклямації" участь у Хорі ітп., вимагають від учнів ініціятиви, зусилля і
солідарности, а все це виробляє в них почуття спільноти, Спільноти Української, - і закріплює в них українського "духа". Бо мову
можна вивчити і в чужій школі, але спілкування дітей між собою і з учителями,
відзначення різних свят в українській атмосфері виробляє в дітей пошану і
любов до всього українського і саме в цьому великий позитив Української
Школи на чужині.
В останніх часах учні БРШколи виступали в радіо СБС, брали участь у
"Тижні Дитини”, в " Дні Етнічних Шкіл" і там за свої виступи одержували
иризнанння, відзначенння і нагороди.
Бували в житті школи і надзвичайні події - Свята. Нпр. відвідини Блажен
нішого Патріярха Йосифа, 19.10.1968р. і вдруге 4.3.1973 р. та Блаж. Патріярха
Мирослава Івана (Любачівського), квітень 1986р. Кожного разу, при відвіду
ванні парафії, відвідував і нашу школу та служив своїми вказівками Преосв.
Владика Іван Прашко. В м. липні, 1993 р. вперше відвідав БРШколу новий
епарх УКЦ в Австралії, Кир Петро Стасюк ЧНІ.
Упродовж існування школи, крім вищезгаданих Церковних Ієрархів,
відвідали її визначні особи: Президент СКВУ - Петро Саварин з дружиною
1985р.; проф. Володимир Янів Ректор УВУ з дружиною 1980р.; проф. В.
Кубійович і д-р А.Фіголь від НТШ і ЕУ в Сарселі; Дмитро Павличко - поет
з Дружиною; тод.міністер Культури в Україні - Іван Дзюба; проф. Ігор Осташ;
Драматичний гурток "Діти з України"; п.Ігор Деркач, проф.Василь Маркусь
- ред ЕУ ІУ Діяспори; ред. Василь Базів - ред."3а Вільну Україну" з Дружиною
Надею; Йосиф Тереля - Іспоідник Віри; Василь Колодчин - Голова УПСО з
Дружиною; Роман Іваничук - письменник і (тоді) Депутат ВРади;д-р Марко
Павлишин - Монаш Унверситет у Мельборні; Міністри освіти Стейту НПВ:
Б.Бішоп, Е.Бедфорд, і ін.; Єпископи: Павло Василик - 1991р., Михаїл Сабриґа
ЧНІ 1993, Єн.Михаїл Колтун ЧНІ, Єп. Михаїл Гринчишин ЧНІ і ін.
В БРШколі, і при участи її учителів, відбувалися виховні Семінарі: проф.
1-І. Пазуняк, Марта Гарасовська, проф. Я.Рудницький, проф. Я. Ісаїв і ін.
Завдяки Управительці БРШколи, п-і Е.Барчинській, нав’язано контакт і
переписку зі Школою ім. І.Франка в м. Дрогобичі, Україна. Учні БРШколи
післали допомогу своїм ровесникам в Україні. Перша допомога - 200 кг.
шкільного приладдя 1991р. Друга - призначена на снідання для учнів.
Як відомо, пісня - це один із найкращих способів вивчення мови, бо "слова
з пісні не викинеш" - каже пословиця. Це розуміло керівництво БРШколи і
присвячувало співу багато уваги. Співу в поодиноких клясах і всіх дітей
разом, спершу вчили Сестри Василіянки, потім інші учительки.
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Розуміється, усі діти співали чи то на концертах, чи збагачували свом
співом шкільні імпрези і свята. Перед Різдвом діти вивчали колядки, в часі
Свят ходили з колядою до українських домів у Сіднеї. Перед Великоднем писали писанки, виучували а потім співали, Гагілки...
При школі є Дитячий Садочок. Навчання в ньому провадять Сестри
Василіянки. Діти дуже добре почуваються в приміщенні під церквою, що
його спорядили Сестри як справжній діточий рай.
Щоб у часі великої перерви діти не бігали до близьких крамниць купувати
перекуску, то про неї дбає Батьківський Комітет. Він провадить Кантину, в
якій діти можуть легко і дешево купити собі бажану перекуску, чи то холодну,
чи теплу.
Навчанням релігії займаються священики, Сестри Василіянки і Катехитки.
Навчання відбувається щотижня, одну годину в уіх клясах рівночасно, згідно
з програмою і підручниками, що їх уложили і видрукували Сестри Василіянки.
Як згадано вище, при школі є бібліотека і діє Драматичний Гурток "Летюча
Естрада".
Інша діяльність БРШколи: батьківський Комітет видав сорочки з емблемою
школи у двох мистецьких оформленнях. В конкурсі взяло участь 26 учнів.
Ж урі, в складі 5 осіб, вибрали проект чорно-білий Тамари Брецько і
кольоровий - Діями Даюк.
Після передчасної смерти молодого учителя пок. Мирона Даниляка, 1991р.,
в школі засновано Фонд його імени. З того Фонду одержав нагороду за добре
знання історії України учень 10 кляси Данило Флюнт, а в 1993р. учениця 10
кл. Лариса Гуль.
Спочатку в школі вчили люди доброї волі. Тепер майже всі учителі професіонали з педагогічним знанням і досвідом та науковими ступенями в
австралійській системі освіти.
В 1988 р. учителька БРШколи, п-і Стефа Даюк видала підручник навчання
в молодших клясах п.н. "Моя А Б Е Т К А " , що втішається популярністю серед
учнів.
На конкурсі Ради Етнічних Шкіл НПВ студенткою року 1992 була вибрана
учениця нашої Школи - Тамара Брецько, а в 1993р. - Адріяна Вітковська.
На початку 1969 р. в БРШколі було 52 учні й 5 учителів. У мин. 1993р. в
БРШколі навчалось 138 учнів. Було 12 учителів і 5 учителів релігії. Досі
(1994р.) у БРШколі навчалось понад 600 учнів.
Субота - день вільний від праці й від навчання в австралійських школах.
Багато дітей тоді пустують. Наші ж діти вчаться собі на користь, батькам,
Церкві й Народові иа славу й потіху, державі на добрих громадян.
Попри Церкву, Українська школа на чужині,- це джерело і криниця
української духовости і культури, до якого ті діти в майбутньому будуть
звертатися, як дорослі, за підкріпленням і відсвіженням.
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позитив україн
ської школи на
чужині в тому,
що в Рідній Шко
лі діти вивчають
українську мову,
яка помагає їм не
лише
сп іл к у 
ватися з україн
цями, але для
тих, які студію
ють в у н ів ер 
ситеті і мусять
мати іспити з
чужої державної
мови, українська
мова признана, як
одна з таикх мов
і дітям легше
здавати іспити з неї. Врешті, знання української мови прямо необхідне при
відвідуванні України чи праці в Україні. Сьогодні в Україні багато чужинець
ких фірм, зокрема тих з Канади, США а навіть з Австралії, відкривають свої
підприємства і радо приймуть україномовних працівників.
Кожна школа, а українська школа на чужині зокрема, це не лише кузня
знання. Це плятфома для зустрічі українських дітей, їх спілкування між собою,
закріплення товариських зв’язків на довгі роки, а то й на ціле життя; це
ототожнення дітей з україською спільнотою, тобто з Україною взагалі. Таке
спілкування виробляє в дітей почуття приналежносте до української спільноти
й обов’язків супроти неї.
Дотеперішні досягнення й успіхи Школи слід завдячувати великій посвяті
учителів та управителів цієї Школи та їх співпраці і солідарносте між собою,
з парохом, Батьківським Комітетом і з батьками. Ентузіязм, відданість і працьо
витість учителів школи перемагають багато труднощів тяжкої учительської праці,
а успіхи в науці їх учнів є гідною нагородою за всі труди, турботи і посвяту.
Керівники БРШколи в 1969 - 1994рр.: 1969-1975 рр.проф.Михайло
НІМЦІВ, 1975-80рр.: п-і Софія СИВЕНЬКА; 1981-1994 рр.: п-і Евгенія
БА РЧ И Н С ЬК А ; 1975 -1983 рр.: мґр Я рослав М АСЛЯК - Ш кола
Українознавства і Педагогічні курси.
Учителі 1969 - 1994рр.: Барчинська Евгенія 1969-1994; Барчинський Андрій
1977-1978 і 1984-1985; Бейлі Христина 1980-1993; Берегуляк Валентина 1983-

Розділ IX

449

1984; Боднарук-Маклавд Віра 1974-1989; Борець Орися 1984-1986; Брецько
Одарка 1972-1994; Бубшок Леся 1981-1985; Бурковська Галя 1978-1987; Буяр
Оля 1987-1988, 1990 і 1992-1994; Бізлі Ліда 1990-1994; Гарасимів-Шевчик
Орися 1968-1969; Гордіїв Люба 1984; Гриневич -Теодорович Ліда 1972-1976;
Гаврилів Марійка 1988; Ґоян Марійка 1983; Даниляк Мирон 1971-1982 і 1989;
Денисеико Люба 1978-1983; Денисеико Леонід 1983; Деряжний Петро 1982;
Дубей Богдан 1980; Дума Марійка 1983 і 1994; Даюк Стефа 1988-1994; диякон
Коломиєць Ждан 1968, 1984-1985; Кошарич Юрій 1977-1981; Кука Марія
1986-1987 і 1990-1994; Маланюк Зеня 1975-1977; Мамчак Іванна 1969;
Мандичевський Андрія 1983; Масляк Ярослав 1969-1983; Матіяш Василь 19761979;Мединська Марія 1986; Менцінська Христина 1969-1979; Менцінський
Зенко 1970-1971; Мороз Орест 1987-1994; Німців Михайло 1969-1975; Новицька
Анна 1970-1975; Сивенька Софія 1970-1988; Суховерська Іванна 1972-1987;
Сербин Сергій 1992-1994; Сестра Тереня ЧСВВ 1989; Фіґоль Дарка 19851 9 9 0 ; Флюнт Ірина 1 9 8 4 - 1 9 9 2 ; Худа Анна 1 9 6 9 - 1 9 7 0 ; Цималій Стефан 1 9 7 8 г
1980; 1984-1987 і 1990-1991; Чекалюк Володимир 1975-1979; Чекалюк Евген
1981-1984; Чирка-Перековіч Марія 1968-1973 і 1983-1994; о.митрат Іван
Шевців 1975-1979 і 1982-1985; Шевчик Олена 1983-1991; Шиян Катя 19886;
Янківська-Приказа Іванка 1986-1989.
Учителі Садочка: Сестри ЧСВВ: Мати Марія, Сестри:Анісія, Кикилія,
Константина, Ольга; п-і Галя Чубата 1970-1979; Май Марія і Сестра Ольга
ЧСВВ 1980; Мати Марія і Сестра Константина 19881; Мати Марія і Сестра
Ольга 1982-1986; Сестри
Ольга і Тереня 1987; Мати
Марія і Сестра Ольга 1988;
Сестра Ольга і п-і Наталка
Кулик-Белл 1989; Сестри:
Ольга і Тереня 1990-1994;
Учителі співу і Диригенти
Хору: Менцінський Зенко
1970-1971; Суховерська Іван
на 1972-1974; БоднарукМеклавд Віра 1975-1989; Сем
ків Степан 1990; Парасин
Анна 1991-1993; Дума Марія
1994.
Учителі Релігії: о.парох
Іван Шевців, о.К.Тимочко,
Сестри ЧСВВ: Анісія, Кики
лія, Константина 1969-1976;
Дитячий садочок провадить ігуменя М арія
о. Дмитро Сенів, о. Богдан
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Шемечко, Сестри ЧСВВ
Константина і Ольга 1977;
о.Богдан Шемечко, Сестри:
К и ки л ія, К онстантина,
Ольга і Софронія ЧСВВ
1978; о.Богдан Шемечко,
Сестри: Кикилія, Ольга і
Софронія 1979; о.Богдан
Шемечко і Сестри: Кон
стантина і Софронія 1980;
о.Богдан Шемечко і Сестри
Доротея, Константина і
Софронія ЧСВВ 1981-82; о.
Богдан
Томашек і Сестри:
Дит. садочок. Ігуменя М арія і с. Константина
Константина
і Софронія
ЧСВВ
ЧСВВ 1983; Диякон Ждан
Коломиєць і Сестри Доротеяі Константина ЧСВВ, пані Христина Вовк, пані
Іванка Ґаран і п. Степан Цимбалій 1984; Диякон Ждан Коломиєць, Сестри:
Доротея і Константина ЧСВВ і пані Христин Вовк, пані Іванка Ґаран і пані
Евгенія Ґорчиця 1985; Диякон Ждан Коломиєць, Сестри: Доротея, Константина
і Софронія ЧСВВ, пані Христина Вовк і пані Іванка Ґаран 1986-1987; о.Теодор
Кліш, диякон Ждан Коломиєць, Сестри:Доротея,Константина і Софронія ЧСВВ,
пані Христина Вовк і пані Іванка Ґаран 1988-1990; о.Августин Дідкун ЧСВВ
1990; о.Теодор Кліш, Сестри: Доротея, Константина і Софронія ЧСВВ, пані
Одарка Брецько, п.Орест Мороз, пані Марія Перекович і пані Анна Парасин
1991-1994; пані Ірина Флюнт 1991-1992; Сестра Діонісія ЧСВВ 1993-1994.
Одержали нагороди за найкраще вивчення української мови в
австралійській державній системі: 1984р: БЕЙ Наталка; 1985р.: БЕРЕГУЛЯК
Гандзя; 1986р.: БЕЙЛІ Таня; 1988р.: ВАРІЯНКА Оля; 1990 р.:М ОРОЗ Ева;
1991р.: ЯНИШ Надя; 1993р.: БРЕЦЬКО Лариса.
На конкурсі Ради Етщчних Шкіл НПВ відзначені за вивчення української
мови 1992 р : - БРЕЦЬКО Тамара; 1993р.: - ВІТКОВСЬКА Адріяна.
Спеціальне відзначення одержали: 1992р.: САНДРЕЙКО Ільона; 1993р.:
БІЗДІ Данило.
Перші Студенти, які 1974р. закінчили БРШколу: Барчинський Андрій,
Боднад Лінда, Драґан Галя, Дутко Христина, Ливочко Ганя, Менцінська
Марта, Михно Степан. Першими закінчили Дворічний Педагогічний курс
1976 р.: Барчинський Андрій, Івасик Мирся, Ливочко Ганя, Менцінська марта,
Михно Степан.
Голови Батьківського Комітету БРШколи: 1969-1972: п.Михно Ілько; 19731978: п.Сивак Юрій; 1979: п-і Галя Чубата; 1980-1981: п.Ткачук Маріян; 1982-
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1984: п. Островський Олег; 1985-1986: п. Шиян Славко; 1987-1988: п. Славко;
1989-1991: п. Бутилевич Богдан; 1992-1994: п-і Сенько Дарка.
*.

Учні, які відвідували Братську Рідну Школу 1969 -1994 рр.:
Аґрес Бен, Аґрес Елізабета, Аґрес Христина, Андриц Венямин, Андриц
Джесіка, Андриц Джонатан, Андриц Михайло, Андрушків Невіл.
Бабій Марко, Баляк Андрій, Баляк Ярема, Балянда Єлисавета, Барабах
Володимир, Барабах Мирон, Барабах Христина, Баран Юлія, Барановський
Михайло, Барановська Оля, Бароне Таїса, Барчинський Андрій, Баран Ерік,
Бей Наталка, Бей Біянка, Бей Данієля, Бейлі Адріян, Бейлі Таня, Береговий
Андрій, Береговий Мілько, Береговий Юстин, Береговий Лариса, Берегуляк
Гандзя, Берегуляк Данило, Берегуляк Дмитрик, Берник Марко, берник Соня,
Бичко Ірина, Білинська Наталка, Білинська Дданієля, Білинський Адріян,
Бізлі Данило, Бізлі Павло, Бізлі Емма, Бльовс Аніта, Бльовс Джастин, Бойко
Наталка, Боднарук Андрій, Боднарук Лідія, Боднар Катерина, Боднар Лінда,
Бомба Андрій, Борець Оксана, Брецько Лариса, Брецько Михайло, Брецько
Степан, Брецько Тамара, Брикар Катя, Бутилевич Данило, Бутилевич
Михайло, Бутилевич Павло, Бутилевич Тереса, Бутрей Петруся, Бутрей
Ярослава, Буковська Йоанна, Буковська лінда, Буць Христина, Буяр-Рибак
Максим, Буяр-Рибак Ніна.
Варіянка Оля, Варіянка Петро, Варчак Ліса, Василинка Марко, Василинка
Степан, Васькович Андрій, Васькович Христина, Венгльовський Адріян,
Венгльовська Діяна, Вербенець Наталка, Вербенець Петро, Винарчик Роман,
Вітвіцка Надя, Вітвіцкий Петро, Віткович Оля, Віткович Фелікс, Вітковська
Адріянна, Вітковський Андрій, Вовк Адам, Вовк Давид, Вовк Леся, Вовк
Матвій, Вовк Наталка, Вовк Христина, Войцікевич Олена, Врен Юлія.
Гаврилів Галя, Гаврилів Марко, Наврисюк Іван, Гайдук Андрій, Гайдук
Наталка, Гамашок Маланка, Гаманюк Оксана, Гарасимів Данило, Гарасимів
Емілія, Гарасимюк Ліяна, Гарасимюк Тося, Гарасимюк Олена, Гільбер Юлія,
Гільсенан Келлі, Гладка Орися, Глушко Марія, Глушко Михайло, Годсон
Вероніка, Годсон Катерина, Годсон Наталка, Годсон Шарлін, Голідей Лариса,
Головінський Михайло, Гулак Петро, Гулак Розмарі, Гулак Юрій, Гулик Ірина,
Гулик Ііван, Гулик Таня, Гуль Катруся, Гуль Лариса, Гузій Андрій, Гузій
Тереса, Гуменюк Тарас, Грабовський Петро, Грещук Михайло, Гримак Анна,
Грубий-Пайтер Тарас.
Ґалазика Ганя, Ґалазика Наталка, Ґаран Адріянна, Ґаран Надя, Ґаран
Симон, Ґарбера Марія, Ґарбера Петро, Ґлені Христина, Ґозден Михайло,
Гозден Павло, Ґойдич Михайло, Ґорчиця Андрій, Ґорчиця Стефан, Ґоян Марко,
Ґоян Маланка, Ґрох Олександра, Ґрох Таїса, Ґуґляк Марійка, Ґут Галя, Ґут
Діяна, Ґут Катруся, Ґут Лариса, Ґут Оксана, Ґут Олеся, Ґут Павло, Ґут
Соня, Ґут Таня.
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Різдвяний вертеп 1990 р.

Данилович Леся, Данилюк Івонка, Даниляк Орест, Даниляк Роман,
Даниляк Степан, Даюк Діяна, Даюк Матвій, Даюк Павло, Дейвіс Данієлля,
Дельман Йосип, Дельман Марія, Денис Григорій, Денисеико Анна, Денисеико
Галина, Денисеико Марко, Денко Ліяна, Денко Люба, Денко Шайн, Деревянка
Алексіс, Дженсон Кістин, Дженсон Ліса, Джердж Марія, Джердж Славко,
Дійн Тереса, Діксон Аніта, Діксон Наталка, Дімбровський Галя, Дімбровський
Петро, Дірльов Наталка, Добротвір Наталка, Добротвір Христина, Добрянський Галина, Добрянський Наталка, Добрянський Степан, Домбровський
Анна, Драюан Галя, Дрець Елисавета, Дубей Христина, Дутко Христина, Дума
Андрій, Дума Карісса, Дума Степан, Дума Теммі, Дюк Ангелла, Дюк Антон,
Дюріца Люба, Дюріца Яна, Едельман Марія, Еліот Шері, Ел-Ісса Монтекю,
Ел-Ісса Рафія, Єднюк Анастасія, Єднюк Андрій, Єднюк Матей, Жуберт Аріяна,
Жуберт Емілія, Жуберт Роксана, Заміт Джон, Зелінська Вероніка, Зубрицька
Роксана, Івасик Мирося, Ільків Гайді, Ільків Леся, Ільків Меліса, Ільків
Наталка, Ільків Оля, Ільків Славко, Ільків Таня, Іскович Степан, Кабан
Анніка, Кабан Дайна, Кайда Ярослав, Каменецький Адам, Каменецький Анета,
Каменецький Марко, Карл Александер, Карл Лідія, Каруана Михайло,
Каруана Христина, Касанчук Михайло, Касанчук Степан, Кассар Марко,
Кассар Петро, Кассар Томас, Кваниця Максим, Квасниця Симон, Квасниця
Соня, Квірк Аарон, Квірк Найрі, Камерон Салі, Кенцало Михайлина, Кенцало
Павло, Кенцало Степан, Кннцало Тамара, Клайберт Матвій, Клайберт
Наталка, Клайберт Олена, Клайберт Юрій, Клименко Вероніка, Кобзан
Наталка, Кобзан Павло, Кобрин Катерина, Кобрин Наталка,Ковлінк Богдан,
Ковлінк Михайло, Коглер Надя, Козак Денис, Козел Лариса, Козел Олег,
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Кокавесік Джеймс, Кокавєсік Наталка, Коломиєць Петро, Коломиєць
Христина, Константинюк Галя, Кордас Андрій, Кордас евгенія, Корас
Катерина, Кордас Тарас, Кордас Христина, Король Іван, Король Катруся,
Король Марійка, Король Петро, Костка Андрій, Котурай Галина, Коцюба
Катерина, Коцюмбас Катруся, Коцюмбас Павло, Кошарська Марта, Кошарськи
Ростислав, Кравець Алісія, Крет Венеса, Крет Лия, Кудрич Галя, Кудрич
Іван, Кужіль Матей, Кужіль Симон, Кузик Галя, Кузик Роман, Кузяк Ева,
Кузяк Петро, Кузьмич Андрій, Кузьмич Ганя, Кузьмич Михайло, Кузьмич
Юлія, Кука Наталка, Кука Стефан, Кука Тарас, Куртяк Іван, Куртяк Наталка,
Лагодюк Роман, Ладанай Адам, Ладанай Зенон, Ланиця Іванка, Ланиця Симон,
Ланиця Таня, Ланиця Тимофій, Ланиця Оксана, Лейбак Христина, Лемех
Ігор, Лемех Любомир, Лемех Шарльота, Лесів Лариса, Лесів Матей, Лесів
Ребека, Лесів Любов, Лесняк Аніта, Ливочко Ганя, Лисовець Андрій, Лисовець
Галина, Лисовець Михайло, Лисович Андрій, Лисович Марко, Личак Соня,
Лозинський Андрій, Лозинський Юрій, Лондон Рональд, Лондон Сузанна,
Лондон Трейсі, Луць Ліда, Люлька Адріян, Люлька Дарен, Лютак Богдан,
Лютак Іван, Лютак Леся, Максимчук Тарас, Маманюк Росана, Маркевич
Андрій, Маркевич Марійка, Маркевич Роман, Маркевич Степан, Маркетті
Александра, Маркетті Оріяна, Марок Давид, Марушечко Петро, Маслюк
Антоній, Матвій Павло, Матвісик Андрій, Матвісик Давид, Матвісик
Кассандра, Мединська Катерина, Мединська Ніна, Мединський Петро,
Мекдональд Жасон, Мекдональд Чітея, Мельниченко Маркіян, Менцінський
Андрій, Менцінська Леся, Менцінська Марта, Менцінська Надя, Менцінський
Тарас, Микита Галина, Микита Надя, Мирилович Дарія, Михайлевич Катруся,
Михайлевич Христина, Михно Степан, Мілар Григорій, Мілар Доротея, Мілар
Йосип, Мілар Крістофер, Мілар Павло, Міфсуд Леся, Міфсуд Наталка,
Молдер Андрій, Молдер Софія, Молюкін Ліса, Молюкін Тоні, Мороз Ева,
Мороз Леся, Мотика Юлія, Муць Петро, М’ягкий Ірина, Наливайко Меланія,
Наливайко Роман, Наливайко Юлія, Ней Степан, Носик Тамара, Нюнька
Галина, Нюнька Михайло, Оверко Наталка, Оверко Таня, Олексин Евген,
Олексин Оля, Остапенко Мішель, Остапенко Ніколь, Островська Катруся,
Островська Наталка і Оетіровський Данило, Ошуст Михайло, Ошуст Петро,
Павлів Ббрис, Павлів Соня,, Павлів Христина, Павлів Таня, Павлів Марійка,
Павловіч Юлія, Падевська, Марія, Палюшок Анна, Парасин;Анна, Парасин
Андрій, Парасин Гриць, Парасин Петро, Парасин Христина, Параска Данило,
Параска Неетор, Параска Роман, Пастух Маріянна, Пастух Марко, Пастух
Орися. Пастух Павло, Пелех Галя, Пенні Таня, Перекович Петро, Періг Петро,
Періг Дарія, Печінка Таня, Пінкевич Адріян, Пірс Наталка, Плоскодняк Анна,
Плрскодняк Данило, Плоскодняк Олег, Плужник Катрін, Побігушко Галя,
Побігушко Надя, Потаиіник Степан, Поташник Ярослав, Полохач Лариса,
Полохачі ГІикола, Полкорн Робертіно, Приказа Марко, Приказа Матей,
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Притуляк Василь, Пришляк Галина, Пришляк Роман, Притула Марія, Притула
Павло, Проць Андрій, Птиця Даниїла, Птиця Ніколя, Рапіта Якинта, Різничок
Петро, Різничок Юрій, Річардсон Михайло, Рибак Анна, Рогожинський Іван,
Рогожинський Йосиф, Рогожинський Леся, Рудка Катя, Рудка Степан,
Савалаґа Данило, Савалаґа Леся, Савалага Тимофей, Сакалюк Вікторія,
Сакалюк Володимир, Сакалюк Надя, Сакалюк Оля, Сакалюк Роман, Сакалюк
Петро, Сакалюк Соня, Сакалюк Степан, Самолюк Марко, Самолюк Степан,
Саерс Михайло, Саєрс Тодд, Сандрейко Антон, Сандрейко Ілона, Сандрейко
Микола, Сапрун Петро, Саракула Іван, Сас Анна, Сас Евген, Сас Єлисавета,
Сачко Юстин, Сенько Юстин, Сеньо Галина, Сендерко Гевін, Сендерко Ніна,
Сендерко Трент, Сенькович Богдан, Сенькович Данило, Сенькович Марійка,
Сенькович Матей, Сєрант Арліна, Сєрант Роїна, Сивак Одарка, Сивак Орися,
Сивак Наталка, Сивак Симон, Сивак Славко, Скжинецкі Андрій, Скжинецкі
Юдита, Скрипек Тиміш, Славич Іван, Славич Ірина, Славич Христина,
Смеречук марта, Смеречук Оксана, Смилинець Катерина, Смолинець Михайло,
Смолинець Степан, Собчак Марія, Собчак Лариса, Совяк Іван, Сотар
Христина, Спирдз Іван, Спирдз Наталка, Спирдз Петро, Спирдз Симон,
Спирдз Роман, Спирдз Христина, Ставицький Микола, Ставицький Яків,
Ставицький Іван, Ставицька Касандра, Стафіняк Макрина, Стецик Андрій,
Стецик Леся, Сиецик Матей, Стоервальд Петро, Сувальд Марія, Суберляк
Оксана, Суховерська Олександра, Суховреська Анастазія, Суховерський
Андрій, Суховерська Наталка, Суховерський Роксоляна, Суховерський Юліян,
Тарасюк Орест, Тимоць Гриць, Тимоць Наталка, Тимоць Орест, Тисарило
Александер, Тисарило Галина, Тисарило Симон: Ткачук Марко, Ткачук
Наталка, Ткачук Степан, Ткачук Христина, Ткачук Юлія, Томпсон Моніка,
Томпсон Христина, Третяк Ліяна, Тройчак Михайло, Тротнар Левко, Тротнар
Михайло, Труш Олександер, Турнер Ніколь, Федак Катерина, Федоренко
Ліля, Фел Наталка, Фіґоль Лариса, Фіголь Надя, Фіґоль Соня, Фіґурка
Андрій, Фіґурка Лариса, Фіґурка Юлія, Фільварків Іван, Флемінґ Зеня,
Флемінґ Юстина, Флюнт Данило, Флгонт Лариса, Флюнт Мирон, Флюнт
Юстина, Фурик Діяна, Фуфалко Іван, Хабайлюк Іван, Хабайлюк Федір,
Хімяк Гриць, Хімяк Лариса, Хіцяк Андрій, Хіцяк Віктор, Хіцяк Віра, Хіцяк
Марко, Хомар Христина, Царинний Ева, Царинний Марія, Царинний
Михайло, Царинний Оксана, Царинний Петро, Царинний Петруся, Цимбалій
Павло, Цолтан Джейсон. Цолтан Ева, Чайка Іван, Чайківська Христина, Чорна
Соня, Чубата Леся, Чубата Наталка, Шалайко Степан, Шевель Кирило,
Шевель Ярослав, Шевчик Лукія, Шевчик Симон, Шениська Анна, Шимечко
Матей, Шиян Демян, Шиян Емма, Шиян Михайло, Шиян Таня, Шиян Тарас,
Шмідт Іван, Шмідт Петро, Шмідт Стефан, Шукост Юрій, Шухевич Гандзя,
Шушняк Марія, Шушняк С ойя, Щуцька Соня, Щуцька Таня, Юнґевірт
Міланда, Юрків Александра, Юрків Валентина, Юрків Ярослав, Юрчилюк
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Наталка, Якимів Анна, Яндзьо Анна, Яндзьо Катерина, Яндзьо Михайло,
Яндзьо Петро, Янів Миколай, Янів Христина, Янківська Іванка, Яниш Надя,
Яниш Тарас, Яценко Андрія, Яценко Максим, Яценко Соня.
*
УЧНІ БРАТСЬКОЇ РІДНОЇ ШКОЛИ ім.св, АНДРІЯ в 1995 - 1998 рр.:
Беднаж Дженя, Бомба Христина; Василик Анастазія; Гаит Александра,
Гант Іванна, Гулик Ліса; Донкеслей Сара; Іванчук Марко, Іванчук Матей,
Ільків Мері; Кобрин Петро, Коваль Максим, Кокавесіс Христофор; Лалак
Микола, Ласек Адам, Ласек Наталка, Лютак Оксана; Меклавд Катруся,
Меклавд Таня, Михно Адріян, Михно Лайтон; Олексин Таїса; Покок Андрій,
Періг Лариса, Приказа Юлія, Птиця Даніеля, Птиця ГІіколь; Райн Засндра,
Рибак Андрій, Рибак Сергій; Саракула Адріян, Сліпецька Ксеня, Сліпецька
Оленка, Строкон Максим, Строкон Томас; Фільварків Богдан, Фільварків
Йосиф, Фільварків Марко; Шпарґала Володимир, Шміґель Андрейка, Шміґель
Тиміш; Якимів Леся, Янів Адріяна, Янів Касіян.
КЕРІВНИКИ ШКОЛИ 1995 1998:
БАРЧИНСЬКА Евгенія 1995; БРЕЦКО Одарка 1996 - 1998.
УЧИТЕЛІ В РР. 1995 - 1998:
Барчинська Евгенія 1995 - 1998; Бізді Ліда 1995 - 1997; Брецко Лариса
1995-(практикаитка). 1996 - 1998; Брецко Одарка 1995 - 1998; Буяр Оля
1995; Василик Оксана 1998; Вітковська Адріяна 1998 (практикантка); Даниляк
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Ганя 1 9 9 7 ; Гаюк
С теф а, 1 9 9 5 1996;
К ука
М арійка 1 9 9 5 1998; Мельниченко О ксана
1 9 9 5 - 1 9 9 8;

М ороз Орест
1995-1996;
П арасин Анна
1995, 1997-1998;

П ар ас и н
Христина 1 9 9 7
( практикантка);
Перековіч Марія
Учителі школи ім. Св. Андрія 1993 р.

1 9 9 5 - 1 9 9 7 ;

Приказа Іванка
1997 - 1998; Сербін Сергій 1995; о.Олег Стефанишин 1998; Фіґоль Лариса
1998 (практикантка); Цимбалій Стефан 1997.
УЧИТЕЛІ САДОЧКА: 1995 - 1998:
Сестра Ольга ЧСВВ 1995 -1998;: Сестра Тереня ЧСВВ 1995 - 1998. < ;
УЧИТЕЛІ СПІВУ І. ДИРИГЕНТИ ХОРУ
.,
' :
,
Василик Оксана 1998; Дума Марійка 1995 - 1996.
:
і :,
УЧИТЕЛІ РЕЛІГІЇ 1995 - 1998
О,парох ЗеїіонїХоріавмй, о.Ждан іКоломйєіїь-^ОлегСтефанищиц.ру^дріян
Цькуй.
. . :
;
1
.
;
Сестри ЧСВВ: с. Доротея 1995 - 1998; с,Йоанна 1998; с. Константина 1995
- 1998; с. Ольга 1995 - 1998; с. Софронія 1995 - 1998; с. Тереня 1995 - 1998;
КАТЕХИТКИ: Брецко Лариса 1996 - 1998; Брецко Одарка 1995 - 1998;
Гаврилів Марія 1996; Мороз Орест 1995 - 1996; Парасин Анна 1995, 1997 1998; Перековіч Марійка 1995 - 1997; Цимбалій Стефан 1997;
Голови Батьківського Комітету:Сенько Одарка 1995 - 1997; Фіґурка Славко
1998.
:. :
. . . . і-'. ;
,
УДЕРЖАННЯ Братської Рідної Школи: Всі муніципальні ітп;видатки
платить парафія св. Андрія. Школа номінально називається Братською.
Спочатку батьки оплачували учителів самі: 3 часом уряд почав; давати;по ок.
ЗО дол. иа одного учня на рік, кредитівка "Карпати" по ок. .25 дол. річно, та
принагідні пожертви від Союзу Українок, СУМ-у і інших організацій. Учителі
вчать безплатно, хіба що одержують зворот своїх видатків на транстпорт ітп.
Для вигоди учнів при Школі е Кантина.
- ;
,
:
•
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ЗАПИСКА з пленарного засідання Шкільної Ради НПВ, 4.6.1979р.:
"31.8.1979р. відбути оглядини Дит. Садочків.. Пед.Курси при Центральній
Школі провадять: Тетяна Бабій - література і педагогіка; Марта Зибачинська
- психологія; Євген Ґаран - українська мова; о.І.Шевців - християнська етика.
Учні: Братська РШкола: 124;Центр.
РШкола: 93; Кабраматта: ЗО; Меррилендс: 14. Разом: 261. Дит.Садок: 53;
Всіх разом: ок. 300.
*

СТАН УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В АВСТРАЛІЇ
НА КІНЕЦЬ 1971 ШКІЛЬНОГО РОКУ.
СТЕЙТИВікторія,
Кількість
шкіл
11
учителів 50
Учнів
Садок
Дошкілля 58
Кляса 1 66
Кляса 2 67
Кляса 3 65
Кляса 4 63
Кляса 5 75
Кляса 6 58
Кляса 7 46

НПВ . П.А. З.А. Канб. Квінс. Разом Стан 1970р.

48

8
23

1
9

2
5

45

21

8

1
11

2
25 32
146 149

86
8
7
5
2
11
1
10

74 22
97
194 213
161 177
150 170
161 177
151 161
130 147
128 126

44

1235 1290

28
34
39
41
41
37
39
38

71
40
29
37
21
21
ЗО

314

299 59

Школа Українознацства
41
Курс 1
Курс 2
13
Курс 3

26
9
13

6

73
22
13

Разом

48

6

108 90

Разом

498

54

Пед. школа
І
116
II
17

9
8
10
10
7
3
4

6

8
7

21

17
17

24
2

33
44
13
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Всього вчиться
з них:католики
православні
інші

580 368 305 59
438 261 221 45
13
133 102 80
1
4
9
5

21
18
3

44
31
12
1

1377
1014
343
20

хлопці
дівчата

278
302

146 31
159 28

9
12

20
24

658 669
719 737

Разом

580 368 305

59

21

44 ■ 1377

Пластуни
Сумівці

192 99
107 101

Разом

299

200

174
194

77
50

127 28

28
34

1406
1050
341
15

24
10

392 450
296 292

688

742

Я зумисно друкую імена всіх відомих мені учнів тих часів, бо багато з них
сьогодні вже самі стали батьками, а то й дідусями-бабусями, і ця згадка може
бути одинокою про них і їх українське походження, в доказ, що "вкраїнського
цвіту, - та по всьому світу "оіш.

Голова і Управа батьківського комітету БРШ і 993 р.

м олодь
Дбання про належне виховання здорового фізично і духово-морально
молодого покоління - це природне явище і обов’язок батьків, Церкви і Держави,
бо діти - молодь, це їхнє продовження і майбутнє. Тож, не диво, що всі ті
чинники: батьки, Церква, держава-спільнота простягають руки до молоді й
хочуть зберегти її для себе, зробити її носіями своїх ідей, Віри і тп.
Від самого початку виходу українських скитальців на чужину, наша Церква
йшла за ними і з ними, дбаючи при цьому про моральне добро своїх членів,
а зокрема дітей і молоді. І всюди, де лиш були малі скупчення наших людей
і їхніх дітей, священики старалися пригорнути їх до своєї Церкви, до україн
ського обряду, вчили їх молитися рідною, українською мовою. Так було по
таборах у Німеччині, так воно була спочатку і в Австралії, поки з часом таке
релігійне навчання і виховання ие було зорганізоване в місцевих школах.
Крім Українських Шкіл і прицерковних організацій (про які окремо), на
терені Сіднею існували (бодай 2) організації молоді, а це: СУМ (Спілка
Української Молоді) і Пласт.
*

(Доповідь оіш на Соборчику, в Мельборні,червень,1978р.)
Досвід свідчить, що люди, які змалку, з якихось причин, виховувалися в
одній якійсь культурі,залишаються її носіями ціле своє життя, тому, що "їх
так виховано". Тож, не диво, що й наша молодь, народжена і вихована на
чужині, в чужому культурному середовищі-оточенні, стається подібною до
того середовища, стає його частиною...
Ми, душпастирі, що маємо до діла з молоддю українського походження,
народженою на чужині й вихованою в чужій духовій атмосфері, більше, ніж
хто-небудь інший, на жаль, є свідками правдивости повищої наукової теорії
антропольоґів і психологів.
Хоч ще можна дискутувати про існування, крім генетичних, психічних,
індивідуальних й атавістичних рис кожного індивідуума, також і про
національні риси нашого характеру,- матріярхальний чи патріярхальний він,
- але загальний досвід свідчить, що й наша молодь, у більшості випадків,
мимо раціоналістичного впливу й виховання за австралійськими (а радше
англо-сакськими) зразками, є кардіоцентрична, сентиментальна, не свобідна
від українського комплексу меншевартости, а вслід за тим: податлива на
сторонні впливи, схильна до уступків та асиміляції з чужим довкіллям.
Мені здається, що саме з уваги на цю нашу м’якосердість і податливість, з
уваги на малу, а то й ніяку дозу гордости на свою національну чи обрядову
окремішиість і вищість, мовляв: "покірне телятко дві корови ссе”.., "не
задирайся з босом-владою", з учителем, з сестрою-законницею в школі, на
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вулиці ітп., коли вони більш імпульсивні і тебе понижують, - то вроджений і
набутий у дитинстві - перейнятий від батьків страх перед всякого роду
небезпекою чи навіть ризиком, ота наша пасивність і квієтизм-вайлуватість, є
саме одною з головних причин (не одинокою!) національного і обрядового
дезертирства нашої молоді з наших рядів і перехід у чужий табір, часто
ворожий нашому...
І дивно! Ті наші "мирні очечки" в чужому середовищі стаються "бойовиками"
і протагоністами чужих ідей, чужих справ (це оті "Дядьки отечества чужого"
про яких згадує Т.Шевченко). Причина цього? - Мабуть, та, що там вони
знайшли належний провід, або, вважаючи чужі ідеї (-вартості) за вищі від
рідних, батьківських, українських, прийняли їх за свої і стали їх носіями.
Наше ж завдання - ЗБЕРЕГТИ, т.зн. виховати нашу молодь для нас самих,
тобто зробити її переємниками і продовжувачами наших національних і
релігійно-обрядових духових вартостей, а то й їх носіями і протагоністами в
чужому світі, чи бодай у їхньому найближчому середовищі-довкіллі і родині,
місці праці і засягу особистого впливу. Це мінімум, що його мусимо осягнути,
якщо хочемо виконати нашу ролю на чужині: голосити правду про Україну і
причинитися до її визволення та проіснувати ще бодай 50 літ у цій країні і
передати наші матеріяльні надбання поколінням українців - майбутнім
пришельцям з Вільної України...
У вихованні молоді взагалі повинні спів-працювати три виховні чинники:
а) Родичі: Батько-мати; б) суспільство (громади, організації, школи); в)
Церква. "Кожний з них - каже о.д-р Іван Музичка (гл. "Українська Думка".
Лондон,23.7.1970 р.) природно має своє окреме завдання у вихованні, кожний
з них у якійсь мірі відповідає й за цілість формації повної особи, але ніяк усі
три цілковито за кожну вартість у нашій особі. Ніяк батьки не можуть
бути вповні відповідальні за цілий зміст релігійного виховання, бо його дає
фахово Церква, а батькам залишається дати для цього сприятливі обставини.
Ніяк школа (суспільство) не є відповідальною вповні за відживлювання
дитини, бо це справа батьків (вони можуть перегодувати і недогодувати ...)..
Ніяк батьки не є вповні відповідальні за цілість національного виховання"
(бо, нпр., не знають усіх наук українознавства, історії ітп.).
"Значить, першою засадою в нашому пекучому питанні про обов’язок
національного виховання є те, що він спочиває в якійсь мірі на всіх трьох
виховниках: родині, зорганізованому суспільстві й Церкві".
Батьки недописують...
Церква робить, що, може, бо знає, чого хоче і через те викликає зависть та
ненависть у держави (суспільство, організація), і страх, щоб Церква не здобула
повного і виключного впливу над дітьми-молоддю); держава ж - спільнота (у
нас - школа та організації -оіш) не завсіди сповняють свою ролю належно,
роблять це на своїх загумінках, замкнені в ґеттах, і для них треба державного
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пляну, нагляду, свого роду міністерства виховання, в нашім випадку ВИХОВНОЇ РАДИ, - зложеної з осіб, які розуміються на вихованні представників усіх трьох виховних чинників: батьків,суспільства,Церкви. На
нашу гадку, така ВИХОВНА РАДА повинна заіснувати в усіх стейтахпарафіях.
"Тому слідуюча засада: наша зорганізована громадськість є в основному
відповідальною за національне виховання, і її праця мусить охоплювати цілість
усіх виховних старань на пункті виховання національних вартостей".. Вся
виховна праця потребує старанного плянування і шукання доріг. Брак такого
спільного плянування, діялогу, спільних дискусій (навіть із нашим юнацтвом!)
приводить до того, що взаємно себе критикуємо, підозріваємо, витикаємо
хиби, спихаємо один на одного тягарі, відповідальність і провини, й то на
очах наших вихованків. Не можемо виховувати кожний для себе, чи кожна
група для своїх потреб, хоча б вони й видавалися високі. Практична, отже,
засада: Спільна, гармонійна пращ з респектом для властивих компетенцій, із
взаємною пошаною до своїх ролей, обов’язків і спроможностей" (там же).
Роля Церкви у вихованні - велика - провідна; вона триває ціле життя
людини: починається ще перед народженням дитини (у вихованні батькаматері) і йде через ціле дитинство, юнацький вік (формування характеру і
совісти), потім формування громадянина, професіонала - світських апостолів
свого середовища; вона, Церква веде його аж на той бік - у хвилині смерти.
Інші організації - виховні чинники - з ’являються і зникають у часі, чи
мають до діла з вихованням дитиии-людини в якомусь обмеженому періоді її
ЖИ'ГЯ, і тому не хочуть терпіти побіч себе ще одного виховника - ЦерквиМатері. Вони не вміють з Нею співпрацювати, або вважають Церкву своїм
конкурентом "а парі" з іншою, собі подібною організацією, школою, партією
ітп.
І саме тут я бачу головну причину непорозумінь і побоювання наших
учителів у школах, виховників в організаціях та громадських діячів в громадах
чи політиці супроти Церкви. Джерело цього? Повне нерозуміння ролі й завдань
Церкви, як надприродної, Божої інституції! Причина цього? Брак релігійного
виховання в них самих ! Тим треба пояснювати те, що найбільші труднощі та
опозицію Церква (на волі!) має не від ворогів своїх, але від своїх же членівхристиян та організацій, які носять гасла-шильди: "Бог і Україна !", а на ділі
тим гаслом прикривають своє безвірство! Мало хто, прямо ніхто з наших
"провідників" і виховників, добачають великий позитивний вплив і вклад
нашої Церкви для національного виховання (чи пак збереження) нашої молоді
в посіданні й практикуванні власного, українського обряду та окремої церковної
адміністративної одиниці - Апостольського Екзархату.
Часто можна почути і читати закиди про наш церковний універсалізм,
мовляв: католики - це космополіти, вислужники, запроданці Ватикану ітп.
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Блаженніший Патріарх Йосиф після Служби Божої для молоді 1973 р.

Такі люди не розуміють природи Церкви, що Церква - Божа інституція з
універсальним, вселенським синівством дітей Божих, а в тому й українців!
"Наша Церква на чужині - це наша Держава!" неодноразово підчеркував
Блаженніший Патріярх Йосиф. На жаль, замість у тісній співпраці з нашою
Церквою і кожний на своєму місці робити свою виховну роботу, ми
наввипередки, а радше, вмовивши в себе патент на виключне право на
українську молодь, замість виховувати її на повноцінних громадян СІУІТАТІ5 ЦЕІ ЕТ ИСКАМАЕ (Держави Божої і України), хочемо зробити її
коліщатком, апаратником у руках недолугих, нерозумних та часто самозванчих
і невихованих провідників..
ПЛАСТ І СУМ - це організації з питомими собі завданнями - цілями і
способом їх здійснювання.
ПЛАСТ - дорогою пластування - пригодництва прямує до виховання
характеру - тобто самозарядної, характерної людини, провідника, а вслід за
тим національного чи суспільного діяча - організація елітарна.
СУМ - це масова організація Української Молоді (гл.Я.Деременда,
"Україннська Думка," Лондон, 4.6.1970). СУМ кладе за свою головну мету
національне виховання своїх членів, базоване часто на теоретичних основах,
ідеях і гаслах та змагає до виховання свого роду пропагандистів і партійних
апаратників, чи як хтось хоче це інакше назвати: на "карних членів" своєї
організації.
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І, коли ПЛАСТ "А РОЗТЕКІОКІ" - через індук
цію, прямує до шукання і
віднайдення всього ідеаль
ного, шляхетного, божесь
кого (Бога) в природі й до
його відкриття та наслі
дування, то СУМ навпаки
"А РКІО КІ" приймає і
голосить найвищі ідеали і
гасла "БОГ І БАТЬКІВ
Щ ИНА", а потім ніби
старається їх здійснити.
Коли ж йому (СУМ-ові)
Сестри ЧСВВ Доротея і Константина з дітьми на
це не вдається з різних
прогулянці
причин, то ці гасла це
свого роду "камуфляж" для похибок і бездарности виховників.
Між тими двома, що так скажу: ідеолоґічиими-національними, світського
характеру організаціями молоді (безперечно, добрих у собі й побажаних на
Рідних Землях для виховання нашої молоді у ворожому середовищі перед
війною), у наших австралійських умовах (де немає ворожого тиску на нашу
національну субстанцію - окремішність -■ ідентичність, - ані потреби
"революційної" боротьби проти такого тиску) і де наша молодь урбанізована
(живе у містах з усіми позитивами і негативами великоміського і міщанського
життя), не повинно бути різниці, а ще менше якоїсь боротьби між ними..
Потреба відпочинку, розривки, забави, товариських зустрічей і пікніків екскурсій на природу (не тільки доривочно, на "вік-енди" ітп.), потреба дати
їй такі організаційні рамки, таку плятформу, в які вона сама (а не з волі
батьків) влізла і таку плятформу, на якій вона могла б свобідно проявляти
своє особисте, національне та обрядове обличчя, своє українське "Я",
зумовлюює потребу, прямо конечність окремої, сиеціяльної, спільної
плятформи зустрічі нашої молоді.. Ця плятформа має бути спільна для всієї
української молоді, а рівночасно невтральна і вільна від вузьких, сторонніх,
партійних чи групових впливів і тиску.
Розуміється, молодь потребує, хоче, і радо приймає, вміло, але невидно
подану їй руку допомоги і проводу.
Таку невтральну плятформу й спільну бодай для всієї української молоді
наших поодиноких парафій, плятформу, на якій могли б зійтися пластуни,
СУМівці та інші "івці" й молодь ніким не сконтактована (тобто досі
неприналежна до ніяких українських молодечих організацій - оіш), але молодь,
яка має українське серце та бажання-тяготіння, а бодай прихильну настанову
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до українства, щоб та молодь
могла разом зустрічатись,
знайомитись, побиратись, і,
як ми сказали вище, - працю
вати для української справи,
а при цьому плят ф орм у
невтральну і вільну від впли
вів вузькодумаючих людей з
комплексом партійного та
іншого "ґетта", повинні й
можемо дати ми, священики
- Ц ерква, в молодечій
О рган ізац ії або Клюбі :
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА МОЛОДЬ, або: КЛЮБ УКРАЇНСЬКОЇ
КАТОЛИЦЬКОЇ МОЛОДІ.
Розуміється, перед тою третьою, пропонованою нами організацією, лежить
те ж саме завдання: 1) збереження української ідентичносте нашої молоді
через плекання тих первнів, які ту ідентичність зумовлюють: мова, українська
свідомість (знання українських справ, школа ітп.), український обряд; 2)
виплекати міцну українську особистість, характерну людину, віруючого
християнина-українця, який зумів би погодити своє українство з патріотизмом
супроти країни народження( Австралії), а рівночасно хотів б прислужитись,
де тільки для цього була б потреба, для добра українського народу, його
визволення і добробуту, і для добра своєї Церкви. Ми не можемо вимагати,
щоб молоді люди, народжені в діяспорі, залишалися як ми - вічними
емігрантами. Вони не мають до цього спонук, ціли, ані потреби!
Ми прийшли на еміграцію, щоб здобута приятелів і прислужитись понево
леній Україні й нашій Церкві в Батьківщині. Найкращими приятелями
українській визвольній справі в тім напрямі можуть бути саме наші діти,
якщо ми їх відповідно до цього приготуємо.
1)
Тому треба розв'язати справу "ґетта": до якої міри і як довго? 2) справа
мішаних подруж: осуджувати? толерувати? використовувати? чи допомогти
їм прислужитись українській справі: а) курси української мови для старших?
б) австралійський відділ при СУМ-і, Братстві? Австралійсько-Українське
Товариство? ітп. Крім того: для Студентів: ТУСК "Обнова"; Вівтарна Дужина,
Марійська Дружина, Діти Марії, Апостольство Молитви, а для Молоді: КЛЮБ
УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ МОЛОДІ в Австралії та інші допоміжні
організації молоді при наших парафіях.
Потреба: Виховної Ради при СУОА чи в нашій Епархії, яка рішила б і
визначила цілі виховання: 105% "самостійність" чи інтеграція? повна чи
частинна? ітп.
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Поділити компетенції всіх виховних чинників (Школа, Церква, Організації)
3) Вимагати їх взаємодії - співпраці між собою для спільної ціли. ПЛАСТ,
СУМ повинні звернутися формально до Єпикопа по призначення для них
Капеляна. Якщо ні, то кожний парох має "згори" - "ех оНісіо" назначити час
на релігійні конференції, обов’язкові Богослуження ітп.
Інакше треба просити СУМ, щоб не "підшивався" під гасло: "БОГ І
УКРАЇНА." Бо, що вони, як організація, роблять особливо релігійного, коли
носять таке гасло? Ходять до церкви? Та ж усі мають ходити до церкви, як
християни... Коли голосять гасло "Бог і Україна", то мусять щось більше,
ніж інші зі себе давати. А що вони дають? Що роблять? Дуже часто з ними
маємо більше клопоту, ніж з безбожниками, бо вони (сумівці) претензійні й
навіть у Церкві готові робити свою "революцію"...
Родичі ж мають обов’язок совісти не лише "післати", але й повести свою
дитину до церкви, і то до української церкви, на Службу Божу, та прикладом
навчати дітей любити Бога і шанувати та любити рідний обряд.
А то буває таке, що діти виховані в католицьких школах знають про цей
свій обов’язок і просять родичів йти з ними до церкви, однак деякі родичі (і
це, на жаль, не якісь спорадичні випадки!) - лінуються йти до церкви і
посилають дітей самих. І, як правило, посилають їх до чужої церкви (бо ж
близько!), мовляв: "Бог один. Дам дитині три пенси і йде до австралійської
церкви, і., маю спокій!"
Хіба такі родичі (батьки - оіш), а вони ж 105% патріоти, думають, що вони
свій обов’язок сповнили?! Вони його збулися! А потім вони самі й ми всі
дивуємося, що діти нас цураються, що батьків легковажать, що з них
насміхаються, від них утікають, кажуть їм прикре слово (і то по англійськи)...
бо "маю спокій".. Чи справді такий батько може мати спокій?! Він не матиме
його і до гробової дошки, він не матиме спокою і по смерти!...
Подібний обов’язок вести дітей до церкви в неділю, на Службу Божу,
мають молодечі організації та їх провідники.
Вони, якщо стоять і хочуть виховувати молодь на християнських засадах,
мають прикладом вчити молодь шанувати - респектувати Божі Заповіді та
шанувати і любити українські традиції, а в тому й український обряд. А
одна з тих традиій нашого народу - це Віра в Бога, і Віра жива, яка сьогодні,
в Батьківщині дає на її вівтар мучеників та ісповідників, Віра в обороні якої
загинули тисячі найкращих синів і доньок українського народу, це віра в
Бога на ділі, а не на словах, чи в гаслах!
А то буває у нас таке, що різні орґаиізаціїі молодих і дорослих християн,
а то й окремі "шайки" - родини - кляни, ітп., в часі Служби Божої уряджують
різного роду імпрези, збори, пікніки, прогульки, "бирсдей партіс" (уродиниоіш) ітп., і передбачають час на все це, тільки не на Службу Божу, тільки не
на поклін і на подяку Богові, а потім дивуються, що щось у нас не в порядку,
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що усе, що ми зробили, валиться. Вони будують Україну коштом Божим і
забувають; що "Коли Господь не будує дому, - дарма працюють його будівничі"
(Пс. 127,1). Якщо це робиться в часі Богослужень в українській церкві і без
нашої участи в них, тоді завжди прийде такій "діяльності" крах, прийде руїна,
і то велика!
Отже, хто намовляє дітей, або ще гірше: хто дає "накази" дітям не йти до
церкви на Службу Божу, а робити щось інше, - той намовляє їх до гріха, той
згіршує дітей і грішить тяжко! Про таких каже Ісус Христос:" А хто спокусить
одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове
жорно повішено було йому на шию, і він був би утоплений у глибині моря"
(Мт. 18,6).
Тому, треба дуже дивуватися таким людям, таким християнам, та ще й
провідникам деяких організацій, які кажуть: що вони не зобов’язані ходити
на Службу Божу, бо не маюь на це "наказу" від своєї централі... Люди добрі
та ж ви зобов’язані ходити до церкви на Службу Божу, Божими і церковними
Заповідями, і то не раз у місяць, у параднім строю, але щонеділі! А якщо й
уживається тоді якийсь однострій, чи відзнаки, то тільки для зовнішньої
маніфестації організації, а до церкви ви зобов’язані ходити, як християни!
Вслід за тим, виховники української дітвори і молоді на чужині (чи то в
окремих молодечих організаціях, чи учителі в українських школах) мусять
самі бути віруючими людьми і практикуючими христинами! Якщо ж вони
такими не є, то небагато добра можна сподіватися від них для української
дитини і для України взагалі!
Ось, нпр., що може дати українській дитині такий "виховник" (розуміється
в знаках наведення), який каже: (а це я чув на власні вуха -оіш) "Україна
була скоріше, ніж Бог!" (прізвища небіжчика не називаю - оіш). Це не
богохульство, це бздури, це глупота, це ознака, що з таким "виховником"
щось не в порядку, а сам він - велике Зеро. Але те "зеро" має свій негативний
вплив, бо ось, з уст ніби доброго батька (під впливом таких "виховників")
вилетіло таке: "Не було б України, не було б і Церкви!".
(прізвища не називаю- оіш). Та ще один приклад-випадок: на заввагу одного
батька, в одному середовищі, що вислови і потягнення деяких виховників є
протицерковні й такі, що деморалізують молодь (коли дітям перешкоджається
різними апелями ітп. йти до церкви), то один пан, тоже "виховник" і "провід
ник" (ім’я не називаю-оіш), сказав: "Я піду до пекла, а не ви!".
Отакі в нас "виховники" і провідники, яким можна тільки побажати
"щасливої дороги" туди, куди вони прямують, але української молоді вони не
сміють за собою тягнути! Таким я кажу, і всі ми повинні сказати: Геть руки
від Української молоді! А, на жаль, вони, такі "виховники" діють у рядах
організації, яка на своїх прапорах носить гасло: "Бог і Україна". Хіба ж це не
парадокс?!

Марійська Дружина під проводом сестер Василіянок: с. Константина і с.
Доротея, о. -парох, диякон Ждан Коломієць
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Багато батьків, виховників, учителів, громадських та інших діячів, хоч і
самі вони християни, але мають дивне поняття і нерозуміння -переконання,
що Церква, - це якась окрема, чужа їм інституція, що Церква має зробити все
добре і найкраще, без помилки, в ділянці виховання, харитативної допомоги,
економічної розбудови, а навіть політики, а вони можуть бездільно
приглядатися праці Церкви та ще й безкарно все критикувати! Вони забувають,
що саме вони є Церква!
Так, мої дорогі, Церква - це не лише священик, єпископ і папа. Церква - це
ми всі разом узяті! І такою буде наша Церква, якими будемо ми всі її дітичлени. Такою буде наша Церква і завтра, якою ми її сьогодні зробимо в
наших душах і в наших дітях!
*
(Частина проповіді з нагоди І св.Причастя, 4.10.1970р. І.Нд. Сл.Б. для
молоді):
..."І тому, то ми, під ніяким претекстом не сміємо того обов’язку (т.зн.
ходити на Сл.Божу щонеділі - оіш), самі легковажити. Хіба що хтось тяжко
хворий і не може рухатися з місця.. Інакше, всі католики, в тому й українці
(а навіть православні) від 7 літ життя аж до старости, до смерти, зобов’язані
щонеділі й щосвята на Сл.Божу ходити.
Хто той обов’язок легковажить, - той грішить тяжко. Тим він легковажить
самого Бога і терпіння Його Єдинородного Сина за нас. Тому-то, мої дорогі
діточки, ніколи не-опускайте Служби Божої в ріднім, ураїнськім обряді, а не
в латинськім австралійськім, хоч це декому було б набагато вигідніше.
Йдучи на Сл.Божу, беріть з собою молитовник і з нього моліться поукраїнськи; вважайте-слідкуйте за літурґічними прошеннями, а на Сл.Божій
для молоді, так, як сьогодні, і на наступну неділю, відповідайте на літургійні
заклики-прошення священика, служіть до Сл. Божої.
Приходіть на Сл.Божу точно, не спізняйтеся. Бон-тон (правила доброго
виховання-оіш) того вимагає; і не виходьте у часі Сл.Божої з церкви
непотрібно, надвір. А вже гріхом було б, якщо би хтось з вас в часі Сл.Божої
пішов до "мілкбару" (крамниці, де продаються різні напитки-оіш).
Якщо б хтось намовляв вас не йти до школи, а піти з ним на пляж - на
"біч", чи його послухали б? Ні. Дуже добре.
А я кажу, дорогі діти, якщо б хтось легкодушний, або невіруючий відмовляв
вас в неділю не йти до церкви на Сл.Божу,а робити щось інше: нпр., йти на
пікнік, на якісь спортові змагання, на пробу хору чи оркестри, танців чи
їхати на якийсь концерт, - такого не слухайте! бо він (вона) намовляє вас до
злого, до гріха. А гріха не вільно робити за ніяку ціну. Бо гріх - це образа
Бога, нашого найліпшого Батька і Добродія.
Краще смерть, ніж гріх, казали Святі угодники Божі, мученики та
Ісповідники і воліли радше згинути, ніж згрішити.
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Коли жиди намовляли Апостолів, щоб вони відреклися Христа і не проповідали Євангелії, то св. Ап. Петро заявив: "Належить слухати Бога, а не людей".
Так і ви скажіть кожному, хто вас відмовляє, або не дозволяє іти на Сл.
Божу, в неділю.
Отже, Бог хоче, щоб ви в неділю ходили до церкви на Сл.Божу. Чи
будете ходити? - Обіцяєте ходити щонеділі? До української церкви? Дуже
добре. Хай Бог вас за це нагородить!..
Ми самі знаємо з досвіду, що для того, щоб мати силу і здоров’я тіла,
треба їсти, і то їсти часто. А, щоб мати силу боротися проти диявола, треба
часто приймати св. Причастя. Отже, зробіть собі постанову - звичай: не раз
на рік, але раз на місяць, а то й частіше, навіть кожної неділі, приступати до
св. Причастя. А тоді Бог дасть вам силу." Хто їсть моє тіло і п’є мою кров каже Ісус Христос - той матиме життя вічне і того я воскрешу в останній
день.'Чів. 6,53-56).
Це духе похвально і приємно, що сьогодні з нагоди Дня Рідної Школи так
багато шкільних дітей і молоді враз зі своїми учителями і виховниками, і в
такий зорганізований спосіб, прийшли до рідної церкви, на своє Богослуження.
А хіба не буде Богові й нам самим приємніше, щоб усі наші діти і молодь
були разом, у тій побудованій для.них церкві? щонеділі, а вже принаймєщне
в першу неділю кожного місяця? Чому б ні? Про це ми вже говорили, просили
і заохочували в "Душпастирських Вістях". А тепер ще раз просимо вас усіх:
батьків, учителів, виховників: - допоможіть українським дітям і молоді
приходити до Рідної Церкви, щонеділі, а вже обов’язково, в зорганізований
спосіб, в І-шу неділю кожного місяця, в одностроях, з прапором. Нпр. чи
негарно це виглядало б, якщо б СУМ після свого апелю в Домі Молоді,
лавами перемаршував до церкви, але разом зі своїми виховниками. І це мало
б своє виховне значення. Це буде найкраще, що ви їх навчите і за що вони
будуть вам вдячними й по вашій смерті. Виховуйте дітей у повазі до всього,
що українське: анаша Церква по словам Блаженнішого Патріярха Йосифа поки що заступає нам нашу Державу, далеку Україну, якої вони не бачили.
Врешті, кілька слів і до родичів Першопричасників:
Ось, це на Ваших очах, діти ваші прийняли Євхаристіййного Ісуса до їхніх
. сердець. Підчас приготування, в окремий спосіб зверталось їхню увагу на любов
і респект-гіошану до вас, батьків. Але і Ви мусите сповняти свою ролю належно.
Яку, спитаєте? 1) Навчіть дітей не забувати, не занедбувати щоденних молитов,
- молитися по-українськи, рано і ввечір; ходити лише до української церкви,
на українське Богослуження і до св. Причастя якнайчастіше. Ми вчимо дітей,
що не йти до церкви - це гріх. Якщо ж тато-мама лінується повести дітей до
церкви і самі туди піти, то вони учать дитину не слухати Бога, священика,
Церкву; самі грішать - псують своїх рідних дітей, а потім дивуються, що та
дитина не має пошани до них, ані до всього, що українське.

Розділ IX

470

ГГриготовання до гагілокю Сестри ЧСВВ Ольга і Софронія.

2) ІІаичіть дітей любити ближнього, їх товаришів і шанувати все, що
українське і тим гордитися!
Не говоріть при дітях дурниць иа своїх провідних людей, на інтелігенцію,
на священиків, не осуджуйте їх і не критикуйте їх. Бо діти все це слухають і
приймають безкритично, і не диво, що потім, про українців, а то й про своїх
родичів, скажуть те саме: "сіллі юкренієнс"..
3) Навчіть дітей робити добрі діла, і жертвувати на Боже, на церковні й
національні цілі!
Пригадую, вдома, иа селі, кожний господар мав свій гонор і не лише він
сам встилався кинути иа тацу 2 чи .5 грошів, але жертвував 20, 50 і більше, а
його діти не сміли кинути менше, ніж тих 5 чи 10 грошів, що їм передав
батько.. А як воно виглядає тепер у нас? Як учимо дітей жертвувати на Боже,
і то ие лише те, що ми їм на ту ціль даємо, але і з того, що ми даємо їм на їхні
потреби? Чи вони вміють робити жертву з влавної вигоди і приємности? Бо,
якщо дитина не навчиться сьогодні жертвувати на Боже, на будову української
церкви, школи, чи на українські громадські потреби, то хто буде вдержувати
ті церкви, організації та громади, як нас не стане? Отже, не нарікаймо при
дітях на різні збірки, на церкву, священиків, на збірщиків, але даваймо щиро
наш належний вклад і щедрі пожертви, а не 1-2 дол. для "відчіпного" і власним
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прикладом жертвенности, солідарности та самодисципліни, вчім дітей
підпомагати все, що українське. Замало вчити дітей співати голосно: "Душу,
тіло ми положем" Навчім їх любові, пошани, жертви для всього, що українське!
А те, що сказано до батьків Першопричасників, сказано до всіх! Якщо
добре виховуватимемо наших дітей, тоді можемо з надією дивитися в майбутнє;
наша роля, як батьків і виховників супроти дітей, народу, Церкви, Батьків
щини, - буде сповнена, а нагорода Божа і вдячність поколінь запевнена! Амінь."
*

(Розуміється, що багато зі сказаного повиїце, не сподобалося "батькам
народу" та "виховникам молоді" й до єпископа полетіли скарги і брехливі
наклепи, перекручуючи на свій лад мої слова. Єпископ питає про вияснення.
А я післав йому копію сказаного, бо більшість моїх проповідей і гіубличних
виступів обдумую і записую (як і в цьому випадку) і відповідаю за кожне
слово, а перед ким відповідають мої опоненти і донощики? - оіш)
Ось деякі з моїх пояснень єпископові: "Ясно, що одним з моїх аргументів
для оснування УКМ (Української Католицької Молоді), був і такий: "на
жаль, досі сотки молоді ніким не охоплені. Ту молодь ми священики,
відвідуючи вечорами доми, заохочуємо йти в українське середовище, але вони
там нікого на знають, бо батьки і ми занедбали привести їх в українське
середовище; молоді, якою ніхто не інтересується; яка пропадає для нас, бо
наявні організації заінтересовані добром і вихованням лиш тої невеликої
кількости своїх членів, що до них належать. Хто ж має зайнятися тими сотками,
що ніде не належали, ані не належать, але в них є ие лиш українське прізвище.
Я переконаний, що в них є і українське серце!"
У таких і подібних у тім дусі словах, я висловлював заклики-заохоти до
всіх, без претензій, що "Я - одинокий спаситель української молоді" ітп.
Навпаки, в них, в тих нещасних "-івців" є переконання, що тільки вони мають
якийсь патент на виховання молоді, на політику і тп., та що навіть священики
мусять перед ними мовчати, бо вони мають гроші завдяки нашій глупоті й
тому, що помогли їм морально стати на ноги. Так, сьогодні мірилом патріотизму
є ціп і "бедж" (відзнака) з Клюбу-коршми!
Вони закидають, що я хочу відірвати частину молоді від осередку СУМ-у
і перетягти до УКМ. Це неправдиве оскарження. Бо завдання УКМ - саме
дати плятформу для зустрічі та об’єднання сотням тої української молоді,яка
нікуди не належить. Отже, постання УКМ не є подумане проти СУМ-у чи
Пласг-у, але ДОПОВНЕННЯМ того, чого обі ці організації молоді не зуміли,
або занедбали зробити.
"Провідники Пласту чи СУМ-у не можуть вимагати від нас, священиків,
щоб ми "наганяли" молодь до котроїсь з тих двох організацій (до УРШколи Так). Вони заінтересовані лише своїми членами. Але ми - священики не можемо
дивитись, як ті сотки нашої молоді пропадають, не знають дороги до своєї
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Церкви, до своєї спільноти. Ми не можемо дивитися пасивно, як та молодь
пропадає для нашої Церкви і для України. Зате участь членів СУМ-у і Пласту
не противиться Статутам, ані цілям УКМ, бо УКМ має на меті в першу чергу
добро душі української мол оді. Навпаки, роля Церкви в збереженні української
молоді при українстві прямо иезаступима!
Закиди, що оішевців є проти СУМ-у - необгрунтовані. А він же ж Фундатор
Дому Молоді. "Приходи" священика та його пожертви на церкву відомі всім,бо
їх оголошується. Чи багато провідників дали подібну жертву на свою ж
Церкву?
Мої "-івці" - бідні, закукурічені хлопчиська. Замість помогти мені при
Церкві і допустити мене чи інших священиків допомогти їм в СУМ-і виховувати
молодь спільно і рятувати те, що можна (заіуаге заІуаЬіІе), вони починають
"боротьбу" навіть зі священиком і з Церквою, бо без "боротьби" і без того,
щоб щось не валити, не можуть жити. Будувати вони не вміють! їхніх погроз
я ие боюся і прошу мене не боронити!..
Я не хочу ніякої "війни", ані я її не викликаю, але в парафії мушу мати
порядок, і кожний селеп має знати своє місце. І такий рід людей, як донощики,
на мене і їх середовище, не розуміють інших аргументів, крім аргументу
сили. Вони можуть багато напсувати, але краще хай покажуть своє обличчя
тепер, ніж завтра, коли нам буде вже запізно боронитись, а зло закоріниться.
Більшість того, що я проповідаю, - пишу і відповідаю за мої слова. А перед
ким відповідають ці нікчемні донощики?!..(Уривки з мого листа до владики
Івана Прашка - оіш).
* *
ПЕРШИЙ КРОК У ВЕЛИКІЙ СПРАВІ (збереження української молоді)
або про:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ молоді парафії св. Андрія та ОСНОВУЮЧ ЗБОРИ
молодечої організції: УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА МОЛОДЬ.
(гл. "Душпастирські Вісті", Сідней, 9.8.1970 р.): "У відповідь на заклики
й заохоти о.пароха, в неділю, 2.8.1970р., по співаній св. Літургії, в новій
парафіяльній залі, відбулися ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ української молоді (років
15 і вище) у справі створення молодечої оґанізації.
В Загальних Зборах взяло участь десь 60 хлопців і дівчат у згаданім віці
(15-20 літ). З.Зюори відкрив молитвою "Отче наш" і ними проводив о. парох
І.Шевців. Заг.Збори тривали точно одну годину!
Отець парох представив присутнім незадовільний організаційний стан
української молоді в нашій парафії. Бо лише частина нашої молоді належить
до Пласту і СУМ-у, чи котроїсь із трьох студентських організацій. Друга ж,
велика частина тої молоді - незорганізована. Вона йде в чуже товариство, на
забави в чужих клюбах і льокалях, і через те багато її губиться серед чужих
і пропадає для нас безповоротно. Чужі-бо хлопці радо "хапають" наших дівчат,
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як добрих партнерок до подружжя, бо знають, що з українки матимуть добру
господиню, маму і чесну дружину та багатих і дбайливих тестів. Подібно роблять
і чужі дівчата з нашими хлорцями, знаючи,-іцо вони податливі й працьовиті
Щоб запобігти цьому, мусимо дати нашій молоді ОДНУ, СПІЛЬНУ
ПЛЯТФОРМУ (тобто одну підлогу і під одним дахом) , де наша молодь могла
б зустрічатися, знайомитись між собою, бавитись разом і закріплювати
товариські а з часом і подружі зв’язки. З уваги на те, що існуючі молодечі
організації: Пласт, СУМ, Марійська і Вівтарна Дружини та інші гуртки
гуртують у своїх рядах лише своїх членів і гурт заінтересованих одиниць, то
попри них є потреба організації нашої молоді на ПАРАФ ІЯЛЬНІЙ
ПЛОЩИНІ; організації, яка гуртувала б УСЮ нашу молодь, без уваги на її
організаційну приналежність, інтелектуальний рівень, партійну приналежність
чи соціяльний стан батьків, молоді тощо.
Для того саме побудовано і вивінувано нову парафіяльну залю біля церкви
св. Андрія. Ту залю треба тепер належно використати. Треба лише когось,
щоб організував забави, гри, фестинй, змагання, прогульки та інші імпрези
для ВСІЄЇ молоді. Т.зг. треба мати Комітет чи Управу якогось ТоваристваОрганідадії,. які тим залималиєя б. Іншими словами: нам треба окремої АБ
НОС організації для молода нашої парафії, щоб намічені цілі осягнути.
Рівночасно виникає потреба СВІТСЬКОГО АПОСТОЛЯТУ серед нашої
молоді. Треба помогти багатьом віднайти себе, як християн-католиків
українського походження й українського обряду та помогти багатьом розуміти
і практикувати той Обряд. Наші!батьки вибудували :прекрасну церкву й
Парафіяльні об’єкти (школу і залю) для себе і своїх дітей - свого насліддя.
Треба комусь ту молодь1до тої церкви вже тепер привести, притягти,
прїігбрнутИІ ПрйкрїпИтЙ!
1 '
! :1Відношення нової організації до української православної молоді, о. парох
назвав: БРАТИїМ: Членами нашої організації та її управи є католицька молодь
у Краї нськогО обряду, але в усіх діях нашої організації можуть брати;участь
всі молоді українці й україпкй, без увагИ на церковну та1іншу приналежність.
Подібне треба вйзйачйти вЩИбпіРкня Тбї;організації’дфПДас^ ї' СУ М ^. Пласт
і СУМ - це організації зі специфічними цілями. Приналежність НашРг Молоді
до Пласту і СУМу не перешкоджає їй належати ідб5
-фїаййфдії.
Навпаки,! саме завдання організації Українська Католицька Молодь це поМоіТи Об’єднати всю українську католицьку молодь сіднейської парафії св
' Андрія, на одній платформі: ХРИСТИЯНСЬКІЙ. ’Існуючі парафіяльні
молодечі орґанізації-товариства автоматично вхбДЯть у систему нової парарф.
організації, як її складові частини. Отож, все промовляє за тим, що треба
створити окрему;організацію для української1КатОлИЦьКої молоді' в Сіднеї.
11 г Оліарох радйв, щоб та ноіза організація постала і діЯла На взїр організації
Українське Католицьке Юнацтво в Канаді й С.У.О. (СаіЬоІіс УоиіЬ

Розділ IX

474

Ог§апізаііоп) в Австралії. Статути поки що прийняти з У.К.Ю. а за відзнаку
Свято-володимнрський тризуб на синім щитку з буквами: У.К.М. і вживати
Членської виказки з фірмою У.К.Ю.
Після повищих пояснень, о. парох поставив присутнім питання: чи бачать
вони потребу - конечність пропонованої ним організації? Всі присутні відповіли
на це притакуючо - позитивно. На друге питання: як назвати цю організацію:
Українська Католицька Молодь чи Українське Католицьке Юнацтво? - всі
заявились за першою назвою: У.К.М. 55 присутніх (33 хлопці й 22 дівчат)
підписали Заяви вступу в члени УКМ і вибрали Управу в такому складі:
Степан Цимбалій - Голова; Мирон Пастух - Заступник Голови; Ірка Моравецька
- Писар; Богдан Шиян - Скарбник; Ірка Валіхновська - Організаційна
Референтна; Петро Кобрин - Імпрезовий референт; Ганя Фільварків - Пресова
референтна; Контрольна Комісія: Орися Гарасимів. Богдан Цимбалій, Павло
Шиян. Інші Члени Управи: О.Гаманюк, Мирон Приказа, Роман Вовк, Одарка
Цимбалій, Неля Кузьма, С.Стецик, М.Ней, Б.Матвісик. ХАЙ ЖИВЕ УКМІоіш
Ф

*

^

Т .У .С .К . (Товариство Українських Студентів
Католиків) "ОБНОВА"
Подібно, як члени тіла людини мають свої призначення і ролю в житті й
розвитку цілого організму, так теж і в Містичнім Тілі Христа - Церкві, всі
члени мають діяти для добра цілости. Рівно ж і в спільноті: ті, яким більше
дано (Богом-природою) чи то талантів, чи влади ітп., повинні дати зі себе
більше, від інших, (бо відомо ж: кому більше дано, від того більше й вимага
тимуть). Отже, в спільноті віруючих, у Церкві, не лише рядові християни
мають проявляти свою Віру в Бога, будувати Царство Боже ітп.Особливе
місце-ролю в життя Церкви має інтелігенція, провідна верства. Таку клясу
треба підготувати-виховати. В нашій Церкві, в Батьківщині, перед війною,
цю ролю сповняло Товариство Студентів Католиків та Ґрадуатів - Студентська
і Академічна "ОБНОВА".
(Загальні інфомації):
"ОБНОВА" - це організація українських католицьких студентів /-ток..
Членом "Обнови" може бути кожний українець/-нка католик/-чка, який /
яка студіює в університеті чи науковім інституті. Допускається також членство
православних студентів/-ток.
ЧОМУ "ОБНОВА"?
Ціль і завдання "Обнови" полягають у тому, щоби дати своєму членству
нагоду глибше познайомитися з основами християнської віри, і працювати
над своїм духовим оформленням. Бо теперішні університети - це високі школи,
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які виховують переважно вузьких спеціялістів, а не дають духово-світоглядових
основ. Освіченій людині не вистачає цікавитись тільки своєю професією. їй
потрібно теж набути загальну освіту. Особливо важним є не залишитися позаді
в ділянці духового оформлення і заховати рівновагу між фаховою і релігійною
освітою.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА
Праця "Обнови" є різноманітна і провадиться в трьох площинах: місцевій,
краєвій і міжнародній.
а) МІСЦЕВА: Кожний університет, або місцевість з достатнім числом
українських католицьких студентів творить місцевий відділ "Обнови", а саме:
"Товариство Українських Студентів Католиків "ОБНОВА". Члени того
Товариства вибирають собі кожного року Управу, яка провадить працю
Товариства і удержує зв’язок з Федерацією ТУСК "Обнова".
б) КРАЄВА: Поодинокі ТУСК "Обнова" при різних університетах чи в
різних місцевостях, творять разом Краєву організацію: ФЕДЕРАЦІЮ ТУСК
"ОБНОВА".
в) МІЖНАРОДНЯ: краєві федерації всіх наших "Обнов" у вільному світі
творять РАДУ ФЕДЕРАЦІЙ "ОБНОВА". Ця Рада Федерацій репрезентує
наші "Обнови" перед міжнароднім рухом католицьких студентів та
інтелектуалістів у "ПАКС РОМАНА".
ЗАВДАННЯ "ОБНОВИ":
Одним з головніших завдань ТУСК "Обнова" - це праця над духовим
оформленням українських студентів на основі християнсько-католицької релігії
і моралі та в дусі українських національнх і релігійних традицій.
Члени "Обнови" мають нагоду в цій організації продовжувати свій духовий
розвиок і сповняти свої релігійні обов’язки-практики в ріднім українськім
обряді. У веденні своєї світоглядово-виховної праці "Обнова" старається, щоби
студенти не тільки теоретично вивчали релігійні питання, але теж, щоб
практикували християнсько-католицькі засади в своєму житті.
Співпрацюючи зі всіми студентами, українськими і неукраїнськими,
католицькими і некатолицькими, "Обнова" не обмежується працею внутрі, а
проявляє свою діяльність теж назовні.
"Обнова" звертає належну увагу на збереження українських традицій і
використовує кожну нагоду, щоби краще запізнати студентів з багатою
спадщиною (культурною та історичною) українського народу. "Обнова"
займається теж соціяльною ділянкою праці і дбає про те, щоби між студентами,
членами Товариства, витворювалася дружня атмосфера й товариське життя...
ЗАСОБИ:
Для осягнення своїх цілей, студенти-члени відбувають релігійні практики,
слухають доповідей на різні теми, беруть участь у дискусіях та уряджують
різні імпрези: прийняття, вечори розваги, танці тощо.
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АБСОЛЬВЕНТИ (Ґрадюейтс):
Крім ТУСК "Обнова", існує ще паралельна організація тої ж назви для
абсольвентів університетів: Українське Католицьке Академічне Об’єднання
"Обнова", (гл. Статути ТУСК "Обнова" і ін. видані УКУ в Римі 1967 р.)
* * *
Після прибуття до Сіднею, і, маючи певний досвід у праці зі студентами,на
становищі Церковного Асистента Католицької Акції (Світського Апостольсьтва) в Англії, а також Асистента студентської і академічної "Обнови" в
Лондоні (учасник З ’їздів "Обнови" в Люрі-Франція, Лювені-Бельґія і в РиміІталія), о. Іван Шевців, взявся за організацію ТУСК "Обнова: теж в Австралії.
Після короткої інформації про стан українського студенства та його діяльности
на терені Сіднею (Товариство Студентів при УГромаді), молодий священик
бачив потребу активізувати студентів УКЦерви, щоб зчасом виховати з них
діячів і провідникв у житті тої Церкви, бодай на терені сіднейської парафії.
Спочатку він творить Ініціативну Групу до якої ввійшли: І..Кенез, Ю.Маренін
і Т.Коломиєць. Всі чотири вони підписують "ЗАПРОШЕННЯ" до відомих
студентів у Сіднеї на "Основні Збори ТУСК "Обнова", що мали відбутись у
параф. домі, 57 Чир Стріт, Лідкомб, в неділю, 14 серпня, 1960р. о год. 15.30.
На повище запрошення явилися : Іван Кенез. Михайло Кенцало, Чеслав
Дзендровський, Максим Ковальчук, Юрій Маренін і Тарас Коломиєць та
дух.провідник "Обнови" - о.Іван Шевців. Всі вони стали Членами-Основниками
ТУСК "Обнова" "в Сіднеї, 14.8.1960. Головою Тимчасової Управи став
студ.Михайло Кенцало (до І. Заг. Зборів) а решта: Члени - Основники.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТУСК "Обнова”, рішено відбути в неділю 3.9.1960 р. і
запросити на ті 3 .Збори знайомих студентів католиків (і православних).
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТУСК "Обнова" відбулись у неділю, 4.9.1960 р. з
таким порядком нарад: а) затвердження Проекту Статуту ТУСК "Обнова";
б) вибір Управи ТУСК "Обнова" на слід, рік і в) намічення пляну праці, а
саме: а)взяти активну участь у відзначенні Празника Покрови Матері Божої
у співпраці з Пластом; б) розвивати апостолування інших українських студентів
і заохочувати їх до активної релігійної діяльности в студентському середовищі;
в) празник св.Михаїла відзначити врочисто, участю у св.Сповіді й св.Причастю
членів, в листопаді кожного року; на Храмовий Празник св. Андрія, виготовити
для молоді короткий(ІОхв) реферат ітп.
:
Рішено: прийняти Проект Статуту (на підставі Європейського; ТУСК
"Обнова"), виготовленого о.І.Шевцівим. Вибрано Управу ТУСК "Обнова" в
складі: Михайло Кенцало ^Голова; Тарас Коломиєць;?Секретар;. Юрій Маренін
- Заступник голови і Зв’язковий з ТУС-ом (Товариством Українських Студентів
при УГромаді); Ігор Тут.
І-ший Член Управи і Скарбник;; Ждан Коломиєць II Член Управи;
Контрольна Комісія: Максим Ковальчук і Ю.Сивак. Присутніх:. 10 Членів,
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які підписали Заяви вступу до ТУСК "Обнова", а саме: Ігор5Ґут, Максим
Ковальчук, Чеслав Дзендровський, Олександер Сивак, Михайло Кенцало,
Ждан Коломиєць, Володимир Ґут, Тарас Коломиєць і Ю.Маренін. Рішено:
Членська вкладка: шіл. місячно (10 річно). Праця внутрі Т-ва: ідеологічний
вишкіл при помочі конференцій Духовного Асистента о.І.Шевціва,(а після
його виїзду до Аделяїди, від 1.1.1962р. - о.д-ра П.Дячишина), дискусії на
актуальні теми та їх розв’язка в світлі Христової Євангелії та вчення Католиць
кої Церкви. Сходини відбувалися раз у місяці, в першу нд.м. в параф.домі, в
Лідкомбі, в гд. 7 веч. Зчасом Т-во розвинулося і при кінці 1961 р. мало 15
Членів. На Загальних Зборах ТУСК "Обнова", Духовний провідник Т-ва,
о.І.Шевців, виголосив інформативну доповідь про завдання і ціль "Обнови"
взагалі. "ОБНОВА" - це плятформа для зустрічі й дискусії студентів про
віру, обряд та інші проблеми релігійного характеру, в атмосфері вільній від
насміхів і снобізму.
Австралійські університети, пересичені матеріялізмом і фальшивими філо
софськими течіями в усіх ділянках знання, а катедри - повні нескрупулянтних, індиферентних, а часто й невіруючих професорів (слід пам’ятати: то
були часи великого впливу позитивізму й нігілізму, екзистенціялізму та
комунізму в університетах). В такій атмосфері віра українських католицьких
студентів часто попадає у конфлікт із "принципами" їхніх професорів. До
того ж, обряд у нас інший від римо-католиків та англіканців, а ми самі виходці - ізгої з Рідної Землі (а радше з якоїсь "совєтської України) і, т.зв,
"Ке\у АизИаІіапз". Де маємо шукати помочі в сумнівах й утвердження у вірі
та обряді батьків? Де нам шукати захисту і помочі та вирозуміння для наших
національних аспірацій? В який спосіб найкраще перебрати від батьків,
закріплювати між собою і нести у світ наші українські звичаї та ознайомлювати
прихильних нам чужинців з нашими духовими, культурними та історичними
скарбами і вартостями українського народу? Відповідь: коротка: Там, де його
шукали наші попередники в інших країнах світу, і в Батьківщині ЗО літ тому,
коли закладали Товариства студентської і академічної "ОБНОВИ"!
Плятформа "Обнови" має служити не лише для піднесення інтелектуального
рівня знання релігійних правд і зв’язаних з нею проблем, але основною ціллю
"Обнови" це - зробити з нас практикуючих католиків на ціле життя. Бо
сьогоднішні студенти, а завтрішні Провідники - повинні бути не тільки ознайом
лені у правдах Віри, моралі та звичаїв і українського обряду. Але вони мусять
те знання ввести у практику свого щоденного життя і поступати, як повноцінні
християни. Вони-бо, одного дня, повинні стати Провідниками і, як такі, повинні
давати приклад своєму окруженні і тим, кого вони ведуть, тобто стоять у
проводі.
Для розв’язання математичних задач а навіть для рецитації викладів можна
вжити (і вже вживають) роботів, але для людини, як дитини Божої, і її
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впливу на інших, не може заступити ніяка машина, треба Прикладу! А його
має дати той, хто стоїть у проводі, бо ИОВПЛТАЗ ОВЬІОАТ - МОВЬЕЗЗ
ОВІЛОЕ - Шляхетство - становище ЗОБОВ’ЯЗУЄ ! Про це знали і вчили
вже давні римляни... Це важне і для нас українців, а вже зокрема для їхніх
провідних людей і тих, які туди пнуться... "
З хвилиною постання ТУСК "Обнова" та оживленням релігійного життя
шкільної молоді й студенства в катол. парафії, в українській сіднейській
спільноті, а зокрема в пресі ("Вільна Думка") появилися вислови обурення, а
то й страху перед "розбиттям'Тромадського (а в тому й студенського) життя,
поділу спільноти на катол. і православну (наче б такого поділу досі не було),
іти. зокрема зі сторони людей, які боялися втратити свої позиції чи якісь
"впливи" на українську спільноту в Сіднеї. Не без того, що на це не мала
впливу невидима московська агентура,яка мала серед наших людей своїх
вільних чи невільних адептів. Щоб розвіяти ті "страхи" про якесь "розбиття"
ітп. в "Обнові" виринула справа відношення "Обнови" до Товариства Україн
ських Студентів, яке "дрімало" при УГромаді. То ж, з місця рішено: хоч
ТУСК "Обнова" - це ідеолоґічна-конфесійна організація катол. молоді, але
вона готова якнайтісніше співпрацювати з ТУС-ом та настоювати, щоб усі
Члени "Обнови" стали членами ТУС-у, щоб так зберегти єдність зорганізованого
українського студенства. Зв’язковим ТУСК "Обнова" з ТУС-ом став член
Управи ТУС-у - Юрій Маренін. Студенти між собою розумілися і співпра
цювали. "Воювали" нестуденти і старики.
*
Після виїзду о.І.Шевціва до Аделяїди, в січні 1962 р., Духовним Асистентом
"Обнови" аж до своєї смерти (4.8.1962) був о. д-р Петро Дячишин, а після
нього, новий парох Сіднею (уродженець Канади) о.Михайло Мельник. На
жаль, з тих часів збереглося мало документів, а наявні свідчать, що праця
"ТУСК "Обнова" продовжувалася і число членів росло.
Одиноким документом, що свідчить про діяльність ТУСК "Обнова" в рр.
1962-67рр. - це "Душпастирські Вісті" сіднейської парафії з яких беремо окремі
згадки, і так: У "ДВ"6.10.1963 р., "повідомлення": ВІД СТУДЕНТІВ
ОБНОВИ: "Католицькі Студенти Університетів, які входять до "ОБНОВИ"
влаштовують в неділю, 20 жовтня, спільне Св.Причастя після чого буде в
нашім церковнім приміщенні спільне снідання з відповідною додатковою
програмою.
Члени Обнови на це торжество запрошують всіх тих студентів і студенток,які
цього року кінчуть по різних вищих школах, "лівінґ”. Для них влаштовують
цікаву і корисну програму, де вони зможуть довідатися про різні справи, які
повинні їх цікавити ... з університетського життя і курсів. Буде в цей день на
цім торжестві визначений бесідник, якого запрошують сгіеціяльно з універси
тету, щоби до студентів промовив.
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Це прийняття е виключно для Університетських Студентів і тих, які цього
року кінчать "гай скул" - тобто лівінґ. Для інших студентів будуть в тім часі
інші програми влаштовані.
Щоби знати скільки буде присутних, то Управа "Обнови" просить щоби до
них зголосити свою готовість взяти участь в цім дні..."
"В "ДВ" 13.10.1963 р. є подібне повідомлення про заповіджену зустріч та
що на ній промовлятиме "почесний гість - професор з Університету" і
запрошення до участи не лише студентів університетів, але й тих, які цього
року роблять "лівінґ". "Сповідь для студентів буде від год 9.30-11.00 рано,
перед Службою Божою того дня."
Звідомлення про повище торжество находимо в "ДВістях", 27.10.1963р.:
СТУДЕНТСЬКИЙ ДЕНЬ
"Минулої неділі поверх 60 студентів, які ходять до університету і ті, які
цього року кінчать "лівінґ", приступили спільно до св. Причастя, що зробило
глибоке вражіння на не одного, який був у церкві того дня. Ми мали нагоду
бачити наш цвіт, нашу будучність, яка тісно пов’язана з нами і з Церквою.
Поки маємо таких молодих, які цінять і шанують свою віру і Церкву, то наша
будучність не є ще така чорна, як дехто собі представляє.
По Службі Бож ій всі студенти пішшли до нашого церковного
приміщення..Господарем свята був студ. Тарас Коломиєць, Голова "Обнови".
Головним гостем і бесідником був о.д-р Морей, капелян університету. Він
звернув увагу на потребу всім добре ознайомитися з нашою Церквою і всіма
її проблемами, бо в теперішніх днях ширяться різні новомодні матеріялістичні
напрями в різних ділянках університетських наук.. О.парох М.Мельник
заохочував студентів до дальших наук і до вірности своїй Церкві та обрядові.
Студ. Михайло Кенцало подякував усім за присутність і запросив усіх надвір
зробити спільну знимку."
Подібний "ДЕНЬ СТУДЕНТІВ" був заплянований на неділю,8 листопада,
1964р. про що читаємо в тих же "ДВістях", 25.10.1964р., а практично відбувся
в неділю, 15.11. Звідомлення про це Свято находимо в "ДВ"22.11.1964.
"СВЯТО СТУДЕНТІВ"
"Патроном ТУСК "Обнова" є св.Михаїл. Минулої неділі наші студенти
мали своє свято в нашій церкві, де вони приступили до св.Сповіди і Причастя
а потім гостилися на сніданні в нашій залі. На сніданні було 38 студентів
(хоч це час іспитів) Прекрасну промову виголосив проф. університету д-р
Фоґарті...Між іншим, він дуже заохочував наших студентів зберігати свої
рідні звичаї і традиції, не соромитися своєї Віри та .обряду, бо лиш так ми
можемо бути корисними собі й Австралії. За приклад до наслідування вказував
на Айришів (Ірляндців - оіш), які терпіли за свою Віру і мусіли втікати на
чужину, скитатися по світі, але всюди зберегли свою Віру!"
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Під повшцим наголовком "СВЯТО СТУДЕНТІВ" знаходимо звідомлення
в"ДВ", 31.10.1965р. проте, що в неділю, 24.10. в год.10.45 поверх 40 студентів
відбули св.Сповідь і св.Причастя, а потім, у параф.залі - спільне снідання. В
часі снідання промовляв о.Шмидт, який недавно приїхав з Америки і працюва
тиме в університеті. Він напоминав студентів пізнати свою Віру й бути
активними членами своєї Церкви. Господарем Свята був студ. Тарас Коломиєць.
Наступні Збори відбудуться 8.12.1965р."
На жаль, про тематику дискусій і взагалі про працю "Обнови" не маємо
іншої документації, як лиш згадані "Душпастирські Вісті". 6.11.1966р. там
знаходимо згадку про "СТУДЕНТСЬКИЙ ДЕНЬ" (ТУСК "Обнова"), який
відбувся 27.10.1966р. Біля 110 студентів приступили до св.Тайн, а потім
"поважна частина " їх зійшлися до параф.залі на спільне снідання. О.парох
М.Мельник заохочував їх до дальших студій і до вірности своїй Церкві й
Народові. Присутні мали нагоду послухати славного Балетмайстра Василя
Авраменка. Він заохочував молодь до пошани супроти всього рідного: Церкви,
обряду, звичаїв, традицій, культури. Так-бо поступають українці в Америці й
Канаді й за це їх чужинці поважають..." А з нагоди закінчення іспитів (Акад.
рік в Австралії - південна півкуля - починається в м. березні а кінчиться в
листопаді-оіш) в "ДВ"20.11.1966 р., відбулося "СТУДЕНТСЬКЕ ЛУЩЕННЯ"
- БАР-БЕ-КІО і забава, в понеділок, 28 листопада, 1966р.
(Як відомо, 12.7.1967 р. несподівано помер о.М.Мельник, а парафію
перебрав о.Іван Шевців і відновив діяльність ТУСК "Обнова", про що згодом).
*
В міжчасі створено ТУСК "Обнова" у Мельборні, яке очолив студ.
Володимир Завалинський а Духовним провідником його був Владика Іван
(Прашко). Про свою діяльність вони напевно розкажуть в історії катедральної
парафії.
*
В Перті, Західня Австралія, попри всі інші справи (будова церкви і
параф.будинків ітп.), новий парох о.Іваш Шевців (1962-67), одним зі своїх
найважніших обов’язків вважав організацію і виховання молоді при нашій
церкві. Скоро і там постало ТУСК "Обнова".
"Після індивідуального контакту поодиноких студентів, о.І.Шевців заповів
Основні Збори ТУСК "Обнова" на неділю, 5 квітня, 1964 р. Ініціятивна Група:
о.І.Шевців, студ. Роман Мандичевський і Анна Сенюта.
Основні Збори ТУСК "Обнова" в Перті, З.А., відбулися в Нд.5.4.1964р., в
параф.домі, 20 Ферґусон Стріт, Майлендс. Вислухавши інформації про
"Обнову" і пояснення Статут того Т-ва, присутні студенти і матуристи рішили
оснувати ТУСК "Обнова" в Перті, З.А., й вибрали Управу ТУСК. Присутні
на Основних Зборах: Роман Мандичевський, Роман Малиняк, Стефан
Малиняк, Юрій Микитюк, Ярослав Корчинський, Анна Сенюта, Ярослав Окіс,
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Марія Мельничук, Микола Яковина, Едмунд Росовський. Вибрано Управу в
складі: Р.Мандичевський - Голова; А.Сенюта - Секретар;
Я.Корчинський - заст. Голови; Ю.Микитюк - Організаційний референт;
Е.Росовський - Скарбник. Рішено: відбувати Сходини кожної першої неділі
місяця, в гд. 7 веч. у параф. домі.
Ідеологічний вишкіл, конференції і дискусії перші кілька місяців проводив
о.І.Шевців. Після цього, Сходинами проводив Голова ТУСК. Вкладка: 10
шіл. на рік.
Студенти скоро включилися в церковне і громадське життя української
спільноти в Перті. До членства в ТУСК запрошено і православних студентів
з відповідним узглядненням Статуту.
На Згальних Зборах 4.4.1965 р., вибрано нову Управу в складі: Ярослав
Корчинський - Голова; Анна Сенюта - Секретар; Юрій Микитюк - Заст.Голови
та Організаційний референт; Едмунд Росовський - Скарбник; Роман
Мандичевський - Референт преси і зв’язку.
На загальне бажання членів, сходини відбуваються два рази в місяці: в
першу і третю неділю, в параф. домі, в год. 7 веч. Плян Сходин: а) відкриття
- молитва вголос, усі разом; б) відчитання протоколу з попер.Сходин; в)
Уваги до протоколу і приняття його; г) читання окремих Глав, або винятків з
Євангелії і дискусія над прочитаним; ґ) конференція - слово Духовного
провідника; д) дискусія на актуальні теми; е) чайок, гри, розваги; є) закриття
- молитва. Мова у дискусіях - українська.
Члени часто приступали до св. Сповіди і св. Причастя; брали участь у
Фестині, Спільній просфорі, Спільнім свяченім ітп. Відчувається велика
потреба Клюбу для молоді і власної залі та площі (залю скоро -1967р.побудовано, площу в Мандерінґ закуплено ще перед виїздом о.І.Ш. до Сіднею
- оіш). Намічено запросити світських доповідачів на українознавчі теми. Перед
Сходинами студентів, старші дівчата Марійської Дружини мають свої Сходини,
в год. 5 попол. Вони залишаються в кухні, приготовляють чай а потім беруть
участь в гутірці з членами ТУСК. Одним з "досягнень" пертського ТУСК
"Обнова" слід назвати Видання журналу "ОБНОВИНА", якого перше число
появилося в м. серпні, 1967р. на 8 ст.циклост. друку, в двох мовах.
Загальне враження: молодь любить і готова йти за нами (старшими), але
не любить "провідництва" та інґеренції в її справи. Молодь готова послухати
розумної поради, але рішення треба лишати молоді, щоб училась на своїх
помилках .о. І. Шевців.
*

Віднова "Обнови" в Сіднеї. Перебравши провід у сіднейській парафії св.
Андрія, в м. жовтні, 1967р., б. Духовний провідник сіднейського ТУСК
"Обнова", о.І.Шевців взявся за віднову діяльности Т-ва. Перші Сходини
заінтресованих, в тому і б.членів ТУСК "Обнова'Чприсутніх: 8, в тому 6
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дівчат) відбулися 10.12.1967р. в параф.домі. Рішено: а) "Обнову" треба
з'акти візувати; б) робити Сходини періодично, стало, бо католики лат. обряду
це роблять, то чому не можемо й ми робити подібно? в) написати листа до
всіх студентів. Панна Зеня Сивак сконтактує Пластунів, панна Соня Сушко СУМівців. Слід. Сходини, в понеділок 15 січня, 1968р.
Сходини ТУСК "Обнова", 12.2.1968р. Присутні: Лесь Сивак (Зусіпеу ІІпіуегзііу), Марійка Чирка, Стефанія Чирка (Ііпіуегзііу о( N 5 . ^ . ) , Оля
Іваницька. Одарка Ней. Вибрано Ініціятивну Групу: студ. Лест Сивак - Голова,
студ-ка Стефа Чирка - Секретар.
15.2.1968р. Ініціятивна Група вислала "ЗАПРОШЕННЯ" на відомі адреси
студентів, повідомляючи про відновлення діяльности ТУСК "Обнова" на терені
Сіднею:..."Оцим запроошуємо Вас до членства в "Обнові" й до участи у
Сходинах ТУСК "Обнова", які відбудуться у вівторок, 5.3.1968 р. в год. 7.30
веч. у параф.залі при церві св.Андрія, в Лідкомбі. В залучені посилаємо Вам
Загальні інформації про ТУСК "Обнова”.Підписали:Лесь Сивак,Стефа Чирка,
о.Іван Шевців.
А вже 2 .4 .1 9 6 8 р . У права ТУ СК "Обнова" пише до студентів
"ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПРОШЕННЯ: "Дорогий Друже - Дорога Подруго,
Вам певно відомо про те, що Товариство Українських Студентів Католиків
"ОБНОВА" в Сіднеї, на своїх Основних Зборах, дня 5.3.ц.р., відновило свою
діяльність, вибравши Управу й намітивши плян праці на слід. акад. рік.
Оцим повідомляємо Вас, що чергові Сходини "Обнови" відбудуться в неділю,
7 квітня, 1968р., в год. 7 вечір, у параф. залі УКат.Церкви, в Лідкомбі.
Ширші інформації - в часі Сходин." О. Сивак-Голова,В.Мотика -Секретар.
*

Сходини 7.4.1968. 1) Молитва: "Вірую" з Молитовника; 2) протокол з
попер. Сходин; 3) читання з Євангелії Л к.1,24-36 (Благовіщення); 4) слово
Духовного провідника; (Початок і розвиток різних обрядів у Христовій
Ц еркві);5) дискусія (5 хв.); 6)участь у Великодніх Богослуженнях,
Вел.Сповідь; 7) участь у Контесті Добродійности; 8) молодь - шукати способів
помагати Церкві-парафії;. 9) влаштувати Студентський Баль в м. серпні ц.р.;
10) Слід.Сходини: 5.5. "Тема" - Різниця Календарів у Римо-катол. і українській
(Східній) Церквах.
Згадані Сходини відбулися. Єванг. Мат.8,18-22.Питання: чому ми, католики,
знаючи, що є \у г о п § - (наш Юліянський календар неточний), не змінимо
його, не зважаючи на те, що може бути "ігоиЬІе" (клопіт-непорозуміння) від
опонентів? О.І.Ш: під сучасну пору нам не потрібно клопотів, маємо їх досить
і без (зміни календаря).
Сходини 2.6.1968.а) Протокол; б) Єв.Ів.10, 1-21; в) оіш - пояснення; г)
Екуменізм - реферувала-провадила дискусію - М.Чирка; ґ) Різне; д) Закриття
- молитва.
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Сходини 7.7.1968: а) відкриття; б) протокол; в) оіш - Лк. 12,32-36; г) В.Мо
тика - Чоріс" - проблема двох Батьківщин (куди належимо, супроти котрої
маємо бути більше льояльними ітп.); О.І»Ш: Українська людина є членом
української нації. В.М. вважає, що Ні. Бо родичі щрамушують дітей бути
українцями, а через те тратять. В.М. вважає, що людина Важніша, ніж нація.
Не треба силувати- обмежувати права і .щободи індивіда. Не треба боятися,
що асиміляція приспішиться. Людина змінюється кожні 20 літ, Теперішня
людина має інше розуміння нації, ніж її батьки. Хоче, щоб мати збалансовані
погляди на всі культури.О.І.ПІ: але ж треба мати-шанувати і свою культуру
та визбутися комплексів меншевартости і вищевартости людей між собою!
Сходини 1.9.1968: О.І.ПІ, Проблема двох Батьківщин. Справа приїзду Глави
УКЦеркви, Ісповідника Віри, Блаженнішого ВАЕпископа Йосифа Сліпого
до Австралії. Приготування до участи в процесії і зустрічі з Блаженнішим.
Сходини 15.12.1968:а) звіт з діяльности за 3 місяці; б) ОІШ про Празник
св. Андрія і апостолування свого середовища; в) перевести перепис студентів
у Сіднеї; г)забава для студентів; ґ) В наступному 1969 році робити Сходини
2 рази в місяці.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТУСК "Обнова" 2.3.1969р: 1) О.І.ПІ. - пояснення про
ціль "Обнови"; 2) оформлення членства на підставі Заяв; 3) звіт Голови; 4)
вибір нової Управи: Голова - Володимир Мотика; Заст. Голови - Яків Коцюба;
Секретар - Михайло Мединський; Скарбник - Стефан Бойко; реф. зв’язків,
імпрез ітп. - Стефа Чирка. Контр.Комісія: Лесь Сивак, Дарка Ней, Юрко
Кошарич. Уваги щодо Сходин у слід.році: Один раз у місяці - теоретичні,
формальні (в І-шу нд.) а один раз - товариська зустріч.Управа передбачить
10 "іорісз" иа рік, хай члени вкладають програму сходин. Сходини ділити на
2 дискусійні групи, а потім обі групи разом - спільне завершення
дискусії."Торісз" на слід, раз: Пророцтва, а потім: Чи релігія опирається на
логіці? це зи. Сап Кеіідіоп Ье ехріаіпееі Ьу 1о§ісз? ітп.
Сходини 30.3.1969. Тема - Пророцтва. Провадив І.Семців. Прогулька 7
квітня.
Сходини 4.5.1969:. Петро Кенцало: "Ехізіепсе оі Сосі апсі Іодісз - Ьодісз апсі
Ке1і(фоп". Дискусія: Чи можна розумом дійти до пізнання Бога? Заключення:
ТАК. Про це находимо звідомлення І.Л, (Іван Лукавецький-оіш) в "ДВістях,"
11.5.1969р,: "НАША МОЛОДЬ ВІРИТЬ У БОГА!". Мин. неділі, на Сходи
нах ТУСК "ОБНОВА" відбулася дискусія на тему: людський розум і пізнан
ня Бога. Різні аргументи зачитав студ. П.Кенцало. В живій дискусії брали
участь майже всі присутні. Так доповідач, як і дискутанти, дійшли до висновку,
що людина, обсервуючи існуючий світ, власним розумом мусить прийти до
заключення про конечність існування першопричини усіх речей, що та
першопричина зовсім окрема і незалежна - самостійна у своїм діянні, т.зн. що
вона є НЕМАТЕРІЯЛЬНА, але ДУХОВА; необмежена часом, але ВІЧНА;
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абсолютно - вповні ДОСКО
НАЛА. Ту першопричину
всіх речей називаєм о
БОГОМ!"
Сходини 1.6.1969: Студ.
Юрій Кошарич: Бог про
Себе (О б’явлення, І.Хрис
тос, Віра ітп.)
ЗА ГА Л ЬН І
ЗБО РИ
ТУСК "Обнова", 8.2. 1970р.:
Присутні: 15 студентів. Нова
Управа: Голова - Юрій. Ко
шарич; Заст.Г-ви -Емілія
Гурток ТУСК “Обнова” 1970 р.
Мотика; Секретар - Христя
Кушнірук; Скарбник - Ліда
Коцюба; Організаційний Референт - Степан Бойко. Рішено: а) видавати журнал
п.н.: "Екземплястика"; б) зорганізувати велику Забаву, спільну для всіх
студентів і робити "пропаганду" в тому напрямі. О.І.Шевців: признання для
праці студентів і способу переведення Сходин та 3 .Зборів. Студенти приходять
на Сходини, бо самі хотіли, бо любили спілкуватися з товаришами на церковній
плятформі. Управа робить плян праці й проголошує тематику поодиноких
Сходин, щоб заохотити всіх заінтересованих до участи і дискусії.
Сходини 22.2.1970: Програма діяльности на 1970 рік. В м. травні о.І.Ш.
доповідь-проповідь: Преч. Діва Марія і Молодь і: "Чи Обряд є конечним для
вияву Віри"?
12.3.1970. відбулися Спільні Сходини Голів 3-ох молодечих організацій:
ТУСК "Обнова", ТУС (при УГромаді) і ТУС ім. Міхновського (при СУМ- і
Д У М олоді). Всі хочуть співпрацювати разом. Як? Рішено: Разом
концентруватися лише на товариських імпрезах (зосіаі є у є п і з ) , але задержати
організаційну структуру і зміст діяльности незалежними від інших двох.Нпр.
8.5.1970 р. ТУС (Товариство Українських Студентів при УГромаді) робить
Забаву а 15.5. висвітлення фільму і запрошує всіх "обнов’ян". "Обнова"
проектує більшу Забаву і журнал "Екземплястика".Створено Спільний
Ініціативний Комітет для співпраці.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТУСК "Обнова",4.4.1971: а)звіт Голови - Ю.Кошарича
про 2 З ’їзди в Мельборні: "Обнова” і ОУКОА. б) Хочуть видавати спільний
студентський краєвий журнал "Український Студент", (кожне число в іншім
стейті). (ОК.Важне, щоб щось робили, а не лиш говорили, як і їхні батьки оіш).Приналежність до "Обнови" не перешкаджає членам належати до УГромад
і діяти в них. Ціль "Обнови" - виховати свідомих і віруючих католицьких
діячів і приготувати їх до участи в проводі в парафіяльних організаціях, -
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тобто стати Світськими апостолами. Отець радить, щоб члени "Обнови" разом
зі священиком відвідували вечорами чи при нагоді пооодинокі родини, щоб
зорієнтуватись у реліґійиих-духових потребах парафіян,помагати в праці Бва св.Андрія ітп.
Обов’язком нас усіх є: зберегти для Церкви і Народу всю українську молодь
у Сіднеї. Члени "Обнови" хай стають членами УГромад і там діють, як віруючі
католики і так зможуть усі упередження та непорозуміння зліквідувати і
доказати, що нам ходить про єдність всієї української спільноти! Для
нестудіюючої молоді в парафії св. Андрія, в міжчасі постала організація:
"УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА МОЛОДЬ". І вже постав публичний спротив
проти такої Організації. Чому? Священики і вірні є членнами УГромад. Нпр.
о.д-р Василь Кушнір у Канаді є Президентом СКВУ. Треба вміти поєднати
Віру з патріотизмом, бо вони тісно пов’язані а не переставляти єрархії життєвих
вартостей, але обновляти все в Христі!..."
Нова Управа ТУСК "Обнова": Петро ТИМОЦЬ - Голова; Юрій КОШАРИЧ
- Заст. Голови; Христина КУШНІРУК - Писар; Лідія КОЦЮБА - Скарбник;
Олег ГУРБА - Організаційний референт для внутрішніх справ та імпрез;
Дарка НЕЙ - Пресовий Референт; Лев ГАВРИЛІВ - Організаційний Референт
для зовнішніх зв’язків. Контрольна Комісія: Степан Бойко, Степан Цимбалій
і Ірина Логуш.
■ **
"Нам приємно відзначити, що студенти ТУСК "Обнова" належать теж до
інших студентськиї Організацій і дають приклад у співпраці. Дай, Боже, щоб
це було добрим початком нової форми майбутньої єдности молодої генерації
українців і їхньої співпраці між собою для добра поневоленої України'Чоіш в
"ДВістях" 11.4.1971р.)
Спільні СХОДИНИ УПРАВИ ТУСК "Обнова" і У К РА ЇН С ЬК О Ї
КАТОЛИЦЬКОЇ МОЛОДІ, неділя 12.12.1971р., в параф.залі, у присутності
Преосв.Владики Ап.Екзарха.
1) відкриття: - Петро Тимоць. 2) інформація про діяльність "Обнови" і
УКМ -о. парох І.Шевців: Ціль обох організацій - доповнити реліґйне
виховання-усвідомлення своїх членів і приготувати їх до Апостолування свого
середовища. Зберегти українську духовість на чужині, щоб її з часом повернути
народові в батьківщині, бо комунізм ту духовість там нищить. Преосв.Владика,
який недавно був в Україні поділився своїми враженнями з подорожі й заявив,
що українська молодь в Україні шукає Бога.В Канаді Владика говорив із
членами ТУСК "Обнова" в Едмонтоні, (ок.60 членів) і в Торонті. Вони говорять
слабо по-українськи, але ж там наша еміграція вже 100 літ! У Мельборні
ТУСК "Обнова" начисляє 40 членів, під проводом В.Завалинського. Молодь
повинна включатися в працю місцевих парафій при Братствах ітп. Не боятися,
що постала УКМ. В Сіднеї є місце і поле праці для всіх організацій.Важне працювати!
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Зайнятий клопотами при будові параф.об’єктів, а потім монастиря ітп.',
о.парох передав провід ТУСК "Обнова" і решти молоді в парафії молодому
Сотрудникові.яким тоді був Веч. о. Богдан Шемечко, уроджений в Австралії.
Останні Сходини в спраі відновлення діяльности ТУСК "Обнова" відбулись
у параф. домі, в понеділок, 31.3.1980р. Присутні: о.І,Шевців, о.Богдан
Шемечко, Богдан Дубей, Богдан Сенькович, Марійка Сенькович, Таня Дусь
і Марта Особа. Сходини відкрив о.Б.Ш емечко і попросив до слова о.І.Шевціва. О.Парох представив цілі та історію ТУСК "Обнова" в Україні й
на еміграції, а зокрема в Сіднеї від 1960 р. Рішено: діяльність "ОБНОВИ"
відновити. Вибрано нову Управу (бо б.Голова ТУСК "Обнова" П.Тимоць
служить в Армії, у Н.Гвінеї) в складі: Богдан Сенькович - Голова; Таня Дусь
- Писар; Богдан Дубей - Скарбник і Організаційний референт.
Наступні Сходини й гутірку на тему: ЕВОЛЮЦІЯ (за і проти) намічено
відбути в середу 14.5.1980р., в гд. 7 веч. у параф. домі та Зустріч з проф.
В.Янівим - Ректором УВУ, у вівторок, 29.4.1980р., в гд. 8 веч. у параф. домі.
На жаль, по якомусь часі діяльність "Обнови" почала гаснути, а провідник
з часом залишив священство, був зведений до статусу мирянина, оженився...
Новий Глава УКЦеркви в Австралії, уродженець Канади, владика Петро
Стасюк ЧНІ, спочатку говорив про якесь"рятування молоді", а (від 1993 р.,
посьогодні) скінчилось на тому, що "перехрестив" існуючі при парафіях
організації молоді (ТУСК "Обнова" УКМ, Вівтарна і Марійська Дружини)
на "УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ХРИСТОВІ", робить раз у році "пікнік" з
представниками тих організацій, спільну знимку до своєї газети і виглядає,
що тим діяльність тих молодечих організацій - (для добра Церкви і Народу)
-сповнена, (оіш).
*
Не зважаючи на "боротьбу" старшого покоління, а зокрема "батьків народу",
які (проти своїх власних інтересів) боялись впливу Церкви на молодь, молоде
покоління було готове йти вперід під проводом своєї Церкви і священиків. Бо
найкраще розуміло ролю Церкви і відчувало любов до дітей і молоді.
Ось, слова молодої студентки: "В ОБОРОНІ МОЛОДІ" проти статті
("Чогось їм не вистачає") В.Онуфрієнка (гл."Вільна Думка", 16.3.1969 р.).
Вона пише..." Молодь слухає вже ціле своє життя, як то було в Україні,
скільки кілометрів батьки ходили до школи, до читальні, як тяжко працювали,
бідували. З усіх сторін критикують українську молодь в Австралії, що не
говорить по-українськи, не являється та не бере участи в українських імпрезах,
не йде до української школи ітп... Молодь бачить, що українські громадяни
оплюгавлюють своїх же людей, що пишуть проти своїх же церков і священиків
в українських часописах - і то ніби вчені люди.
Не треба постійно ставитися до молоді критично. Коли шукають золото, то
треба дуже часто копати глибоко. Так само з молодими - треба добре в них

і
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шукати, треба їх розуміти, і до того треба добрих виховників. І їх ми маємо.
До цього часу я помітила, що найліпше виконують ролю, як виховники молодих
українські католицькі (не знаю про інші віровизнання) священики при різних
молодечих організаціях. Вони знайшли засоби скріпляти ту ідеальність молодої
людини а тому що вони ставлять перед нею героїчних мужів церкви, яким
найсвітлішим прикладом є Блаженніший Кардинал Кир Йосиф Сліпий.
Український священик, між іншим, - це проповідник, сповідник, виховник,
радник, психолог, філософ і патріот. Тобто не тільки виховує молодих на
добрих християн, а й на патріотичних українців. Пласт і СУМ також
відограють важливу ролю, але при вихованні молоді чи конечно потрібно
"покер машини"?..(Натяк на такі "машини" та алькоголь у т.зв. УТККлюбі в
Сумівськім Домі Молоді - оіш).

В ІВ Т А РН І Й М А РІЙ С Ь К І Д Р У Ж И Н И М О Л О Д І
Малі хлопці дуже радо хочуть служити біля престола. Часто заохочують
їх до цього батьки, священики, а то й сама природа-вимога душі стояти "ближче
до Бога", приводять їх до престола. Оформленням таких хлопчиків"стовпчиків" в окрему організацію, на взір канадського "Українського
Католицького Юнацтва", взявся о.Михайло Мельник, з Канади, який перебрав
парафію св.Андрія після смерти о.П. Дячишина (+4.8.1962 р.). Першу згадку
про намір організації парафіяльної молоді на ходимо в "ДВістях" 31.5.1964р.:
"ДІТИ МАРІЇ - МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА":
"Вже від довшого часу відчувається брак цієї гарної та корисної організації,
якою є: Товариство ДІТЕЙ МАРІЇ чи МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА.
Вже від довшого часу священики й Управа Братства нашої парафії застано
влялися над тим, але щойно тепер приступаємо до початкової організаційної
єтадїї. Дотепер ми вже сформували "Вівтарну Дружину", яка поволи, але
поступово йде вперед.Також маємо вже організацію "Молодечий Хор”...З
сьогоднішнім днем... ми починаємо формувати в нашій парафії гурток "ДІТЕЙ
МАРІЇ" для наших молодших дівчат до 14 літ, та "МАРІЙСЬКУ ДРУЖИНУ"
для дівчат до 18 літ життя. В скорім часі відбудуться перші Сходини.
Ціллю цих товариств є: розвинути релігійне життя серед молоді і глибшу,
(релігійну) формацію, ознайомлення з нашим обрядом і церковними звичаями,
виробити з них добрих і активних членів своєї Церкви і на потіху батьків і
української спільноти. Хто вже належить до Пласту чи СУМ-у, це не буде
перешкодою належати до наших релігійних гуртків: ДІТИ М АРІЇ,
МАРІЙСЬКА ДРУЖИНА чи ВІВТАРНА ДРУЖИНА чи МОЛОДЕЧОГО
ХОРУ. Навпаки, приналежність до них збільшить вартість даної одиниці в
членстві СУМ-у чи ПЛАСТ-у."

Розділ IX

488

Гурток “Діти М арії' під проводом сестер Василіянок

Після кількаразового нагадування і вияснення цілей церковних молодечих
організацій і вписів до них(гл. "ДВісті", 16.травня; 15.серпня, 1965 р. і ін.), в
"ДВістях" 5.9.1965 р., читаємо про "ПЕРШІ УСПІХИ УКІО": "Наше молодече
товариство УКІО (Українське Католицьке Юнацтво) до якого складу входять:
Марійська Дружина, Вівтарна Дружина та Діти Марії, мии. неділі (29
серпня,1965 р.,) зорганізувало спільне св.Причастя і після того спільне
снідання...Після цього вся молодь залишилась до год. 5 попол., провівши час
на товариській забаві.Сходини УКІО будуть відбуватися кожної суботи, в
год. 6 веч."
Виглядає, що мусіли бути якісь упередження до організації молоді при
Церкві, бо в "ДВістях" повторюються пояснення, що ці оргазації чисто
духового-реліґійного характеру та що вони допоможуть молоді бути кращими
патріотами. Щойно в "ДВістях" 13.2.1966р. мовиться: "ПРО ПЕРШІ
ОСНОВНІ СХОДИНИ СТАРШОЇ МОЛОДІ, ..." Минулої неділі (зн. 6.2.1966
р.) прибули, поверх 60 старших хлопців і дівчат, щоби спільно порадитися в
справі оформлення при нашій парафії старшої молоді, без різниці чи вони
вже прииалежні до інших молодечих організацій, чи ні, щоби вони мали
нагоду зорганізовано стрінутися, познайомитися та. при тій нагоді спільно
виховуватися на добрих членів Церкви і Народу.
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Марійська Дружина, листопад 1977 р.

Тому Збори відбулися в церковному приміщенні. О.парох М.Мельник
отворив Сходини молитвою та попросив Соню Мороз на Секретарку і вияснив
ціль Сходин. Чи потрібно молоді такої організації? Для кого це робимо?
Ціль організації. Назва: У.К.Ю. Чому? і подібні точки. По кількох запитах
приступлено до вибору Управи і в скорім часі вибрано Управу в складі:
Юрій Кужіль - Голова; Соня Мороз - Заст.Г-ви; Марія Даців -Писар; Михайло
Варчак - Скарбник і Член Управи - Карло Гарасим’юк.
По виборах нова Управа перебрала дальший біг Зборів, де порушили справу
плянування цікавої програми діяльности. Збори тривали одну годину (6.307.30) а після цього молодь розважалася..." Дальше повторюється заклик до
старшої молодів рр. 16-22, незалежно від того: студіюють вони чи працюють,щоб
вписувалися в ряди Українського Католицького Юнацтва (У.К.Ю .) а по
англ." ІЖ К АІШ АИ САТНОПС УОІГГН (Ц.С.У.)" В "ДВістях", 8.4.1966р.
читаємо, що цього вечораУКЮ висвітлюватиме українські фільми в УНДомі...
Служіння біля престола має свій особливий вплив на хлопчиків-стовпчиків,
тобто Вівтарних Дружинників до тої міри, що деякі з них хочуть бути, а
навіть з часом стають священиками, чи в інший спосіб посвятити Богу своє
життя. Так воно сталось у Вівтарній Дружині, в Сіднеї. Один з хлопців: а
саме, Степан Бойко, з Горнсби захотів стати священиком-місіонарем і
зголосився на студії до Чину Отців Редемптористів у Канаді. Хлопці-
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співдружинники радо його прощали на новий життєвий шлях, в неділю, 25
червня, 1966р. Голова Вівт. Дружини - Стефан Цимбалій сказав гарну промову,
а Тарас Боднарук в імени всіх Дружинників передав йому дарунок на пам’ятку.
Подібне прощання ще одного ВДружинника відбулося в неділю, 20
листопада, 1966р., коли-то 50 Вівт.Дружинників з Лідкомбу й Кабраматти і
представники Братства св.Андрія, приятелі й знайомі, зібралисьу парафіяльній
залі, щоб попрощати дотеперішнього Голову Вівтарної Дружини - Стефана
Цимбалія перед його від’їздом до Риму, на богословські студії. (На жаль, оба
кандидати в духовний стан, по якомусь часі змінити свої наміри, повернулись
домів, покінчили студії в інших ділянках науки й працюють у парафії як
світські апостоли - оіш)
Приготуванням ВДружинників гідно й поважно сповняти їх ролю біля
престола, займався о.М.Мельник, а після свого приїзду до Сіднею (1967р)
аж досі, дуже успішно і з посвятою це роблять Сестри Василіянки. За час
(понад ЗО літ), через руки Сестер пройшли сотні місцевих хлопчиків (у віці:
8-16 літ а то й вище).Деякі з них з часом, самі ставши батьками, посилають
до Вівтарної Дружини своїх синів...
Подібно сталось і з дівчатами. Вони ж бо люблять свою Церкву й хотіли б
їй прислужитися. Тож, з появою Сестер ЧСВВ і ця справа була розв’язана.
Над дівчатами (у віці: 10-16 літ) Сестри перебрали провід й "оживили"
дотеперішні "МАРІЙСЬКІ ДРУЖИНИ", а для тих менших (5-10 літ) створили
гурток: "Діти Марії". Сестри часто переводять з членами тих "організацій"
гутірки на релігійні теми, учать церковних напівів - співу, колядки, гагілки,
їдуть з нми на прогульки -"пікніки" ітп. А все це прив’язує духово ті молоді
душі до рідного обряду, до своєї
Церкви, і... до України!
Організація молоді при Церкві,
щоб під Її омофором виховати
молоду зміну християн і громадян
- це один з найперших обов’язків
кожного священика-душпастиря.
Молодь - це майбутнє Церкви і
Нації-Держави. То ж не диво, що
о.М .М ельник робив зусилля в
цьому напрямі.
Ставши парохом Сіднею, в м.
жовтні, 1967р. бувший сотрудник
у тій парафії, вже у своїм "втупнім
Слові.(28.10.1967р.) проголощує
програму своєї діяльности щодо
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молоді: "Ми не сповнили б нашого завдання на чужині, якщо б не подбали
сьогодні про зміну носіїв наших ідеалів і прапорів нашої боротьби. Тож
обов’язком нас усіх: світських і духовних, католикків і православних: - зберегти
нашу молодь для Христа і для України. І саме ця праця над збереженням
нашої молоді при нашій Церкві і при українськім обряді та національній
свідомості займатиме найперше місце в програмі моєї душпастирської
діяльности. За короткий час мого тут побуту я мав нагоду ще раз переконатись,
що наша молодь є добра, чесна і працьовита, та що вона готова йти за нашими
вказівками, якщо ми зуміємо знайти з нею спільну мову.
Я прошу, заохочую і настоюю, щоб і в майбутньому, батьки докладали
усіх зусиль, щоб їхні діти ходили до Рідної Школи, належали о українськиї
організацій, ходили до української церкви і практикували український обряд.
При тому хочу пригадати, що попри Вас-Батьків і Школу, наша ЦеркваМати, теж заінтересована в національнім і релігійнім вихованні Ваших дітей.
Бо ці діти, через св. Хрещення, - це діти Божі, це майбутність Церкви. Щоб
зберегти їх для нашої Церкви і обряду, буду старатись доложити усіх моїх
зусиль. Рівно ж прошу і заохочую Родичів, Учителів УРШкіл і Виховників
молоді співпрацювати з Церквою в тому напрямі. А що найкращим середником
виховання є добрий приклад виховника, то ж усіх Вас прошу: - давайте дітям
добрий приклад християнського життя. Приводіть дітей до Церкви на рідні
Богослуження, дайте їм у руки український молитовник, навчіть їх говорити,
молитись по-українськи!..."
З того часу й розвинулося змагання за душу української молоді в Сіднеї,
між Церквою-священиком і Громадою ("батьками народу") і різного роду
"виховниками". В закулісах УНДому й Дому Молоді, а зокрема на сторінках
місцевого часопису "Вільна Думка", всі вони прямо почали правдиву війну
проти Церкви-священика, нерідко вживаючи: підступу, неправди, підозріння,
упередження, особистого очернення священника, викривляючи його наміри
ітп., при чому ж священик мусів придержуватись правил Чесної Гри. Всім
ходило про нібито добро молоді. А скінчилося на тому, що сьогодні, після
півстоліття зайвої логомахії і витрати сил, майже всі ті."провідники й оборонці
молоді", крім Церкви, зійшли з овиду, а то й самі погубились по дорозі, а
Церква дальше мусить вести боротьбу за збереження при українстві решток
"бувшої" і наявної молоді.
Пишу це ие во гнів нікому, а як доказ,що ми не вміли, а то й не хотіли
СПІЛЬНО подбати про збереження нашої молоді для Бога, Церкви й України...
Все ж таки, щось було зроблено. Про Школи, Молодь і ТУСК "Обнова" була
мова вище.
* * *

Р О ЗД ІЛ X
Ц Е Р К О В Н І Х О Р И (С Т А Р Ш И Й І М О Л О Д Е Ч И Й )
Відомо, що-наші Богослуження, подібно як і в інших релігіях, вимагають
співу, особливо ж спільного; хорового. Наші Богослуженя - це прямо діялог
між Богом і людьми, в якому то діялозі священик і диякон і народ воздають
славу Богові - співом. В латинськім обряді спів часто доповнюється або й
заступається музикою органів. У нас, саме тому, що немає музичних
інструментів, красу і настрій Богослужениям надає церковний хоровий спів.
Тож, з тих причин, усюди в нас були хори і бодай дяки,які співом переказували
молитви віруючих. До того ж', ми українці - народ співучий. Не дарма кажуть,
за українці дві речі потраплять робити спільно: співають і... сваряться. Отож,
при кожній нагоді наших Богослужень ми співаємо "самоїлкою", організуємо
Хори "старші", "молодечі" ітп.
Як згадує о.М.Коп’яківський, коли почав правити св.Літургії, в Сен
Бріджідс у Міллерс Пойнт, то спочатку підспівували йому дяки, як хто умів,
а з часом співав справжній Хор під проводом Ярослава Микитовича. Подібну
ситуацію мав і о.П.Дячишин у церкві св.Йоакима, в Лідкомбі. Спочатку
люди "підспівували", а з часом постав правдивий Хор,-під проводом п.Тараса
Фіголя.

М олодечий Ц ерковний Х ор
Після смерти о.д-ра П.Дячишина, новий парох - о.Михайло Мельник застав нову церкву і Хор (Старший) під проводом Ярослава Микитовича.Щоб
привчити нашу молодь співати в церкві, рішено заснувати Молодечий Хор
під проводом Т.Фіголя.
В "ДВістях" 7.7.1963 р. читаємо: "МОЛОДЕЧИЙ ЦЕРКОВНИЙ ХОР":
"Просимо нашу старшу молодь вступати в члени ново-сформованого
Молодечого Хору при нашій церкві. Всі хлопці й дівчата від 12 до 20 літ
запрошені до хору. Зголошуйтесь в о.М.Мельника, або у п.Фіголя, диригента
цего хору. Проби відбуваються кожної неділі, перед Службою Божою."
У "ДВістях" 16.9.1963 р. читаємо: "ЦЕРКОВНИЙ МОЛОДЕЧИЙ ХОР
ЗРОСТАЄ": і дальше: " 3 кожною пробою церковного молодечого хору число
молоденьких співаків прибільшується. На пробі попередньої неділі було вже
43 членів. Одначе це ще не є вистарчаючим. Треба взяти під увагу, що дитячі
голоси слабонькі, а краса діточого хору проявляґться в масовості.
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Оскільки буде достаточна кількість членів, Управа Братства постарається,
щоби в різдвяний час молодечий хор виступив у телевізії і радіо з концертом
коляд. Тому ми надіємось, що на найближчій пробі число молодих хористів
збільшиться лринайменше до сто членів.
Просимо родичів (а це лише від них часто залежить) посилати дітей на
проби хору, які відбуваються кожної неділі, о год. 10-ій рано, в нашому
приміщенні."(у параф.залі під церквою св. Андрія - оіш).
"ДВісті" 9.2.1964р. мають "ПОВІДОМЛЕННЯ" ч.І: "Повідомляємо, що
проба церковного хору відбудеться в п’ятницю 14 лютого, о год 7-ій веч., в
нашому приміщенні.
Ми запрошуємо на ту пробу всіх наших співаків, бо хоча, як нам залежить
кожному: без проб не буде могти взяти участи в хорі під час телевізійної
передачі Служби Божої, і "ПОВІДОМЛЕННЯ ч. 2: "Нам усім повинно
залежати, щоби наші діти дещо заспівали підчас Служби Божої в день
телевізійної передачі Архиєрейської Служби Божої.
Наш Церковний Молодечий Хор ще дещо заслабий і треба його конче
посилити. Ми знаємо, що багато дітей співає в хорах Молодечих: СУМ-у і
Пласту і приготовляються до виступу у Шевченківському Вечорі на 14 березня.
Ми звертаємось до тих, від кого залежить, особливо до родичів дітей у
віці: 10-17 року життя, щоб нам у цьому допомогли впливом на їхніх дітей.
Виступ молодечого хору в цій Службі Божій залишить незабутнє вражіння.
Проба Молодечого Хору відбудеться в суботу, 15 лютого в год. 6-тій, в
церковній залі."
і знову: "ДВісті" 30.8.1964 р.: "ПРОБА МОЛОДЕЧОГО ЦЕРКОВНОГО
ХОРУ"
"Після двомісячної перерви, в неділю 6-го вересня, о год. 9.30 рано,
відбудеться проба Церковного Молодечого Хору. Дииґентом цього хору є Вп.
п. Є. Коцюмбас.
Просимо родичів припровадити своїх дітей на цю пробу і припильнувати,
щоби вони точно на них бували.
На наступне Різдво плянуємо влаштувати у нашій церкві концерт і маємо
вже запрошення на виступ з концертом коляд в австралійській церкві в
Мерриквіл, дня 20-го грудня, ц.р. (оба наші церковні хори)."
В "ДВістях" 6.9.1964р. знову пригадка: "ПРОБА М ОЛОДЕЧОГО
ЦЕРКОВНОГО ХОРУ: відбувається кожної неділі, о год. 9.30 рано..." Просьба
до родичів і тд., і "ДВ" 11.10.1964: "МОЛОДЕЧИЙ ХОР" Пригадуємо нашій
молоді, що вже давно почалися проби "Молодечого Хору" під проводом п.
Е.Коцюмбаса. Проби відбуваються кожної неділі в 9.30 рано, перед
СлужбоюБожою в нашій церковнійзалі. Взиваємо всіх молодих дівчат і
хлопців, які люблять брати участь у концертах і співати через Радіо чи
Телевізію, щоби приходили иа проби Молодечого Церковного Хору."
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"ПРОГРАМА КОНЦЕРТУ КОЛЯД" у церкві св. Андрія, в Лідкомбі, в
неділю, 10 січня, 1965 р. в год. 7 веч. - зслуговує на увагу, як вклад перших
піонерів у розвиток церковно-релігійного життя сіднейської парафії в тих
часах.
"Священик виходиь перед Царські двері. Всі встають.
РІЗДВЯНИЙ ТРОПАР "РОЖДЕСТВО ТВОЄ, ХРИСТЕ БОЖЕ, (виконує
Церк. Хор)
Священик проводит молитву. Усі сідають.
"БОГ ПРЕДВІЧНИЙ" - виконує Юний "Боян"
"НОВА РАДІСТЬ СТАЛА " " Молодечий Церковний Хор
"БОГ ПРИРОДУ" Кишакевича - "Церковний Хор
"ВОЗСІЯВИЙ НАД СОНЦЕ"
Усі співають: "ВСЕЛЕГІНАЯ, ВЕСЕЛИСЯ"
Священик проводить молитву. Після молитви, всі проказують "ОТЧЕ НАШ"
"ОЙ, ВИДИТЬ БОГ" - виконує Хор С.У.М.
"ОЙ, ЛЕЛІЄ, ЛЕЛІЄ" - " Хор Союзу Українок з Кабраматти
"НЕБО І ЗЕМЛЯ" "Юний "Боян"
"ІДЕ ЗВІЗДА ЧУДНА" Хор С.У.М.
"ОЙ, У САДУ, САДУ" " Хор Союзу Українок з Кабраматти.
"НИНІ, АДАМЕ" Церковний Хор
"БОГ СЯ РАЖДАЄ"
Усі клякають. Священик проводить молитву. Після молитви всі встають і
колядують: "ВО ВИФЛЕЄМІ".
"ДИВНАЯ НОВИНА" - виконує австралійський дівочий хор при Гай Скул
у Меррилендс.
"НЕ ПЛАЧ, РАХИЛЕ!"Церковний Хор. Соліст - Василь Матіяш.
Усі колядують: "ВОЗВЕСЕЛІМСЯ"
"ПО ВСЬОМУ СВІТУ" - виконує згаданий Австралійський дівочий Хор
"СЛАВА ВО ВИШІІИХ БОГУ" - виконує Церковний Хор.
Усі встають. Священик проводить молитву. Після молитви всі вклякають.
Слідує Благословення Нсв. Тайнами.Після Благословення, всі співають: "ПІД
ТВОЮ МИЛІСТЬ ПРИБІГАЄМО."
Виконавці Концерту:
ЦЕРКОВНИЙ ХОР дир. Я.МИКИТОВИЧ
ЮНИЙ ХОР "БОЯН" " В.МАТІЯШ
ЮНИЙ ХОР С.У.М.-у " Т. ФІҐОЛЬ
Ж ІН О Ч И Й ХОР СОЮ ЗУ У КРА ЇН О К в КАБРАМАТТІ диригує:
Т.ФІҐОЛЬ
МОЛОДЕЧИЙ ЦЕРКОВНИЙ ХОР СВ. АНДРІЯ " Я. КОЦЮМБАС
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДІВОЧИЙ ХОР при ГАЙ СКУЛ У Меррилендс.
УСІ ПРИЯВНІ.
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'Церковний Молодечий хор під проводом с. Кикіліг і с. Коистантини, 1977р.
В 1967 р. помер п.Я.Микитович і парох о. Михайло Мельник і з того часу
не знаходимо ніякої згадки про якийсь Молодечий Хор в парафії св.
Андрія.Потреба ж Церковного Молодечого Хору відчувалася впродовж років.
Але, з уваги на існування "Юного Бояна", що складався з пластової молоді,
під проводом маестра Василя Матіяша та СУМівського Хору, не було
достатнього числа дітей, а тих, які вже співали в згаданих Молодечих Хорах,
не можна було обтяжувати додатковими навантаженнями. Тож, довелося чекати
догідного часу. В міжчасі Сестри і новий парох, о.І.Шевців старалися
заанґажувати членів Вівтарної Дружини бодай читати "Апостола" в часі
св.Літургії і так привчати дітей до публичних виступів та читати по-українськи.
В часі св.Літургій молодь, під проводом Сестер Василіянок, співала релігійних
пісень, але це не був правдивий Хор.
З часом, коли оба згадані юні Хори, з різних причин перестали бути
діяльними,і, щоб дати українській молоді Сіднею нагоду культивувати
українське хорове мистецтво релігійного і світського жанрів, зорганізовано
Молодечий Хор при церкві св. Андрія в Лідкомбі, під проводом Сестер
Василіянок (с.Кикилії і с.Константани ЧСВВ).
Перша проба того Хору (24 члеии-основники.) на три голоси, з репертуаром
світського і релігійного змісту, відбулася у неділю, 11.9.1977 р., у вільну
годину між Богослуженнями (9 - 10) ранку.
Перший, публичний виступ Церковного Молодечого Хору в числі 40
співаків і співачок (8-20 літ) відбувся на Храмовий Празник, 19.12.1977 року.
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П ісля
виїзду
С.Кикилії до Аделяїди,
в січні 1978р. провід
ЦМ Хору перебрала
панна Сузанна Бардич
(5.2.1978 р .). Під її
проводом Хор дальше
ріс чисельно і голосово,
здобуваючи собі щораз
то більше прихильників.
Після виїзду С.Бардич
на учительську працю у провінції (15.2.1979), ЦМХор знову перебрала
С.Кикилія, яка перебувала в Сіднеї. В м. вересень-грудень 1979р., ЦМХор
провадила п-і Галя Чубата.Від м.січня 1980 р.,до 1997р. ЦМХором "трясла"
невтомна панна Марійка Сенькович, з часом зам. Дума.
В міжчасі Хор зріс чисельно до 70 членів і почав співати до св. Літургії
для молоді, в 1-шу неділю місяця. Крім релігійних пісень, Хор співав на три
голоси теж композиції А.Гнатишина. Особливу приємність і несподіванку
зробив ЦМХор цілій спільноті на Великдень 1979 року. Дівчата того Хору
вивели кілька гагілок перед церквою, а потім під час Спільного Свяченого,
на сцені, в параф.залі,чим почали "гагілкову традицію".
При Хорі співає квартет панночок: Марійка Сенькович, Галя Кудрич, Ганя
Бойко і Галя Константинюк. Акомпаніюе їм: панна Оксана Смеречук.
Управа Ц.Молод. Хору: Першим старостою Хору був - студ. Степан Михно.
Потім вибрано Управу Хору в складі: Богдан Дубий - Голова, Галя Кудрич Секретар, Соня Нечипорук - Скарбничка, Господарі: Богдан Сенькович, Іван
Лютак, Стефан Маркевич, Андрій Хіцяк.
У 1979р. Хор одержав власні однострої, зафундовані Братством св. Андрія
і Сестрицтвом Покрова Матері Божої в Сіднеї (хлопці - чорні штани і білі,
або вишиті сорочки; дівчата - сині спіднички і вишиті блюзочки). Матеріял
закупило Б-во, а пошив п.М.Гулак.
Про потребу ЦМХору ось так пише о.І.Шевців:..."Хор вивчає репертуар
діточих пісень релігійного і світського жанру і має всі можливості росту.
Треба тільки трохи зусилля зі сторони не лише самої молоді, але й батьків. В
Хорі є місце для всіх дітей нашої парафії великого Сіднею.Тут виробляється
не лише голос і мова, але й закріплюється українське товариство і приязнь
української молоді між собою, виробляється прив’язання молоді до
українського обряду і релігії та до українства взагалі. Кладеться основу під
майбутнє української спільноти в Австралії." "ДВ"24.5.1981.
Акомпоніювала Хорові панна Оксана Смеречук. В м. березні 1981 року,
Управа ЦМХору кооптувала Адміністратора п. Ярослава Думу і поширила
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свою діяльність на танки,
бандуру та оркестр. Керів
ником танців стала Галя
Кудрич і Петро П еріг,
К онф ерен сіерка: Віра
Хіцяк, Оркестра Осередку
СУМ ім.Ген.Х ор.Тараса
Чупринки в С іднеї "Будучність" - під керів
ництвом Михайла Ґояна і
Бандуристки - Аня і Галя
Д енисенки
і
М арта
Смеречук - учениці Школи
Спільна просфора 1979 р.
Бандури ім. Гната Хоткевича в Сіднеї - керівник Школи - Петро Деряжний.
На початку 1981 р., Хор начислював 80 членів у віці 6 до 25 літ.Хор
відбував свої проби кожної неділі, а в разі потреби частіше.Під гаслом: "З
нами Бог, з нами віра й сила" Хор давав Концерти: Неділя, 6.12.1981 р. в
Домі Молоді,Сідней; Субота, 19.12.1981 р. в УНДомі, в Мельборні; Неділя,
20.12.1981 р. УГІДім у Джілонґу, Вікторія.Концертове турне спонзорували:
"КАРПАТИ" - Українська Кредитова Спілка, Сідней; "ДНІСТЕР" - Українська
Кредитова Кооператива - Мельборн; БРАТСТВО кол.Вояків 1-шої УДивізії
УНАрмії, Станиця Сідней.
ЧЛЕНИ ХОРУ 1981 року:
Невіл Андрушків, Галя Бурковська, Христина Бурковська,Михась Грещук,
Петро Гулак, Іван Гулик, Наталка Ґалазика, Анна Ґалазика, Марійка Ґарбера,
Андрій Ґорчиця, Стефан Ґорчиця, Марійка Ґуґляк, Галя Ґут, Лариса Ґут,
Оксана Ґут, Олеся Ґут, Соня Ґут, Аня Денисеико, Галя Денисеико, Марія
Джердж, Богдан Дубий, Галя Зубрицька, Оля Ільків, Славко Ільків,Михайло
Касанчук, Христина Коломиєць, Петро Коломиєць, Іван Король, Петро
Король, Марія Король, Катерина Король, Галя Кудрич, Іван Кудрич, Марко
Кулик, Наталка Кулик, Михайло Шиян, Соня Личак, Петро Мулюкін, Ліса
Мулюкін, Антон Мулюкін, Марійка Маркевич, Стефан Маркевич, Леся Масна,
Мирон Масний, Андрій Менцінський, Надя Менцінська, Тарас Менцінський,
Белінда Нечипорук, Соня Нечипорук, Марія Падевська, Ганя Палюшок, Петро
Періг, Богдан Сенькович, Орися Сивак, Славко Сивак, Іван Славич, Ірина
Славич, Христя Славич, Марта Смеречук, Оксана Смеречук, Орися Станкевич,
Марко Ткачук, Наталка Ткачук, Христина Ткачук, Юля Ткачук, Михайло
Тротнар, Віра Хіцяк, Марко Хіцяк, Іванка Янківська, Стефан Михно, Юліян
Ґродзіцький, Юля Мотика, Юля Врен.
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Для контакту з членами та для їх інформації, в міру потреби, Управа
видає "ОБІЖНИК" Хору "СТРУМОЧОК". Плянуючи виїзд Хору на гастролі
в Канаді, в 1986 р., Хор пожвавлює свою діяльність, проби і виступи, і збирає
на ту ціль фінансові засоби при помочі колядування, концертів, видання і
розповсюдження грам.платівки, продажі обідів у параф.залі ітп.
В серпні, 1984 року, ЦМХор приймає ім’я: "СТРУМОЧОК" і росте чисельно
до 80 і більше членів, у віці: 6 - 2 8 літ.
Коли щось росте і розвивається, то, як це звичайно, у нас буває, знаходяться
охочі перебрати готове в свої руки й погріти їх при розведенім іншими вогні,
або той вогонь загасити зовсім. Так воно сталося і з ЦМХором. З хвилиною
постання в парафії ЦМХору, постійно находились люди, яким щось у ньому
не подобалося. Одні хотіли щось у ньому поправляти, інші - прямо його
завалити. Така криза постала в ЦМХорі з хвилиною створення при УГромаді
Хору ім.В.Івасюка. Деякі члени ЦМХору пішли туди. В цьому не було б
ніякого лиха, але своєю поведінкою вони старалися викликати кризу в ЦМХорі.
Внаслідок того, Дириґентка й Управитель ЦМХору (п-во Марійка і Cлaвкo
Дyмa) внесли на руки о.пароха резиґнацію зі своїх постів.
Така несподівана резиґнація провідників і протагоністів ЦМХору примусила
о.пароха І.Шевціва заняти своє становище. І ще того самого дня, 6.7.1985 р.
о. парох, у церкві, висловився супроти цього так: Сьогодні, під дверми параф.
дому знайдено листа такого змісту:
"Всеч. Отче Митрате, 3 великим жалем і болючою душею подаємо Вам до
відома, що від дня 7 липня, 1985 року, після співання св.Літургії для молоді,
ми відступаємо, себто резигнуємо з постів Адміністратора і Диригента Церков
ного Молодечого Хору, "СТРУМОЧОК" при церкві св.Андрія, в Лідкомбі.
Причини нашої резиґнації такі: 1) закиди в нашу сторону іншими провідними
членами ЦМХору; 2)брак підтримки від наших парафіян; 3) особисті причини."
Підпис: Ярocлaв і Марійка Дyмa.
У відповідь на того листа і зв’язані зним причини, відповідаю з цього
місця (з амвону - оіш): 1) не зважаючи на дальший хід подій, - Церковний
Молодечий Хор не перестає існувати! 2) вважаю, що лист написаний під
впливом емоцій та що заключення - резигнація неоправдані. Я маю довір’я до
проводу ЦМХору - п-ва Яpocлaвa і Марійки Дyмa, такої резиґнації не приймаю
і прошу їх залишитися на своїх постах і продовжувати корисну працю для
Церкви і Батьківщини. 3) якщо комусь із членів ЦМХору чи батьків Хористів
щось не подобається, то прошу прийти до мене і шукати розв’язки, а якщо ні,
то анархії в парафії я терпіти не буду і прошу той Хор залишити в спокою...
Врешті, найважніше: Дорогі діти, молоде і Ви батьки! Ворог знає, що наша
сила»- в нашій Вірі і прив’язанні до Церкви. Знайте, що Ваша робота біля
Церкви і в Церкві не подобається нашим ворогам, і тому вони робили і
робитимуть усе можливе, щоб нас розбити і розсварити. Вони
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вже
розбили
УГромаду,
Школу, збили з
пантелику наших
людей на полі
кооперативнім а
тепер ще хочуть
розбити Церкву.
До цього не сміє
мо допустити. Не
сміємо резиґнувати з боротьби,
а, навпаки, му
симо дати воро
гові належну від- Спільне Свячене 1980р. Промовляє голова Братства Я.Хіцяк
січ. Як? - Нашою
твердою поставою, нашою вірністю Церкві і її проводові, а перемога, напевно,
буде Божа і наша!
Тому прошу: замість резиґнувати й панікувати, навпаки - скріпити наші
ряди, гуртуватися біля Церкви і наших священиків і спільно розбудовувати
наше церковне, релігійне, а в тому й національне життя на славу Божу й
добро Українського Народу!
А в "Душпастирський Вістях", 14.7.1985 р. "У СПРАВІ ЦЕРКОВНОГО
МОЛОДЕЧОГО ХОРУ" о. парох І.Шевців, написав: "При Божій помочі й з
великими зусиллями батьків, дітей і молоді перед 10-ти роками, створено в
нашій парафії Церковний Молодечий ХОР. Впродовж тих років, 100 дітей і
молоді, своїм співом в українській мові, величали Бога в нашій церкві, співаючи
св. Літургію, різдвяні Колядки чи великодні Богослуження і гагілки, або
звеселяли серця своїх батьків і наших Вірних своїми виступами, а навіть
дали самостійні концерти релігійних і світських-народніх пісень в Аделяїді,
Мельборні, Джілонґу, Канберрі. І, нам усім, а зокрема батькам тих дітей,
було приємно глядіти на ті успіхи нашого молодого покоління. Розуміється,
все це не подобалося нашим недругам, а вже зокрема найбільшому ворогові
наших душ - дияволові. І він почав діяти, щоб наше спільне добре діло ЦМХор - завалити. Як усюди, так і тут, він діяв не нагло, але поволи й
підступно, викликуючи різні невдоволення, критику і зазнайство в одних,
непослух, брак солідарности і дисципліни в других, а в ще інших: брак
витривалосте, апатію, лінивство й легковаження (мовляв: я усе це знаю, або:
без мене не обійдеться) ітп.
Церковний Молодечий Хор - це колектив; це спільнота, яку треба провадити,,
вчити. Робити це, - це та найперша, найважча і найбільш відповідальна т.зв.
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"чорна робота", якої
не мають ті ди ри 
генти, які дістають,
або "викрадають" ви
роблених уже співаків
і включають їх до
своїх хорів. Подібно і
в школі. Найтяжчу і
найбільш відповідаль
ну та невдячну роботу
виконують наші Учи
телі УРШ кіл, які з
"сирого" матеріялу рі
зьблять
кандидатів до
Іменини о.-пароха, липень 1980 р.
студій українознавства ітп. Не було б тих"чорноробочих" працівників старшого покоління на
церковній і громадській-національній нивах, то всі доморослі провідники не
мали б кого провадити. У цьому ще було б півлиха, якщо б вони не
заперечували і не знецінювали праці й заслуг інших, які перед ними трудилися,
а щоб доповняли й удосконалювали почате іншими діло. Та, у нас так не
буває. Кожний "провідник", на якому- небудь полі, починає історію від себе,
не вміє будувати на традиції - продовжувати й удосконалювати почате іншими
діло, а тим самим і його "діло" не має тяглости й часто кінчиться на солом’янім
спалаху одної людини чи групи однодумців.
Без сумніву, і в Церковнім Молодечім Хорі мусять відбуватися природні
"припливи і відпливи", бо не можна вимагати, щоб хористи, які починали
співати в тім Хорі дітьми й в міжчасі дозріли (а деякі вже побрались і самі
мають дітей), щоб вони співали в Молодечім Хорі "вовіки"... Природно, логіч
но, треба сподіватися, що вони перейдуть до подібного Старшого Церковного
Хору й там дальше прославлятимуть Бога літургічним співом. На жаль, так
воно в нас не діється... '
Щоб не допустити до повної руїни Церковного Молодечого Хору, усі ми
мусимо бути уважними на підступи й наміри диявола, направити дотеперішні
иедотягнення, зімкнути тісніше наші ряди й діяти спільно і безперебійно
дальше. Тут треба співпраці усіх: диригентки, членів Хору, а вже зокрема
батьків. Від них залежить,чи вони схочуть доложити зусиль, а навіть зробити
жертву зі своєї вигоди, щоб їхніх дітей привозити періодично,систематично й
точно на проби того Хору. Треба подумати, щоб крім Управи ЦМХору (яка
повинна складатися з членів Хору), було допоміжне тіло, зложене з батьків Батьківський Комітет для моральної і матеріяльної пітримкм того Хору. Сама
Дириґентка, яка працює і має свої родинні обов’язки, не всилі усього і за всіх
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зробити (писати ноти, виготовляти програми, організувати турне, пікніки,
розваги хористам ітп.). Тут треба співпраці, зусилля, посвяти а то й жертви
зі сторони всіх членів Хору, а тому що вони це в більшості діти, то й
вирозумії-іня і підтримки зі сторони їх батьків!
У зв’язку з тим, у неділю, 28.7.1985 р., о год. 9 рано, (після першої і в часі
другої св.Літургії, перед Заг. Зборами Парафіян у справі Ювілейного
Комітету), в параф. залі, відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ БАТЬКІВ, діти
яких співають у ЦМХорі.Тому заохочуємо тих батьків взяти участь у 1-шій
св.Літургії, а потім, у тих Заг.Зборах. Дальша доля Церковного Молодечого
Хору у Ваших руках, Дорогі батьки! о.парох."
"СЛОВО" пані Марійки ДУМА на Сходинах Батьків, діти яких співають
у ЦМХорі "СТРУМОЧОК" 28.7.1985:
"Всчечесний Отче Мітрате, Дорогі Пані й Панове, Дорогі Хористи!
Мені нелегко після сімох років праці у веденні ЦМХору резиґнувати з
поста Дириґентки того Хору. Мушу ствердити, що впродовж тих років мені
було приємно навчати нашу молодь - ВАШИХ ДІТЕЙ - співати нашу Літургію
та церковні її світські пісні. Моя праця не була легкого. Та під час тих 7 років
я навчилася як тяжко працювати з нашими людьми...
Мабуть рік тому назад, з невідомих причин, частина наших провідних
громадських діячів почали висувати свої закиди в мою сторону, квестіонуючи
мої кваліфікації, моє відношення до інших хорів ітп. Мені це виглядало
дивним, бо я визнана як кваліфікована учителька в австралійських школах.
Щобільше, це відбивається і на ЦМХорові, коли ті люди кажуть, що "нам
непотрібно дітей на сцені" коли йшлося про виступ ЦМХору на одному святі...
Також деякі члени нашого Хору публично, виразно і недвозначно принижують
наш Хор, атакуючи при тому мою родину...
Тож, я лише хочу заявити, що: я ніколи не шукала ніякої похвали для себе
і моєї родини, а вчила і диригувала хором, бо вважала це моїм обов’язком
передати моє знання іншим та виховувати нашу молодь в українському
національному і християнському, католицькому дусі.
Церковний Молодечий ХОР - це не мій особисий, але наш СПІЛЬНИЙ,
ЦЕРКОВНИЙ. Я вважаю, що обов’язком нас усіх українців-католиків шукати
способів, щоб якось зберегти нашу молодь при нашій Церкві. А це завелика
праця для одної людини.Це також нелегка і неприємна справа бігати довкруги
церкви і зганяти дітей на пробу (бо діти не мають відповідальносте прийти на
проби точно). Щобільше, деякі сидять в автах під час проби.Або: скільки то
треба часу й терпеливосте, щоб вечорами висидіти при телефоні й заохочувати
членів прийти на пробу чи на якийсь виступ. Це повинні робити батьки дітей.
Я вважаю, що саме обов’язком Вас, батьків це - допильнувати Ваших дітей,
не зважаючи на те, мають вони 10, а чи навіть 20 років, і не завагатися
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сказати їм: в Хорі співаєш у нашій церкві, бо ту церкву Я помагав будувати
саме для тебе, дитино, а ти, як моя дитина, маєш обов’язок іти туди і
підтримати, а навіть помогти в тій цілі...
Якщо ж ми, старші, злегковажимо наш обов’язок доглянути за молоддю,
то закінчім справу існування ЦМХору ще сьогодні й не ходім і не говорім, не
нарікаймо, що немає в нас Молодечого хору при нашій Церкві, бо вина за це
буде Ваша, Батьки."
Повище "Слово" вилинуло на присутніх батьків, і вони обіцяли подбати
про участь їхніх дітей у ЦМХорі, а пані Марійка погодилась дальше ним
диригувати.А в слід, неділю, 4.8.1985 р., в "ДВістях" о.парох зреферував
перебіг і рішення тих Сходин: "Ще раз у справі Церковного Молодечого
Хору: Щоб розв’язати певні труднощі й непорозуміння, які заіснували в
Церковнім Молодечім Хорі у зв’язку з відходом старших членів того Хору до
інших Хорів (гл. "ДВісті"14.7.1985 р.) і занепадом дисципліни, в неділю,
28.7.ц.р., відбулися Сходини Батьків, яких діти співають у ЦМХорі, з метою
створити Батьківський Комітет, як допоміжне тіло для кращої діяльности
Церковного Молодечого Хору.
Сходини відкрив і ними провадив о.парох. Він вказав на труднощі і зв’язані
з ними резигнацію Диригентки ЦМХору й Адміністратора його, панства Марійки
і Ярослава ДУМА. Отець заявив, що він такої резиґнації не приймає і просив
пашо Марійку залишитись у проводі Хору, на що вона погодилась. А, щоб у
майбутньому уникнути подібних непорозумінь і труднощів та щоб відтяжити
Диригентку від організаційної роботи й догляду за дисципліною, отець радив
обмежити вік Хористів ЦМХору й вибрати Батьківський Комітет. Після короткої
дискусії рішено, щоб ие обмежувати віку членів ЦМХору, але залишити їм
рішення про пріоритети-першенство їхніх зацікавлень і приналежносте до
ЦМХору чи до інших хорів, під умовою, що вони не нарушуватимуть ди
сципліни ЦМХору. Дуже побажаним є, щоб старші Хористи з ЦМХору скріплю
вали ряди Старшого Церковного Хору під проводом маестра Тараса Фіголя.
До членства у Батьківськім Комітеті зголосились такі батьки: п-і Ірина
Коцюмбас, п-і Галя Тротнар, п-і Ґеня Ґорчиця, п-і Христина Вовк, п-і Іванка
Ґаран, п-і Галя Кузьмич, п.Володимир Тротнар, п-і Ірина Гаманюк, п.Маріян
Ткачук, гі.Степан Ґаран, п-і Христина Бейлі й п-і Ганя Парасин. Вище згадані,
на Сходинах, у середу,31.8.ц.р. вибрали споміж себе Управу Батьк.Ком-ту в
складі: Голова - п-і І.Коцюмбас, Заст.Г-ви -п.В.Тротнар, Секретар - п-і Х.Вовк,
Скарбник - п-і Ґ.Ґорчиця; Члени Управи: п-і Г.Тротнар, п-і Г.Парасин і ін. "
А в "ДВістях", неділя 8.9.1985р., - повідомлення: "Нова Управа Церковного
Молодечого Хору": В неділю, 18.8.ц.р., Церковний Молодечий Хор, під
дириґентурою пані Марійки Думи, вибрав нову управу в складі: Голова Михайло ГРЕЩУК, Заст.Г-ви -Стефан ҐОРЧИЦЯ, Староста - Петро ГУЛАК.
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Вітаємо нову Управу. У нашій парафії є багато дітей і молоді, тож ЦМХор
міг би бути тричі сильнішим чисельно..Тому заохочуємо Батьків привести
своїх дітей до ЦМХору. В Хорі діти вивчають українську мову - засвоюють
собі багато слів і любов до української пісні, яку з часом зможуть передати
грядучим околінням (майбутні матері... колисанки...) оіш."
* * *
Десять-ліття ЦМХОРУ:
Життя Хору плило своїм руслом, і всі не зчулися, коли Хорові сповнилось 10
літ.Відсвяткували що річницю Великим Концертом і Бенкетом, в Домі
Молоді,в неділю, 15 листопада, 1987 року. Про це написано в "ДВістях,
27.11.1987 року таке:..
"РОСТИ ВЕЛИКИЙ!" Так колись на селі казали дітям на похвалу за якусь
прислугу, висловлюючи при тому побажання успіхів у житті. Подібне хотілося
б сказати на адресу Церковного Молодечого Хору з нагоди першого десятиліття
його існування і діяльности на терені парафії св. Андрія, в Сіднеї.
Відзначення того Десятиліття відбулося в неділю, 15 листопада, 1985 р. в
Домі Молоді, в Лідкомбі. В програму відзначення входили: Бенкет і Концерт.
Простора заля Дому Молоді була заповнена гістьми. В більшості це були
батьки, дідусі й бабусі та інші родичі й приятелі юних Хористів/-ток. Були
там теж представники різних установ і товариств. Були й бувші Члени/-ки
того Хору, які вже пройшли всякі "мутації", а деякі з них із "дорібком" кандидатами у члени ЦМХору в пелюшках, які поки що випробовують свої
голоси і... нерви сусідів.
Можна було подивляти витривалість юних членів Хору, які впродовж 5
годин (5-10 вечора) зберігали дисципліну-порядок та ще й співали Концерт.
Здалека Хор робив враження живої китиці увітів, яка до того ще й співала.
Імпрезою провадив уміло п. Слaвкo. Диригувала Хором його Дружина, невтомна пані Марійка (з роду Сенькович), акомпоніювала Катруся Коцюмбас.
Коротку, дуже змістовну доповідь про початки і десятилітню діяльність
ЦМХору, гарною українською мовою, виголосила панна Віра Хіцяк.
Приємно було довідатися, що впродовж 10 літ у ЦМХорі співали 214 юних
хористів/-ток. Сьогодні ЦМХор має 52 члени, із деяких родин по 4-3-2 дітей.
Під сучасну пору (1985 рік) ЦМХор співає св.Літургію в 1-шу і 2-гу Неділю
кожного місяця. Крім цього, Хор співає теж пісні т.зв. світського характеру:
романтичні, жартівливі ітп. Спів у Хорі помагає дітям засвоювати багато
українських слів та приучує їх виливати їхні почування співом, а завтрішнім
мамам багато пісень пригодяться над колискою.
В часі Бенкету зачитано ряд привітів і побажань для Хору. Усні привіти
склали: п-і ІО.Сенькович - Голова Сестрицтва Покрова Матері Божої в Сіднеї;
п.П.Середюк - Секретар Б-ва св. Андрія; п-і Е.Барчинська від Братської Рідної
Школи; п.Я.Хіцяк від Станиці кол. Дивізійників,; Голова Осередку СУМ -
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п.В.Сенько і ін. Кінцеве Слово сказав о.парох. Він висловив свої привіти,
гратуляції і подяку для ЦМХору за його діяльність у парафії на славу Божу
й українського імени. Отець пригадав, що ЦМХор служить плятформою
зустрічі наших дітей і молоді, помагає закріплювати знайомства і приятельські
зв’язки, а з часом веде і до заключення подруж між членами Хору. Церковна
плятформа не перешкоджає формації національній: мова, пісня, ганки, звичаї...
Вона краще, ніж інші, помагає розвивати і закріплювати в дітей почуття
української ідентичности. В ЦМХорі можуть знайти місце діти батьків різних
угрупувань. В ньому співають діти т.зв. мішаних подруж. Там є місце для
всіх українських дітей і молоді великого Сіднею!
Отець висловив признання і подяку Преп. Сестам ЧСВВ і Дириґентці та
всім членам ЦМХору й побажав Хорові, щоб він "ріс великий" та щоб із
"струмочка" став рікою, а його голос щоб почули в Україні.
Після бенкету юні Хористи, в насолоду присутнім, дали дуже гарний
концерт, а самі потім з ’їли великого торта, що його приготували пані
Батьківського Комітету ЦМХору, під проводом п.Володимира Тротнара.
Враження про бенкет і концерт дуже оптимістичні й прямо тиснуть на
уста, щоб закликати голосно: "Ще не вмерла Україна!" / .Лукавецький (о.Іван
Шевців)

Зведений Церковний хор
Диригент Т. Фіголь

Молодечий Церковний хор
Диригент Марійка Дума
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Акомгіаніятори/-рки ЦМХору: 1977 - 1982 - Оксана Смеречук; 1982 - 1983
- Михайло Ґоян; 1983 - 1987 - Катруся Коцюмбас.
На Бенкеті виступали: Хор " СТРУМОЧОК" парафії св. Андрія. Дириґентка
- пані Марійка Дума, п’яністка - Катруся Коцюмбас, Акордіон - Богдан Пастух,
Бубни - Стефаен Ґорчиця. Співочий Гурток Спілки Української Молоді.
О.СУМ - "Калина". Керівник - Марійка Дума, п’яністка - Катруся Коцюмбас.
і Співочий гурток СУМ - Сідней - "Сніжинки". Керівник -Марійка Дума,
п’яністка - Катруся Коцюмбас.
Члени ЦМХору 1986-1987 р.: Дівчата: Катруся Коцюмбас.Юля Кузьмич,
Галя Кузьмич, Лариса Гуль, Таня Шиян, Наталка Островська, Катя Остров
ська, Христина Парасин, Наталка Вовк, Леся Вовк, Таня Дубий, Ірина Славич,
Христина Коломиєць, Адріяна Ґаран,Галя Палюшок, Таня Петрів, Таня
Лісовець, Таня Бейлі, Віра Хіцяк, Оксана Гаманюк, Маланка Гаманюк, Тереса
Бутилевич, Наталка Ґец, Таня Ґец, Лариса Ґут, Катруся Ґут, Олеся Ґут, Ліса
Мулюкін, Орися Станкевич, Іванка Янківська, Соня Нечипорук, Галя Бурков
ська, Христина Бурковська, Оля Ільків, Катерина Смолинець, Христина Васьович, Лариса Брецько, Тамара Брецько, Лариса Фіґурка, Лариса Флюнт.
Хлопці: Данило Островський, Гриць Парасин, Андрій Парасин, Петро Пара
син, Матей Вовк, Богдан Дубий, Петро Гулак, Симон Ґаран, Павло Коцюмбас,
Михайло Лісовець, Стефан Ґорчиця, Мирон Барабах, Володимир Барабах,
Марко Хіцяк, Андрій Кузьмич, Михайло Тротнар, Левко Тротнар, Андрій
Петрів, Петро Коломиєць, Петро Мулюкін, Павло Ґоздин, Михайло Ґоздии,
Славко Ільків, Стефан Маркевич, Михайло Грещук, Стефан Ткачук, Іван
Кудрич, Степан Брецько, Ярослав Сивак, Данило Бутилевич, Іван Гулик,
Мирон Флюнт, Данило Флюнт, Невил Андрушків Степан Дума, Іван Спирдз,
Вінсент Мілляр, Марко Хіцяк, Дам’ян Шиян.
ЦМХор "Струмочок" проявив себе у повній силі розквіту в часі відзначення
Великого Ювілею: 1000-ліття Хрещення Руси-України 1988 року співанням
Богослужень в українських ті римо-катол. церквах і рядом Концертів у Сіднеї,
Канберрі, Брізбені й ін. Щороку ЦМХор співав усі Богослуження в часі
Страсного тижня і зокрема Воскресну Утренню в українській мові, що
зворушливо впливало на вірних.
Хроніка Церк. Мол. Хору "Струмочок"
при церкві св. Андрія в Сіднеї, від 1.1.1986р.
8.4.1986 - зустріч з Патріярхом Мирославом Іваном, Кардиналом
Любачівським.
20.4.1986 - в ДМолоді - Участь і виступ на бенкеті на честь Патріярха
Мирослава.
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Церковний молодечий хор в нових уніформах

31.5. 1986 - виступ на Блектавн фестиваль
17.8.1986 - Сл.Божа в Канберрі
1987 р.: Управа: Голова - Катруся Коцюмбас; Заступник - Степан Ґорчиця;
Скарбник - Юля Кузьмич; Орґаніз.референт - Галя Лісовець; члени: Андрій
Кузьмич, Михайло Лісовець, Михайло Тротнар, Григорій Парасин.
28.2.1987 - "Буш дане" у параф.залі - товариська забава
17.4.1987 - гагілки і спільне Свячене в параф.залі.
17-19.8.1987 - виїзд на сніг.
14-16.8.1987 виступ у Канберрі, на святкуваннях Ювілею 1000-ліття Хрещен
ня Руси-України, разом з іншими мистецькими одиницями з цілої Австралії.
15.11.1987 - Х-ліття ЦМХору.
Привіти: Письмові: а) від Управи Церковного Хору (Старшого) під
проводом маестра Тараса Фіголя: "Щиро вітаємо з Ювілеєм Х-тиліття всіх
Юних Членів Церковного Молодечого Хору парафії св. Андрія в Лідкомбі та
їхню Дириґентку - Достойну Паню Марійку Думу.
Спільною працею зберігаєте неоціненну спадщину українського обряду в
рідній Церкві. Вашим молодечим співом уприємлюєте присутність учасникам
під час Служби Божої.
Щиро бажаємо Вам ще кращих успіхів у Вашій праці, Божої помочі та
благословення, щоб сповнились слова з пісні "Ми ростем, ми надія Народу!",
щоб у дугому Тисячолітті співали в Рідній Церкві у Вільній Незалежній
Україні! Щасти Вам, Боже!
Управа Церковного Хору: Іван Кобрин - Голова, Тарас Фіґоль - Диригент,
Степан Смеречук - Секретар, Л.Нечипорук, В.Марушечко - Члени Управи."
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б) Братство кол.Вояків 1-шої Української Дивізії Української Національної
Армії, Станиця Сідней. 15.11.1987р.: "Хвальна Управо, Дорогі Члени! З нагоди
Х-тої річниці існування Молодечого Церковного Хору "Струмочок" при церкві
св. Андрія в Сіднеї, ми - Управа і члени Братства кол. Вояків Першої Україн
ської Дивізії УНАрмії, Станиця Сідней, засилаємо найщиріші поздоровлення
і побажання всім Членам Хору, його Диригентці пані Марійці Думі, піяністці
панні Каті Коцюмбас, Управі та Батьківському Комітетові.
Хочемо щиросердечно сказати Вам, що завжди були горді Вами і залюбки
йшли на Ваші виступи. Ви - наша гордість і слава! Ви - наша будучність. За
це ми всі Вам дуже вдячні. Передаємо Вам наше щире українське Спасибі!
Дай, Боже, щоб і на будуче вся наша українська спільнота могла дальше
насолоджуватися Вашими виступами. Жодний скарб Вам цього не заступить.
Це одна із нагод, яку ми так радо і кожночасно від Вас приймемо. При цій
нагоді просимо прийняти .нашу скромну датку 50$ на Ваші адміністраційні
потреби. За Управу Станиці: Я. Хіцяк - Голова, О. Хіцяк - Секретар."
в) "Український Молодечий Катедральний Хор у Мельборні" 8.11.1987р.
"Дорога Пані Марійко, Дорогі Хористи,
Вітаємо Вас у цей радісний д л я ' Вас і Ваших родичів день - Х-тиліття
Вашого Хору.
Може дехто з Вас, головно з молодших членів ще не усвідомлює собі яку
велику ролю відограють молодечі хори в нашому церковному і громадському
житті.
В Хорі Ви привчаєтесь служити Богові, своїй Церкві і своєму Народові.
Вивчаючи пісні, Ви розвиваєте свою мову і запізнаєтеся з багатою скарбницею
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нашої церковної і світської музики, з нашою музичною культурою; в доброму,
рідному середовищі своїх ровесників Ви приємно і корисно переводите час,
який інакше може був би змарнований. Тому заохочуємо Вас, щоб Ви і надалі
точно і радо брали участь у всіх пробах і не знеохочувалися ніякими труднощами.
Ґратулюємо в першу чергу Дириґентці - пані Марійці Думі, всім хористам
і Батьківському Комітетові за дотеперішні осяги і бажаємо щедрого Божого
благословення і найкращих успіхів у Вашій дальшій праці.
З християнським привітом: Дириґентка, Управа і Члени Молодечого
Катедрального Хору в Мельборні:Оксана Тарнавська (мист. кер. МКХору),
Галина Кметь - Голова Управи, Члени Управи: Таня Кошошко, Тереса ван де
Камп, Христина Кметь
г)
15.11.1987 р.: Дорогі та любі молоді Соловейки! Управа і Членство
Союзу Українок Н.П.В. сердечно вітає всіх членів Молодечого Хору
"Струмочок" на чолі з дириґенткою п. Марійкою Дума, , з нагоди 10-ліття
Вашого існування.
Ваш Хор уже собі заслужив на похвалу і признання серед нашої спільноти.
Ми віримо, що ряди членів молодих співаків будуть поповнятися з року в рік
для слави нашої пісні тут в Австралії. Щасти Вам, Боже! Ольга Ільків Голова Стейтової Управи, Секретарка - Корженівська Л."
ґ) 15.11.1987. Вельмишановній і Дорогій Пані Марійці Сенькович - Дума і
Членам/ -кам Церковного Молодечого Хору "Струмочок" при церкві св. Андрія
в Сіднеї, з нагоди першого Х-тиліття того Хору, - признання і вдячність за
дотепервшню працю й щирі побажання всього найкращого - Проводові й
Членству того Хору на майбутнє, зокрема багато Божого благословення й
успіхів у дальшій діяльності на славу Божу, для добра Українського Народу
і на спасіння власних душ, - складає: о.Іван Шевців (парох) "
1 9 8 8р.
9.1.1988 - КОЛЯДИ, разом зі Старшим Ц.Хором, в Іарапезе Сагсіепз, АиЬигп.
22.1.1988р. - в Домі Молоді, участь у відзначенні Свята Державносте.
13.3.1988 ЦМХор співав Молебень в римо-катол. церкві Зі. Вгі^ісГз, Міііегз Роіпі, з нагоди вмуровання Пропам’ятної дошки про Ювілей 1000-ліття
Хрещення України.
Подібний виступ ЦМХор мав у церкві: св.Йоакима, Лідкомб; св,Патрика,
Блектавн; і в Сен Мерис з нагоди вмуровання Пропам’ятної дошки на згадку
нашого Ювілею. Крім виступів на церковних Богослуженнях ітп., ЦМХор
виступав при звеличанні сл. п. Евгена Коновальця, та відзначення 47-мої
річниці Акту 30-го червня, 1941 р.
21.7.1988 р. ЦМХор співав Сл.Божу в Оиг Бабу оі' Засгесі Неагі, Капс1\уіск,
у присутності римо-катол. владик, кардинала Ргеешап-а і МоіЬег ТЬегеза ігот
Саісиііа.
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23.7.1988 - Зимова забава, щоб зібрати фонди на виїзд до Брізбен.
24.7.1988 - Хор співав на Академії на честь Героїв бою під Бродами.
7.8.1988 - в Зусіпеу Т о \ уп Наїї - участь у Молебні й Великому Концерті
всіх мистецьких одиниць Сіднею для Відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення
Руси-України.
8.10.1988 - Богослуження і Концерт у Брізбен.
* *
ПРОГРАМА-Гостинного Концерту Хору Струмочок
з нагоди 1000-ліття ХРЕЩЕННЯРУСИ - УКРАЇНИ:
Частина перша: ГИМГІ 1000-ліття Хрещення Руси-України. 1) привітальна
пісня (ар. М.Дума і М.Ґоян, співають і танцюють члени Хору); 2) Вступне
Слово; 3) ми ростем, ми - надія Народу (Муз.І.Недільського, сл. Б.Нижанківського і Угрин-Безгрішного); 4 )0 , Україно! (В’язанка українських народніх
пісень, ар. М.Дума); 5) гагілки (А вже весна і Ходить жучок); 6) Іванку
(Закарпатська пісня); 7) ішов козак потайком (Обр. М.Голенка); 8)Старий
Калабаю (Жартівлива піс'ия); 9) Соловейко (Народня пісня); У садочку
(Народня пісня) - виконував співочий гурток "Сніжинки"; 10)Хоробрий
Петрусь (муз.В.Шутя, слова Г.Черінь, соліст - Степан Ткачук); 11) я сьогодні
від вас від’їжджаю (Повстанська пісня, Солісти: Стефан Ґорчиця, Михайло
Тротнар, Михайло Лісовець, Павло Ґоздин); 12) молодий козак (Обр.М.Дума);
13) марш українських дітей (нар. пісня. Гарм. М.Колесса); 14 водограй (слова
і музика В.Івасюка). Перерва.
Друга частина: 1) Геть, вороги, з України (сл. і муз. А.Гнатишина); Вирос
теш ти, сину (муз. Пашкевича, сл. В.Симоненка); Збудіться, люди (муз і сл.
Воттч -О’Браєн, австралійська пісня); 2) Ярема (Жартівлива пісня. Викону
вали старші хлопці Хору. Соліст - Михайло Тротнар); 3) Червона рута (Сл.
і муз. В.Івасюка); 4) Мамо (Сл.В.Симоненка, муз.М.ІОрків-Яроцька); Село
(Сл. Т.Шевченка, муз. А.Гнатишина. Солісти: Наталка Вовк, Маланка Гама
нюк, Ірина Славич, Христина Парасин, Стефан Ґорчиця); 5) Марена - (Нар.
хоровід. Обр.К.Домінчена); Ку-ку (Муз.Ф.Легара); 6) В’язанка пісень (Вико
нував дів. гурток "Калина"); 7) "А калина не верба" (Нар. пісня. Обр. Ю.Корчинського); 8) В’язанка народніх пісень: Дівчино, моя, Переяславко, Чабан і
Ой, джиґуне; 9)3авітайте до нас;) 10) На добраніч! Національний Гимн.
16.10.1988. Виступ на Концерті в День У.П.А.
8.11.1988 виступ ЦМХору (хор і танці) в польськім костелі в Маггуопд і
участь у зустрічі польського кардинала Й.Ґлемпа.
1 9 8 9р.
9.1.1989 - біля церкви св. Андрія - Колядки разом з Хором Старших
22.1. 1989. Виступ на Святі Державносте; ДУМолоді.
19.3.1989р. Виступ при відзначенні 50-ліття Карпатської України.
ДУМолоді.
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21.5.1989. Участь у Коцерті для відзначення 175-літя народин Т.Шевченка,
в ДУМолоді, під-гаслом: "МОЛОДЬ КОБЗАРЕВІ”. З тої нагоди о.І.Шевців
написав у "Душпастирських Вістях" 28.5.1989 р. таке: Вшанували Шевченка,
та, чи належно?
"В неділю, 21 травня, ц.р., в Домі Молоді, відбувся третій з черги в Сіднеї '
Концерт для відзначення 175-ліття з дня народження Тараса Г. Шевченка.
Той раз під промовистим гаслом: "МОЛОДЬ - КОБЗАРЕВІ!"
Маючи на увазі, що 1989 рік - це РІК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, що й
підкреслено в Програмі Концерту, можна було сподіватися, що наша молодь
ЖИВИМ СЛОВОМ, бодай деклямаціями поем Т.Шевченка, якоюсь сценкою
ітп., порадує Шевченка і сотні присутніх його шанувальників... На жаль, так
не було. На всі 21 точки програми, заледви на 7-ох із них прозвучало
Українське Слово, з того: у 4-ох точках Церковного Молодечого Хору "Струмо
чок", під проводом пані Марійки Сенькович-Дума, а решту програми заповнено
БЕЗМОВНИМИ танками і музичними виступами дітей... і тим... обдурили
бідного Кобзаря... (немає нічого злого в українських танках і музичних
виступах дітей, але їх було відносно забагато).
Згадана імпреза дає нам привід ще раз підкреслити: Церковний Молодечий
Хор у нашій парафії, в доповненні до навчання в Братській Рідній Школі, це одна з найкращих плятформ для вивчення української мови нашими дітьми
і внуками! Бо, вивчаючи релігійні пісні й канти та співаючи в церкві, наші
діти привикають молитися по-українськи й практикувати свою катол. віру в
українськім обряді; а, вивчаючи пісні т.зв. світського характеру, вони заучують
сотні українських слів і зворотів та привикають передавати свої почування
українськими словами, вивченими у тих піснях.
Тому дуже підчеркуємо вагу існування ЦМХору в нашій парафії сьогодні
й в майбутньому. Дуже доцішоємо мозольну працю в тім Хорі його Диригентки,
а батьків заохочуємо посилати дітей до того Хору. Тим вони заслужать нагороду
від Бога і вдячність Українського Народу. о.Іван Ш евців".
Як щороку, ЦМХор брав участь у відзначенні Роковин 30-го червня, 1941р.,
іменин о.гіароха Івана Шевціва. 6.8.1989р. - відзначення 60-тих роковин
створення ОУН., Свято Героїв і ін.
1 9 9 Ор.
20.1.1990 р. Вечір Колядок біля Фонтану й Пам’ятника Ювілею 1000ліття Хрищення України (разом із Старшим ЦХором).
Крім формальних виступів, ЦМХор мав також свої розвагові імпрези,
прогульки ітп., щоб тим заохочувати дітей і молодь до спілкування між собою.
1 9 9 1р.
8.1.1991р. - Колядки разом зі Старшим Хором біля Пам’ятника Хрищення
України, влаштував імпрезу "Зачарована Ялинка", співав Богослуження в
церкві св.Володимира в Канберрі ітп.
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1 9 9 2р.
ПАЛОМНИЦТВО МОЛОДІ (гл.иДушп. Вісті", 15.3.1992р.), світла і тіні:
Паломництво нашої молоді до Храму св. Володимира в Канберрі відбулося
згідно з гіляном, в суботу і неділю 7-8 березня 1992р. Паломництво очолив
Архипастир УКЦеркви в Австралії, Преосвщ.Епарх Кир Іван Прашко, з Мель
борну. З Сіднею прибули: о.І.Шевців, диякон Ждан Коломиєць, 3 Сестри
ЧСВВ, ЦМХор під проводом п-і Марійки Думи (ок.ЗО дітей і їх батьків), з
Мельборну Молод.Катедральний Хор під проводом п-і О.Тарнавської. З Аделяїди приїхав Капелян Молоді, Веч.о.Петро Струк, з Мельборну нео-єрей Павло
Березнюк. На жаль, не було там видно молоді місцевої та інших парафій, а
також молоді Марійських і Вівтарних Дружин, молоді Пласту і СУМ-у.
Паломництво відкрив молитвою владика Іван у церкві св. Володимира, а
о.капелян пояснив ціль паломництва. Після цього всі перейшли до параф. залі.
Там диякон подав точки до застанови і дискусії про відношення нашої молоді
до нашої Церкви. Присутні, майже 60 осіб, поділилися на 3 групи, вибрали
собі провідників і впродовж одної години дискутували. Повернувшись до залі,
провідники груп зреферували перебіг і заключення дискусії їхньої групи.
Ввечір усі переїхали до близького містечка Квінбієн і там, в УКлюбі відбувся
Концерт обох Хорів, а потім забава -"діско". В неділю, 8 березня, вся молодь
і багато старших взяли участь у св.Літургії під голим небом, перед церквою,
а гостям - хористам співав місцевий парафіяльний хор. Проповідав о.П.Струк.
Після спільної знимки, всі поспішили домів.
Перший крок - пробу зібрати-об’єднати нашу молодь, хоч раз у році,
довкруги Жертівника Господнього, в українськім обряді, зроблено. Багато
молодих батьків з Сіднею зробили зусилля-жертву, щоб привезти своїх дітей
до Канберри. Мельборнські хористи приїхали автобусом. Не зважаючи на
легкий спосіб подорожування, всі відчували втому, а це послаблювало увагу
в дискусії. А питання-проблеми справді важні: як нам дальше бути і як зберегти
українське національне й обрядове обличчя в країні кенгуру? Із стереотипних
відповідей дітей відчувалося вплив батьків, зокрема тих,що їх ми колись
пхали до римо-катол. шкіл, мовляв: там вони одержать належне християнське
виховання, дисципліну ітп. Так воно і сталося, а рівночасно вони привикли
до чужого і тепер їм і їхнім дітям все, що українське, включно з Богослуженнями, задовге, незрозуміле, дивне, а навіть чуже. Усе українське вони міряють
чужою міркою. Дещо краще мається справа з дітьми, які ходили до публичних
шкіл. Вони не мають упередження до українських Богослужень ітп., але й не
мають достаточного знання релігійних правд. А це вже друге покоління
українців народжене в Австралії!
Виглядає, якщо не зуміємо усвідомити в правдах Віри і в українськім
обряді сьогоднішніх дітей і їх батьків, й прикріпити їх при нашій Церкві, то
в майбутньому це буде ще тяжче зробити.
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Молодь, навіть наша, розманіжена і вчена, потребує підйому духа, заохоти
до жертви для ідеалу, потребує іскри запалу. І на це мусять спромогтися ті
всі, що стоять у її проводі й мати це на увазі в майбутньому.
21.3.1992 ЦМХор брав участь у відзначенні 25-ліття приїзду Сестер ЧСВВ
до Сіднею.
В міжчасі, подібно, як це буває в різних товариствах і спільнотах, зокрема
молодих, що ростуть і розвиваються, не обходиться без різниць поглядів,
"тертя кантів" ітп. так воно було і в ЦМХорі. Той Хор переживав свої гарні
взнеслі хвиини і духові підйоми, мрії поїхати до Канади а з часом в Україну.
Ца все це треба було коштів і тяжкої праці. Дириґентка не могла сама "тягнути"
такий віз, а Батьківський Комітет теж не дуже прикладався. Співаки росли й
"мудрішали" до тої міри, шо часто ставили зайві труднощі диригентці.
Дириґентка не находила вирозуміння й підтримки від кого належало і врешті
появляється "Обіжник" ЦМХору "Струмочок" з дня 8 серпня, 1995 р., в якому
читаємо: "Дорогі Хористи, Пишу до Вас останній раз, як дириґентка
Церковного Молодечого Хору СТРУМОЧОК.
Після 15 років на цім пості можу сказати, що Молодь Української
Католицької Церкви виявила та подала свій вклад праці в діяльність нашої
Церкви та взагалі в життя української спільноти на нашому терені.
Залишаючи свою працю, як дириґентка, не означає, що я покидаю працю
на церковному полі. Навпаки, вірю, що прийшов час в моєму житті йти в
іншу дорогу досягати дальших студій та віддати більше часу для своєї родини.
Заохочую Вас усіх держатися Української Церкви - церкви, яка перейшла
колосальні муки в її довгій історії, але завдяки опіці Господа Бога, вона
витривала усі перешкоди.
Я Вас, напевно, побачу біля церкви та в кожну першу і другу неділю
допоможу дальше нашій Преп. Сестрі співати св. Літурґію. ПРИЙДІТЬ ТА
ДОПОМОЖІТЬ! За Вашу підтримку моєї діяльности в ЦМХорі, складаю
Вам і Вашим Батькам, Бабуням і Дідуням велику подяку, а найбільше нашим
Преп. Сестрам і Священикам.
Дай вам, Боже, усім здоров’я та щастя, та скріплення Вашої Віри й Любови
до Нього! Марійка."
*

Та, не зважаючи на всі свої заяви і резиґнації, на прохання священиків,пані
Марійка верталася нераз, щоб "рятувати ситуацію" і знову займалася Хором,
помагаючи Сестрам, як це читаємо в "Обіжнику" того Хору з м. квітня, 1986
року і ін. Це треба завдячувати її любові до своєї Церкви і до співу, а частинно
й лемківській витривалості,щоб не сказати- впертості в доброму.
Справді, треба подивляти ту крихітку жінку, яка, попри учительські
обов’язки в австралійських школах та домашні, як дружина і мама двох синів,
знаходила час і силу, щоб служити Богові й Україні.
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МАРІЙКА ЕВА СЕНЬКОВИЧ (зам. ДУМА), донька Дмитра і Юстини
(обоє лемки), ур. 7.10.1959 р. у Сіднеї. ВасЬеІог оі Агіз, Зусіпеу Тіпіуегзіїу
(1978-1981) і Зусіпеу ТеасЬегз Со11е§е (1981) Біріоша іп ЕбисаНоп та Зусіпеу
Сопзегуаіогіиш оі Мизіс, ЗіхіЬ дгасіе оі Мизісіапзііір (1976) і Еідіїїіі §габе
уіоііп ргасіісе (1978). Тепер викладає німецьку і французьку мови та матема
тику в середніх школах. Це молода діячка в житті української спільноти в
Сіднеї, зокрема серед молоді при УКЦеркві й при СУМ-і. У 1979 році вона
репрезентувала українську спільноту в ОІІЕЗТ ОЕ МАТІОИЗ, спонзорована
Стейтовою Управою Союзу Українок, Королева парафіяльної Добродійности
в 1975р. і ін. Вона - Виховниця в СУМ, а понад усе -прикладна Мати християнка, правдива лемкиня. Дай нам, Боже, якнайбільше таких жінок! оіш
Р.3.1998р. Як довідуємося, Церковний Молодечий Хор дальше існує і співає
як і давніше в церкві на Богослуженнях ітп., під дириґентурою п-і Оксани
Рогатин-Василик. Щасти, Боже! оіш
* * *
ЦЕРКОВНИЙ ХОР під проводом маестра Василя Матіяша (1968-1982):
З приїздом до Сіднею о.Миколи Коп’яківського створився Церковний Хор
під проводом п. Ярослава Микитовича. Той Хор співав Богослуження в церкві
св. Бриґіди, в Міллерс Пойнт, 1950-61 рр. Після побудови власної церкви св.
Андрія, в Лідкомбі, той Хор, перейшов співати наші Богослуження в ріднім
Храмі і співав їх аж до смерти свого диригента (Я.Микитовича) в квітні,
1967р.
До того часу, в Лідкомбі, на Богослуженнях в церкві св.Йоакима, співав
Ц.Хор під проводом гі.Тараса Фіголя. В тому ж році помер парох Сіднею о.Михайло Мельник - і співом у церкві занявся п. Зиновій Менцінський і
Сестри Василіянки.Т . Ф і ґ о л ь був занятий Юним Хором при СУМ-і, то ж
новий о. парох І.Шевців попросив маестра Василя Матіяша відновити Ц.Хор.
Гл. "Душпастирські Вісті", 19.5.1968р.:
*

ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСШ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ":
"Потреба мати ефективно діючий церковний хор у нашій парафії- очевидна
кожному.Спів - вокальне мистецтво - це частина нашої духової культури,
частина душі нашої. Церковний же спів, - це (словами Слуги Божого
Митополита Андрея Шептицького) - найкращий спосіб молитви, "Потрійно
молиться той, хто молиться співаючи" - казав цей Великий Слуга Божий до
нас, гімназистів Малої Дух.Семінарії у 1943році.При відсутності музичних
інструментів у нашім обряді, релігійний спів - хоровий спів - це складова
частина наших Богослужень. Звідси - потреба мати бодай скромний церковний
хор у кожнім, навіть у найменшім нашім душпастирськім осередку. Особливо
потребує порядного церковного хору наша церква в Лідкомбі.
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Ще рік тому, в нашій церкі неслися мелодії релігійних кантів і композицій
наших найкращих композиторів, під умілим проводом пок. Ярослава Микито
вича. Після його смерти, пок. о. М.Мельник доручив провід церк. хору п.
Зеккові Менцінському. Новий диригент доклав зусиль, щоб хор удержати на
давньому високому рівні, однак різні причини склалися на те, що хор перестав
діяти так, як цього бажалося б. Нарікання на хористів, на диригента, на
пароха ітп. не принесуть нічого. Хор треба відновити й оживити, даючи йому
і доплив "нової крови". Голосовий потенціял у нас великий. Ми ж - народ
співучий. А в такім великім Сіднеї, напевно, найдеться більше сотні парафіян,
старших і молоді, охочих до співу в церковнім хорі. Віримо.
На прохання о. пароха, маестро Василь Матіяш (він же диригент сідней
ського "Бояиа") погодився перебрати провід, навчання і дириґентуру також і
в нашім церковнім хорі. Проби того хору відбуватимуться щонеділі, зараз
пі ля співаної Сл.Б. Вибрано такий час радше для вигоди хористів, щоб не
обтяжувати їх пробами серед тижня.
Багато парафіян хотіли б бачити в Сіднеї молодечий церковний хор, на
зразок катедрального хору в Мельборні. Моє прохання: заложити і провадити
такий хор, маестро В.Матіяш відхилив, назвавши для цього оправдані причини.
Він слушно сказав, що треба наперед приучувати дітей і молодь молитись співати - разом зі старшими. Такий, спільний, "мішаний хор" (зі старших,
дітей і молоді) особливо конечним є в церкві, куди люди приходять упродовж
цілого їхнього життя. У нашім випадку, для одних і других дуже вигідно
мати проби хору зараз же по Сл. Божій,що прискорить і улегшить дію хору.
Час наглить. Перед нами - посвячення церкви.
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Отож, дякуючи оцим ще раз ВШ маестрові за ласкаву згоду взяти на себе
провід у нашому хорі, я рівночасно звертаюся до усіх парафіян з проханням:
докласти зусиль, щоб наш церковний хор розвивався і діяв - співав на славу
Божу і задоволення нас усіх.
Особливо прошу всіх дотеперішніх співаків - хористів, бувших членів цер
ковного хору, і нових, які мають добрий слух і охоту співати - приходити на
проби того хору. Молодь і дітей прошу і заохочую вписатись і належати до
того церковного хору. Батьків дітей прошу доложити зусиль, щоб ЇХ Н І діти в
тому хорі були, і співали.
В міжчасі нам треба виховати для парафії дяків і провідників крилосів а
також диригента хору з-поміж молодих. Тут знову треба помочі й заохоти зі
сторони батьків для гіроспективних кандидатів з-поміж молоді. В хорі й в
крилосі мусимо доложити зусиль, щоб діти і молодь плавно читали українські
тексти, а навіть, щоб вивчили старослов’янське письмо, щоб наші прекрасні
Богослуження зрозуміти і передати їх у повній красі. Нам приємно, коли
хор, або дяк добре співає. До того треба підготовки. Тож, приходім самі,
приводім чи посилаймо дітей і молодь на проби церковного хору, кожної
неділі, після співаної Св.Літургії, о.парох І.Ш евців.
*

Повиїций Заклик о. пароха мав свій вплив і успіх, бо вже в неділю,
2.6.1968р. в "ДВістях" появляється замітка: "ЦЕРКОВНИЙ ХОР. Від неділі,
19.5.ц.р., почав свої проби наш Церковний Хор під диригентурою маестра
В.Матіяша.Душе потішаючим є факт, що багато молоді вступило до цього
хору. Є там цілі родини, тобто родичі з дітьми. Оцим ще раз прошу і заохоую
старших парафіян і молодь, а також дітей, щоб уважали своїм обов’язком
співати в церковному хорі й приходити на всі його проби."
Свій перший і "хресний вогонь" Церковний Хор пройшов успішно в часі
відвідин Сіднейської парафії Главою УКЦеркви,Блаженнішим Верх. АЕпископом Йосифом, в м. вересні, 1968р. Хор співав на всіх Богослуженнях і на
Концерті на честь Блаженнішого Патріярха, в Домі Молоді, а потім на
Храмовім Празнику того року.
З того часу без участи Церковного Хору не відбулася ані одна більша
імпреза церковного характеру в нашій парафії. Щороку в м. лютім, у парафії
відзначувано День уродин Блаж. Патріярха Йосифа. В лютім, 1972 р. відзна
чено 375-ліття Берестейської і 325-ліття Ужгородської Унії Української Церкви
з Римом. У 1976 р. В часі Концерту Хор відспівав Патріярший Гимн - Молитву
за Патріярха, композиції В.Матіяша. 5.6.1976 р. Спільне Богослуження слов’ян
ських народів у нашій церкві, а ввечір, у ДМолоді - Вел. Концерт української
музики. 17.6.1978 р., в нашій церкві - Спільний Молебень Духовенства УКЦ і
УАПЦ під проводом митрополита Мстислава і Епарха УКЦ Кир Івана. Тоді
ЦХор проспівав цілий ряд складних кантів українського композитора Дмитра
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Бортнянського, на задоволення усім присутнім, а собі й диригентові на славу.Не
во гнів нікому, слід підкреслити, що Церковний Хор під проводом маестра
В.Матіяша втішався успіхами. Сам маестро кол. богослов і професійний співак,
соліст (баритон) і диригент. Не можна не згадати його сольового "Плотію уснув"
на Великдень, чи "Не плач, Рахиле" на Різдво. Визначніші солістки того Хору,
пані: Марія Суховерська, Валя Кулик, Ганя Парасин і ін. Маесгрові В.Матіяшеві
треба завдячувати, що він вивчив і співав з Хором, в українській мові, всі
Богослуження, Коляди, Концерти ітп. (Слід не забувати, що до 1970 р. всі
Богослуження в нашій Церкві правилися у старослов’янській мові - оіш).
В більші Празиики в нашій церкві правиться Вечірня (деколи Утрення).
Хор не завжди міг це виконувати. То ж, Преп. Сестри Василіянки зорганізували
КРИЛОС із кількох людей доброї волі, й він часто звеличував ці Празники
своїм мелодійним співом.
*
Відзначення Х-ліття того Хору відбулося в неділю, 20.11. 1977 р.
Управи Братства і Сестрицтва рішили відзначити Х-тиліття існування і
праці Хору, а зокрема його Диригента, окремим прийняттям, щоб у той спосіб
виявити признання і вдячність нашої спільноти Хористам, Хористкам і
Диригентові за їхні зусилля в плеканні краси наших церковних мелодій, за
їхній спів Богослужень і різних концертів, за приклад витривалосте і посвяти.
Це не лише сама любов до релігійної музики і бажання "поспівати" гнала
їх щотижня на проби Хору чи на Богослуження в церкві, але й почуття
обов’язку плекати нашу релігійну музику-спів-напіви, величати ними Бога і
передавати їх молодому поколінню. А коли зважити, що вони робили це при
загальній байдужності нашого загалу й недоцінюванні їхніх зусиль, а може й
при насмішках деяких мудрагелів, то за це треба їх подивляти, а то варто й
медалі заслуги їм дати.
Треба тільки жаліти, що не зважаючи на різні заклики душпастиря а то й
самого владики, досі так мало наших парафіян зрозуміли потребу, а то й
конечність, мати сильний Церковний Хор у парафії. Прямо соромно,що в
такій великій парафії, як наша сіднейська, наш Церковний Хор начислює
заледве 20-30 Хористів/-ток і то, звичайно, середнього віку.
Наша "золота молодь"досі привикла, що все для неї мають зробити її батьки,
включно з молитвою і прославленням Бога. їй і в голову не входить, що, крім
маєтків та інших здобутків старшого покоління, вона має перебрати від нього
теж релігійні й національні ідеали та обов’язки.
В ділянці церковного співу-музики великі надії покладаємо тепер на недавно
створений Церковний Молодечий Хор у нашій парафії,під проводом Сестер
Василіянок.
При цій нагоді ще раз запрошуємо і заохочуємо наших співучих і співаючих
в інших Хорах Парафіян до участи в Церковнім Хорі, щоб його: і відмолодити,
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і скріпити. Усім же
Хористам і Хорист
кам, які досі давали
свій вклад у діяльність
Ц ерковного Хору,
складаємо наше приз
нання і подяку та
посимо в Бога нагоро
ди для них за їхню
жертву і зусилля кріпким здоров’ям і многоліттям! о.Іван Шевців
"ВИЯСНЕННЯ" ("Душпастирські Вісті",20.12.1977 р.: "З наших попередніх
оголошень про сьогоднішнє прийняття иа честь Диригента і Членів Церковного
Хору під його проводом, в останніх 10-ти роках, дехто помилково заключав,
що це якийсь "ювілей" існування того Хору, який, як усім відомо, існує і діє
в парафії від самих її почагків, 27 років, під проводом пок. Я.Микитовича на
Міллерс Пойнт і п.Т.Фіголя у церкві св. Йоакима, в Лідкомбі. Правдивий
ЮВІЛЕЙ нашого теперішнього Хору ми прогавили відзначати (хто винен?)
у м. серпні, ц.р., точніше: 28.8.1977р. Ось, що сказано про той Хор у
"П А М ’Я Т Ц І" з посвячення Храму св. Андрія,25.4.1971 р.: "Перша Служба
Божа була відправлена в церкві св. Йоакима, в Празник Успення Матері
Божої, 28.8.1952 року. До того часу на всіх Богослуженнях у Лідкомбі
церковним співом: всенароднім "самоїлкою" і хором - провадив п.Т.Фіґоль. З
переходом з церкви св.Бриґіди, з Мілерс Пойнт, на сталі Богослуження в
Лідкомбі, провід Церковного Хору перебрав п.Ярослав Микитович. Богослу
ження в Лідкомбі, щонеділі, в год. 11 рано, притягали щораз більше чисо
наших людей і з часом, Лідкомб став своєрідним українським центром у
Великім Сіднеї."
Віримо, що при добрій волі, вирозумінні й співпраці усіх нас:і тих, які
співають, і тих, які слухають, і тих, що диригують та інших, ми зможемо
належно відзначити-вшанувати великий вклад праці й зусилля нашого
Церковного Хору за останнє чвертьстоліття нашого поселення в Сіднеї в
окремий спосіб, особливим торжеством.оіш
(На жаль, це не сталося.Вина в цьому мабуть о.пароха, що не доглянув
дати й Управи ЦХору, що її не пригадала. До того ж, незабаром, після короткої
недуги, помер маестро Василь Матіяш, і Церковний Хор знову залишився без
диригента, поки перший диригент- маестро Тарас Ф і ґ о л ь - не взявся за його
керму (про це окремо). В міжчасі постав і розвинув свою діяльність Церковний
Молодечий Хор і хорове мистецтво процвітало.
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Ц ерковний Х ор п ід проводом м аестра Тараса Ф іґо л я
1952-1961 і 1982 - досі (особисте звідомлення маестра -оіш)
"Думка про створення церковного хору в Австралії не покидала мене перед
і після приїзду до цієї країни, в 1949 році. А це тому, що я керувв церковними
хорами в українських таборах для Б Р (переміщених осіб) англійської зони
Німеччини. Першим табором, де я провадив церковний хор, був український
табір у Краєнзен, а опісля в Ґоденав. В обох таборах, у роках: 1946-49, був
священиком о.Конетянтин Штанґрет.
Після приїзду до Австралії, я працював, відробляючи контракт, на границі
Нової Південної Валії та Квінсленду, при військових магазинах, у Валлянґарра,
а опісля в державних лісах Квінсленду біля Ґандівінді.
Скінчивши контракт, я переїхав до Сіднею, у передмістя Овбурн, де вже
мешкала моя родина, в 1950р. В тому часі, в Сіднеї вже був україно-католицький
священик, о.Микола Коп’яківський і відправлялися Богослуження в церкві на
Міллерс Пойнт. Спочатку там співав малий хор, а зчасом і більший, під проводом
пок. Ярослава Микитовича.Коли до Сіднею приїхав новий священик, о. д-р
Петро Дячишин (1952 р.) і відправляв у догіднім для людей осередку, в Лідкомб,
(в римо-катол. церкві, при Джон Стріт), в неділі, в год. 11 рано, співом вірних
керував я (Т.Фіґоль). Спочатку "самоїлкою" а зчасом, зібравши співаків, хором.
Перші проби відбувалися у приватнім домі п.Петра Прикази, в Басе Гілл.
Склад Хору: Сопрани, пані: Л.Глушка, К.Кулик, А. Маренін, Н.Проць,
А.Сивак, М,Сивак, М.Фурик. Альти: пані: Р.Безик, М.Гулик, А.Лютак,
М.Марушечко.Е.Прядка, Р.Смикуліс. Тенори, панове: Р.Безик, Т.Бутрей,
Г.Головінський, П.Приказа, О.Сагайдак, С.Смеречук, М.Смикуліс. Баси,
панове: С.Лютак, С.Марунчак, В.Марушечко, Я.Проць, Д.Ткачук, М. Тростіян.
Важливіші виступи церк. хору, крім неділь та річних свят, були: полеве
Богослуження на пластовій площі в Інґлебурні, 18.10.1953 р,; архиєрейська
св.Літургія в церкві св.Якима, в Лідкомбі, підчас візитації митрополита Канади
Максима Германюка в січні 1958 р. і посвяченні площі під будову церкви
Архипастирем скитальців, Кир Іваном Бучком, у м. жовтні того ж року. Я
керував тим хором аж до першого Богослуження у новозбудованій власній
церкві, св. Андрія, в грудні, 1961 року.
У м. грудні 1965 р., я прийняв керівництво хору і оркестри Осередку
СУМ і при кінці того року створив т.зв."Хор Дружинників". В міжчасі,
о.М.Мельник старався зорганізувати в парафії Церковний Молодечий Хор,
при помочі п.Т.Фіголя. Частинно диригував тим Хром молодий студ.Евген
Коцюмбас. (Про цей Хор гл.вище -оіш ).За згодою о.М.Мельника, Хор
Дружинників О.СУМ. співав деякі частини св.Літургії підчас т.за. "тихої"
Сл.Божої, в першу неділю кожного місяця. Хор Дружинників співав: "Слава,
Єдинородний Сину" Аллилуя, Іже Херувими, Отче Наш.Після смерти
о.М.Мельника цей спів припинився.
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Виступ Ц Х о р у в 25-ліття Х р а м у Св. Андрія 14.12.1986 р.

Спорадично Хор Дружинників виступав на спільних "вечорах колядок'Чнпр.
15.1.1967р.); майже щороку ходив колядувати по домах. 19.8.1967 р. брав
участь у святочній академії з нагоди 75-ліття народим св.п. Патріяярха Йосифа
Сліпого і ін.
В сімдесятих роках була спроба створити молодечий хор при церкві
св.Андрія під проводом Т.Фіголя, яким він керував деякий час.
*

Провід над теперішнім Церковним Хором церкви св. Андрія, я (Т.Ф .)
перебрав після смерти Василя Матіяша, в м. лютому 1982 р. Перша проба
Хору відбулася 23.2.1982р. Перше Богослуження, в якому той Хор взяв участь,
була Воскресна Утрення і св.Літурґія, на Великдень, 1982р. Богослуження
відправляв о.митрат Іван Ш евців. Першими членами управи були
панове:Д.Зарубайко, І.Кобрин,ІО.Кузик. Зчасом управа мінялася. Деякі особи
є в управі хору досі, а це: пані Калина Кенез, Катерина Атаманюк; панове:
Богдан Бутилевіч, Ладислав Нечипорук, Юрій Кузик, Андрій Джердж, Павло
Чудакевич.
Через ряди членства Хору під моїм керівництвом, за час більше, ніж 15літ, пройшло багато співаків. Частина з них відійшла до Бога по нагороду;
більшість співає ще посьогодні. Ось повний реєстр Хористів. (Померлі
зазначені хрестиком - Т.Ф .).

Управа ЦХору 1987 р.; сидять: 1.Кобрин (голова),
о. І. Шевг^ів, Т. Фіголь, стоять: Ю. Кузик (господар), В.
Марушечко (архівар), С. Смеречук (секретар)

ЦХор 1987 р.

Церковний Хор св. Андрія, 1980-ті роки, під проводом маестра Тараса Фігол
Михно, Люба Кулик, Ева Бутилевич, Ганя Парасин, Наталя Кулик-Таранець,
Вовк, Ганя Ткачук, Калина Кенез, М арія Котурай, Домна Даців, Галя Кузик,
Тимуш, Анна Янківська, Іванка Янківська, Белинда Пиріг, Валя Кулик, Анна К
Михно, Вероніка Нечипорук, Євгенія Ставицька; 3 ряд: Степан Смеречук, Осип
К узик, Петро Безик, Микола Бараняк, Мирон Приказа, Василь Павлів, Іван
Теодор Бардич, Ладислав Нечипорук, Іван Даців, Євген Коцюмбас, Іван Калічи
Степан Михно, Петро Пиріг, Павло Чудакевич, Маріян Ткачук, Іван Лесняк
Степан Лютак, Михайло Парасин, Олег Островський, Михайло Ілин, Богдан
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Сопрани: Бутилевіч Ева, Грищук Параскевія, Гузій Галя, Ґродзіцька
Калина, Квасниця Галина, +Король Марія, Кузик Галя, Кузик Марія, Кулик
Валя, Кулик Люба, Михно Марія, Міщук Ірина, Новицька Анна, Парасин
Анна, Пиріг Билінда, Подригуля Оксана, Приказа Ірина, Пришляк Розалія,
Сакалюк Текля, Сторок Соня, Таранець Наталка, +Тимуш Анна, Чернета
Катя, Юрчук Валентина, + Янківська Анна.
Альти: Атаманюк Катерина, Берегуляк Валя, Бутилевіч Тереса, Війтович
Антоніма, Вовк Христя, Даців Домна, + Кармазин Нуна, Касанчук Анна,
Кенез Калина, Коломиєць Оля, Кошарська Іванна, Кулик Христина, Кутурай
Марія, Ланиця Марія, Михно Соня, Москаль Люба, Нечипорук Вероніка, +
Рудий Анна, Ставицька Евгенія, Ткачук Анна.
Тенори, панове: Бараняк Микола, +Безик Петро, Бенко Олекса, Василик
Степан, +Гулик Степан, Ґорчиця Степан, Ґут Ігор, + Золотар Петро, Квасниця
Василь, +Кенцало Осип, Кузик Юрій, Кулик Степан, Ланиця Богдан, Лесняк
Іван, Михно Степан, Пиріг Петро, Приказа Мирон, Приказа Петро, Сікорський
Степан, Ткачук Маріян, Чудакевич Павло.
Баси, панове: Бардич Теодор, Бутилевіч Богдан, Гоман Йосиф, Грещук
Теодор, Гузій Роман, Даців Іван, Джердж Андрій, + Зарубайко Дмитро, +
їлин Михайло, Калічииський Іван, Касанчук Іван, Кобрин Іван, Коцюмбас
Євген, +Кошарський Омелян, Крук Степан, Лютак Степан, Марушечко
Василь, Нечипорук Ладислав, Островський Олег, Павлів Василь, +Панасюк
Григорій, Парасин Михайло, Проць Орест, Смолинець Микола.
*

Спочатку Хор співав Богослуження в третю неділю кожного місяця, а з
часом також і кожну четверту неділю. Крім того, Хор співав підчас усіх
важливіших свят, празників, концертів колядок, йорданські водосвяття,
зеленосвяточні панахиди, в часі візитацій парафії єпископами, архиєрейських
богослужень ітп. До найвищого розвитку Хор дійшов у роках: 1986-1990,
співаючи архиєрейські богослуженн і концерт у честь Патріярха Мирослава
Івана в квітні 1986 р., в часі ювілейних святкувань 1000-ліття Хрищення
України, 14-16 серпня, 1987 р., в столиці Австралії Канберрі. Хор награв
св.Літургію на платівці і касеті 31.8.1988 р., та співав архиєрейську св.Літургію
в лат. катедрі св.Марії, в Сіднеї, 11.9.1988р.
Головніші Богослуження та виступи Хору в хронологічному порядку:
1) Благословення і Літурґія в церкві-пам’ятнику, Канберра, 26.12.1983 р.
2) Богослуження в українській катол. катедрі, в Мельборні, квітна неділя
1985 р.
3) Св. Літурґія в українській катол. церкві, і концерт, у Брізбен, 6.10.1985р.
4) Архиєр. Богослуження Патріярха Мирослава Івана, 27.4.1986 р.
5) Концерт на пошану Патріярха Мирослава Івана, в Домі Молоді,
27.4.1986р.
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6)Концерт з нагоди 25ліття Храму св.Андрія, в
Лідкомбі, 14.12.1986р.
7) Богослуження в украї
нській католицькій церві, в
Нюкастль, 10.5.1987р.
8 )Ювілейний концерт з
нагоди 1000-ліття Хрищення
України, в Алберт Голл,
Канберра, 15.8.1987р.
9) Архиєр. Богослуження
з нагоди 1000-ліття ХрещенСолістки ЦХору п-і Ганя Парасин і Валя Кулик
ня УкРа ш и > в Канберрі,
16.8.1987р.
10) Колядки а УКТКлюбі, в Лідкомбі, 7.1.1988 р.
11) Вечір колядок на літній сцені, в "Обурн Джапаніз Ґарденс", 9.1.1988р.
12) Ювілейний Молебень і концерт в 8убпеу Тоші Наїї, з нагоди 1000ліття Хрищення України, 7.8.1988 р.
13 Награння платівки і касеток з нагоди ювілейних святкувань 1000-ліття
Хрищення України, 31.8.1988 р.
14) Архиєрейська св. Літургія в лат. катедрі св.Марії, Сідней, 11.9.1988 р.
15) Архиєрейське Богослуження в церкві-пам’ятнику, в Канберрі,
13.8.1989р.
16) Виступ на святі відзначення Сестер Василіянок в Лідкомб, лютий, 1991р.
17) Архиєр. Богослуження з нагоди посвячення церкви св.Володимира, в
Канберрі, вересень, 1991 р.
18) Концерт у 25-ліття приїзду Сестер ЧСВВ до Австралії, 12.4.1992 р.
19) Концерт з нагоди 50-ліття смерти Сл.Божого Мирополита Андрея
Шептицького, 1.12.1994р.
20) Жалібна академія в 60-ліття розстрілу інтелігенції України, в Домі
Молоді, 9.11.1997р
На закінчення слід згадати всіх солістів, співців тропарів і кондаків та
читців "Апостола", що співали в церковних хорах Сіднею, під моїм проводом,
а це - солістки,пані: Марія Сивак, Анна Парасин, Валя Кулик, Люба Кулик,
Галя Кузик Наталка Таранець, Христина Вовк. Солісти й співці, панове:
Ярослав Проць, Дмитро Ткачук, Микола Бараняк, Богдан Бутилевіч, Петро
Золотар, Ладислав Нечипорук, Степан Сікорський, Микола Смолинець, Василь
Марушечко.
Нашим духовними опікунами були: Кир Іван Прашко, о.шамбелян Петро
Дячишин, і довголітній парох о. митрат Іван Шевців. Бокгам Гіллс,31.10.1998.
Т арас Ф іґо л ь , диригент
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"Співайте Б о го ві, співайт е! Ц а р е в і наш ом у - співайт е!..." Такими
словами Псальмопівця (Пс.67.33) хочемо почати і кінчити згадку про Загальні
Збори Церковного Хору (Старшого, під проводом маестра Т. Фіґоля), що
відбулись у середу,20.9.1989 р., після проби, в год. 8.15 веч). Хор має 57
член ів, активних: 47.
Загальні Збори відкрито молитвою "Отче Наш". Проводив ними маестро
Т.Фіґоль, секретарював п.С.Кулик. За Управу звітували: Голова - п.Іван
Кобрин, Секретар - п.Степан Смеречук, Скарбник - п. Василь Марушечко,
Господар - п.Юрій Кузик і Контрольна Комісія п.Степан Крук.
Із звітів Управи, за час: 10.2. 1988 - 20.9.1989 р. довідуємось із подивом,
про діяльність Хору, а саме: 16 засідань Управи, 2 Літургії кожного місяця,
19 панахид, 4 шлюби,концерт релігійної музики в Канберрі, на початку Ювілею
1000-ліття Хрищення України, концерт у Тавн Голл, Екуменічний молебень,
св. Літурґія в римо-катол. катедрі 11.9.мин.року, коляди в Овбурн ботанікал
ґарденс, в Лідкомб, виступи в Мельборні, Брізбені, Воллонґонзі і н. За той
час Члени Хору відбули 82 ПРОБИ! (Додайте: що диригент, маестро Т.Фіґоль
кожної середи був на пробі Ц.Хору, а кожної п’ятниці на пробі Хору
"СУРМА"). Коли мати на увазі, що багато членів Хору ще працюють і після
праці приїжджають на проби (що тривають 2 години), то справді треба
подивляти таку посвяту! Її можна пояснити хіба тим, що ці люди роблять такі
зусилля з любові до Бога, до свого народу й до українського обряду і
церковного співу.
Зайво хіба пояснювати-підкреслювати, що церковний хоровий спів дуже
причиняється до прославлювания Бога зі сторони цілої нашої спільноти-парафії
та помагає всім присутнім на св. Літургії підноситись духово й краще молитися.
Хто молиться, співаючи, - тричі молиться, поучав колись Слуга Божий
Митрополит Андрей Шептицький. Спів - це складова частина Богослуження
в українськім обряді. Він необхідний.
Дуже важним є, щоб у ряди Церковного Хору включались вірні молодшої
генерації, щоб привикати до посвяти й поволи перебирати тягар відповідальности теж і за долю нашої Церкви та красу наших Богослужень у
майбутньому, коли наші "піоніри" підуть на спочинок і до Бога по заслужену
нагороду. Тут не можна нікому наказувати, можемо лиш апелювати до совісти:
кому Бог дав більше талантів, а зокрема добрий слух і голос,той чи та повинні
вважати своїм обов’язком совісти - співати в церковнім хорі! Таких запрошуємо
і заохочуємо, щоб вони ДОРОВІЛЬНО, і то чимскоріше голосились до співу
в Церковнім Хорі! Дітей і молодь заохочуємо до участи в Церковнім Молодечім
Хорі під проводом пані Марійки Думи. Проби обох Хорів відбуваються біля
нашої церкви, т.т. в церковнім приміщенні, кожної середи, год. 7 веч.
Великим досягненням Хору треба назвати видання грамофонної платівки і
стрічки-касетки: "СВЯТА ЛІТУРҐІЯ". Платівку поширено в цілому світі:
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Америці, Канаді, Аргентині, Англії, Польщі, Франції, Римі та в Україні.
Звідусіль приходять гарні, похвальні відгуки. Хай вони будуть нагородою
для Диригента і Хористів/'-ток за їх посвяту тазаохотою до дальшої праці.
На Заг. Зборах вибрано нову Управу Ц.Хору, в складі: п.Богдан Бутилевіч
- Голова,Члени: пп.С.Смеречук, ІО.Кузик, Л.Н ечипорук, І.Кобрин.
Контр.Кмісія: С.Крук, С.Кулик, п-і К.Кенез. "Старій" Управі - признання і
подяку, а новій - побажання успіхів зложив о. парох І.Шевців, із заохотою:
"Співйте Богові, - співайье. Цареві нашому - співайте!" Щасти, Боже! о.Іван
Шевців "Душпастирські Вісті", 1.10.1989 р.
*

*

зЦ

Для історії парафії, варто закріпити і такий факт:
Коляда на потреби церкви:
"Група Колядників громади Сен Мерис і околиці перевела святочну коляду
на сплачення домівки "Андріївни" в Лідкомбі. Коляда була переведена на
терені Рути Гіллс до Пенріту. Під час коляди мали ми змогу стрінутись з
всілякими людьми. Одні більше, другі менше святково настроєні. Назагал
хочу ствердити, що ставлення і відношення людей українців католиків як і
українців православних, яких ми не минали, було дуже гарне. В багатьох
місцях не тільки давали свою лепту, але і чаркою угощали колядників.
В Кінгсвуд нашій групі довелося почути і стрінути дещо іншого. В одній
ділянці, яка була досить грудна для переїзду автами, де майже не було дороги,
живе кілька наших українських родин. Це місце один з нашої групи назвав
"Голгофта". Ну й справді, по деяких труднощах, нам вдалося дістатися на
вищезгадану "Голгофту". Підходячи до одної хати, здалека ми помітили в
хаті рух, а коли прийшли під хату, то показалося, що там нема нікого, лише
самі ноги...Мандруємо до другої (хати), яка була не дуже далеко і там були
люди.На запитання: чи Вам заколядувати? - пан С., який, будучи гостем
господаря цієї хати, сказав, що можна, а гіо коляді з подякою нас винагородив.
Господар же хати, накинувся на нас з лайкою, висловлюючись: "Не потрібую
вашої коляди і вас не хочу тут видіти!" Я колядую вже 50 літ, але вперше
стрінув такого "господаря".
Друга подія - зовсім протилежна - трапилася нам в Сен Мерисі. Панство
Аитон Дячок, вибачаючись, що не можуть нас прийняти зараз, бо вони зайняті
"бізнесом", просять заїхати пізніше. І справді, гіо кількох годинах, ми до них
заїхали. Вони дуже радо і гостинно нас приймають, з великим задоволенням
иа їх лицях, і нагороджують лептою за 5-тьох інших.
ГІа вище згаданому терені зібрали ми суму 65 фунтів і 10 шилінгів.На
цьому місці хочу скласти подяку групі колядників з її провідником паном
Золотарчуком.А також панам: Островському і Фільові за транспорт з якого
наша група користала. Вони не тільки їздили і палили бензину за яку не
взяли ні пена, але також дали свої датки, як кожний інший. Рівно ж хочу
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скласти щиру подяку і складаю усім жертводавцям на вищезгаданому терені.
Щасти їм. Боже иа все, що гоже! І.Т.(Іван Гищак - оіш)
Нижче подаю людей, які увійти в склад групи Колядників:Панове:
Золотарчук -(провідник), Островський, Філь, Боднарук, Шиґоля, Цюприк,
Куртяк, Ткачук, Пастернак, Дзундза, Гищак. (Це було мабуть 1960р. - оіш).

П Р И Р О Д Н И Й Р О З В И Т О К П А Р А Ф ІЇ С В . А Н Д Р ІЯ
В Р Р . 1950-1988
ШЛЮБИ - ПОДРУЖЖЯ
З уваги на те, що до Австра
лії спочатку приймали лише
самітних мужчин і жінок, або
бездітні подружжя, то частина
охочих емігрувати в країну
кенгуру залишали жінок і дітей
в таборах, в Німеччині, їхали
до Австралії як самітні, щоб тут
приготувати родині місце і
спровадж ували
родину.
Н еодруж ених п риїхало до
Австралії відносно загального
числа української еміграції,
небагато. Тим треба пояснювати
мале число заключених в церкві
шлюбів, бо впродовж перших 15
років (1950-1964) річно не
Роман Вовк та Христина Кулик
перевищувало числа 15.
Пересічний вік женихів: 25-35 літ. Від 1965 року вік подругів різко
змінюється. Цс в більшості молоді подружжя, у віці: 17-25 літ. Зростає і
число подруж. Разом з тим зростає і число т.з. мішаних (релігійно і
національно) подруж, з тенденцією, що більшість наших дівчат виходять
заміж за чужинців. В останніх 15 роках число таких "мішаних подруж" досягає
80%, а то й більшеІНпр., у 1998 році, на 5 шлюбів - 4 мішані!
НАРОДЖЕННЯ - ХРЕЩЕННЯ
Про стан народження і хрищень у перших двох роках: 1948-49, поки ще не
було тут нашого священика, в парафіяльних архівах немає ніякої згадки, і
тому прямо неможливо про це щось певного сказати. Звичайно, мужчини
відбували годі контракти далеко від жінок,купували землю під будову хати і
приготовляли "гніздо", а жінки в тому часі, переважно сиділи в таборах і там
або доглядали дітей, народжених в Німеччині, або чекали на нове гніздо, на

528

Розділ X

власну хату, щоб у ній розвести родину. Діти ж народжені в таборах, звичайно,
були там же охриіцені свяіцениками-капеляиами латинського обряду а потім
миропомазані в українськім обряді. Багато батьків відкладали хрищення дітей,
надіючись на приїзд українського католицького священика і тим треба
пояснити, що багато дітей, охрищених в рр. 1950-51 (ок.120), були народжені
в рр. 1948-49.3 часом багато наших дітей, які ходили до римо-катол. шкіл,
завдяки "ревності" Сестер і Братчиків і несвідомості батьків, про те, що
св.Тайни Миропомазання не вільно повтаряти, були вдруге миропомазувані в
лат. обряді, через що виникали непорозуміння між нашими священиками і
латинським клером.
Реєстрація народжених, а радше дітей охрещених нашими священиками в
Сіднеї, починається з днем 16.4.1950 р. Вона є найкращим показником, як в
міру економічного забезпечення, а принайменше з набуттям власної хати чи
лиш "гаражу", почався зріст народин. Він досягає "вершка" в 1976 р.(58),і з
часом спадає до мінімум в 1994р. (9) та росте, або паде в міру росту числа
нових подруж.На світ приходить ТРЕТЄ покоління дітей українського роду
в Австралії. У 1998 році Хрещень: 16 а похоронів аж 45!
СМЕРТНІСТЬ:
Врешті, третє природне явище - смерть. Ця невідступна товаришка людей
прийшла за нами і сюди до Австралії. Спочатку її жертви були незначні, хіба
серед старшого покоління, або наглі випадки при праці. Впродовж перших 20
літ (1950-1970 рр) смерть забирала 1 - 2 0 жертв річно. В 1975 р. вона мала
вже 29 жертв,, в більшості мужчин у віці: 45-60 літ. В 1995 р. смертність
майже втричі перевищує шлюби і хрещення разом взяті. У 1998 р.порівняння
ще страшніше: Хрещень 16, Шлюбів : 5 а Похоронів: 45 !...
Та, найстрашнішим явищем є духове вимирання - зменшування наших рядів
- зокрема через мішані подружжя, в яких наш український подружий партнер
є, звичайно, слабший духово і податливіший на впливи свого чужонаціональ
ного подруга і середовища, а вслід за тим і пропадає для нас, переходячи до
чужих включно зі своїми нащадками.
Ясно, що, проживаючи в чужій країні, ми не можемо уникнути впливу її
середовища, а в тому й мішаних подруж, але як спільнота ми мусимо робити
всі можливі зусилля, а навіть жертви, щоб відсоток тих мішаних подруж
зменшити до мінімуму. Тут треба співпраці всіх: батьків, Церкви, Школи,
організацій, преси, публичної опінії тощо.
*

*

*

СТАТИСТИКА СІДНЕЙСЬКОЇ ПАРАФІЇ
Родин приблизно 1500 (в тому приблизно 300 "загублених"). Беручи
пересічно по 4 особи на родину, тобто батьки і двоє дітей, то це дає ок. 6.000
душ. Якщо взяти до уваги, що частина наших людей досі скриваються в
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"підпіллі" і не подають своїх адрес до відома священиків, а то й уникають
контакту з нашою спільнотою, ідучи до духовні та інші послуги до чужих, аж
поки біда примусить їх вернутися до своїх людей і до своєї Церкви, і, коли
припустимо, що в Сіднеї таких може бути більше тисячі осіб, то число вірних
УКЦеркви в Сіднеї і близьких його околицях вагається між 5 - 7.000 душ, в
тому дітей і молоді до 25 року життя, оіш

Рік:

Христини: Шлюб: Похор.:

Рік:

Христини: Шлюб: Похор.:

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

5
26
79
79
114
88
88
78
64
82
55
52
44
39
38
43
36
25
27
34
35
41
ЗО
49
56
46

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

48
52
58
46
49
43
49
58
37
35
29
27
29
ЗО
31
24
27
25
29
18
9
17
17
15
16
2.159

10
11
10
11
13
14
8
10
6
9
15
5
11
14
11
22
21
34
21
34
45
37
24
26

1
1
4
2
4
4
5
3
15
5
7
12
16
11
7
6
11
20
20
21
15
23
17

32
25
19
18
17
17
15
14
19
19
7
8
13
12
5
7
8
7
3
1
4
4
6
7
5
711

26
29
20
15
22
28
32
22
33
42
31
36
26
34
32
ЗО
28
ЗО
32
29
34
52
42
33
45
1.013
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Додаток:
Дещо зі статистики парафії св. Андрія за час: 1950 - 1987 рр.:
ШЛЮБИ: Всіх разом: 750. З того: українських: 350; мішаних (з точки
зору віровизнання і національності): 400. З тих мішаних (чоловіки українці
а жінки чужинки): 170;жінки - українки, а чоловіки чужинці: 230.
Пересічний вік наречених у 1950 - 67 рр.: чоловіки - 25-50, жінки - 25-50
літ. Від липня 1968 р. вік наречених знижується. Чоловіки - 21-25 літ, а
жінки: 17-25 літ. На зміну приходить солода генерація народжена в Україні в
часі війни, або в Німеччині, зараз після війни. Від 1961 р. наші дівчата
починають виходити заміж за чужинців.
В 1970 р. завважується дивне й болюче явище, а саме: на 44 шлюби в
парафії лише 19 були українські, а 25 - мішані, причому аж 20 дівчат вийшли
заміж за чужинців.
A. Із загального числа 326 мішаних подруж у рр. 1950-85, де чоловіки українці, а жінки - чужинки, національний склад жінок такий: австралійки 101; польки - 7; німки - 9; росіянки - 3; литовки - 4; француженка - 1; італійка
- 1; югославки -6; грекині - 2; болгарка - 1; англійка - 1; румунка - 1; єврейки
- 2; разом - 140.
Б. Чоловіки - чужинці, а жінки українки, на всіх 186 шлюбів, національний
склад (приналежність) такий: австралійці - 136; поляки - 10; мадяри - 2;
індієць - 1; югослави - 12; німці - 4; італійці - 6; голландці - 2; фіни - 1; греки
- 1; маляйці - 1; австрійці - 1; естонці - 1; араби - 2; півд.африканці - 2;
американці - 2; євреї - 2.
B. Розлучення (цивільні) на квітень 1987 р. 10%. Сьогодні - понад 30%.
ХРЕЩЕННЯ І МИРОПОМАЗАННЯ:
В Сіднеї, за час: 1950 - 31.12.1998 рр.: 2.159 дітей. Хлопців і дівчат майже
однакове число. Спочатку, з загального числа дітей ок. 40% приступали доіго св.Причастя в українськім обряді, тепер заледви 30%, і стільки ж відвідують
Українські школи.
В 1952 р. вперше з ’являються чужі хресні імена, а це 2 випадки на 126
охрещених, і то з мішаних подруж. У 1956 р. маємо вже 6 чужих імен на 68
охрещених, але всі з українськими відповідниками: Василь - Вілліям, Джон Іван ітп. Звичайно, це діти українських батьків. В 1977 р. появляються
вишукані імена навіть у дітей від батьків українців: Роксана - Ксеня, Фіона Таня, Аарон, Елена, Кім і т.п.

Р О З Д ІЛ X I
В К Л А Д У к р а їн с ь к о ї К а то л и ц ь к о ї Ц ер кв и
(с в я щ е н и к а о Л .Ш е в ц ів а і п а р а ф ії св. А н д р ія )
у всесторонньом у ж итті у к р а їн с ь к о ї сп іл ьн о ти в С іднеї
У К Р А Ї Н С Ь К А К Р Е Д И Т О В А С П ІЛ К А "К А Р П А Т И "
В С ІД Н Е Ї
ІСТОРІЯ її ПОСТАННЯ, ЦІЛЬ І ПЕРСПЕКТИВИ
Хоч найпершою ціллю Христової Церкви - це спасіння душ і дбання про
задоволення духовно-релігійних потреб своїх вірних, та однак Церква
рівночасно не забуває і про другий компонент людини - про її тіло та його
потреби. Про одне і друге особливо дбає наша УКЦерква, в Краю і на чужині.
Щоб не заглиблюватись в історію, вистарчить пригадати той великий
моральний і матеріяльний вклад, що їх дало Духовенство УГКЦеркви в
розвиток українських ко-оператив і читалень "Просвіта" в Галичині, в
передвоєнних роках(чого, зрештою, була свідком старша генерація
галичан)..."Священики працювали в управах і надзірних радах кооператив,
як теж в Окружних Радах і Централях. Та, передусім вони робили ту постійну,
невидну, чорну роботу, що є конечною, щоб можна доходити до великих
досягнень.
Старша Генерація галичан пригадує про ту велику ролю, що її відограло
Духовенство УГКЦеркви в розвиток українських ко-оператив і читалень
"Просвіта" в Галичині, в передвоєнних роках... ” Священики працювали в
управах і надзірних радах кооператив, як теж в Окружних Радах і Централях.
Та, передусім вони робили ту постійну, невидну, чорну роботу, що є конечною,
щоб можна доходити до великих досягнень.
Як це було з "Просвітою" і "Рідною Школою", так теж без участи
духовенства не був би можливим такий несподіваний великий розвиток
української ко-операції в Галичині. (о.І.Сохоцький: "Що дали Українська
Греко-кат олицька Ц ерква і Д уховенст во українськом у народові?",
Філядельфія, 1964 ст. 74).
Подібно сталось і в діяспорі..."Національне, церковне і культурне життя
наших емігрантів (в США - оіш) розбудували греко-католицькі священики,
які почали приїздити до Америки з Галичини і Закарпаття".. Так, нпр., перша
українська Братська самопоміч, пізніший "Український Народній Союз" і
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часопис "Свобода" постали завдяки ініціативі українського католицького
священика, о. Григорія Грушки, у 1894 р (Р.С. Голіят, "Альманах УГІСоюзу",
1978 р.,ст. 85). З часом, більшість наших кооператив і кредитівок в Америці
й Канаді постали при наших католицьких парафіях.
ЧОМУ ПРИ ПАРАФІЯХ? Тому, що наші люди хочуть мати певність, щоб
їх важко запрацьований гріш не опинився в руках нечесних людей і не пропав,
а навпаки, щоб покладений у спільну скарбону, під оком Церкви і священика,
приносив зиск їм самим, їхній Церкві і поміч українській спільноті.
Наша УКЦерква і Кооперативний Рух в Австралії
Йдучи за тим самим неписаним законом довіри до своєї Церкви і
Священиків; на підставі досвіду з Рідних Земель, постали при УКЦеркві й
при її помочі наші перші кооперативи в Австралії. Відомо, що першим
капіталом, яким оперувала кооператива "Дністер" у Мельборні, - були фонди
мельборнської католицької парафії св. апп. Петра і Павла. В Перті, З,А.
найперші «моральні фундаменти під кооперативу були закладені в рамках
католицької парафії св. Івана Хрестителя, завдяки ініціятиві місцевого пароха
о. І. Шевціва. Про інші кооперативи не згадую, бо не знаю їх початків. Напевно,
і там був бодай моральний вклад і підтримка нашого місцевого священика.
БРАТСТВО СВ. АНДРІЯ й Українська Кредитова Спілка "КАРПАТИ"
в Сіднеї
Першу згадку про "УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТОВИЙ СОЮЗ в НПВ
находимо в "Душпастирських Вістях", 17.11.1963 р. Там кажеться, що той
"Союз." існує і діє на терені НПВ від 10-ти літ, а його завданням є "допомогати
своїм членам, уділювати їм низькопроцентові позички" ітп. Виглядає, що той
"Союз" був радше громадського характеру й не дуже то діяв, бо, щойно після
створення Братської кредитівки"Карпати", 21.2.1971 р., з амвони в церкві
оголошується, що Дирекція "УКред.Союзу в Сіднеї" просить повідомити, що
один з Директорів того "Союзу" п.М.Сас, збиратиме "паї" членів Союзу, біля
церкви св. Андрія".
Справа створення парафіяльної кредитівки вперше виринула на Засіданні
Управи Братства св. Андрія, ЗО. 12.1968р. Інж.С.Мицак обіцяв добути належні
інформації. Справу парафіяльної кредитівки було знову порушено на Засіданні
Управи Б-ва,24.6.1969 і 15.11.1969р.
Після завершення будови парафіяльних об’єктів, о. парох міг присвятити
більше уваги справі організації такої кредитівки, і вже на Сходинах Управи Бва св. Андрія, 23.6.1970 р., стоїть, як друга з черги точка нарад: "Справа засну
вання Кредитової Кооперативи", а дальше:(цитую з "Книги Протоколів Засідання
Управи Братства св. Андрія в Сіднеї", І, ст. 163): Отець парох Іван Шевців
пригадує про основання Кредитової Ко-оперативи, яку ранше пропоновано."
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В міжчасі були зроблені певні заходи в справі основання кооперативи при
парафії св. Андрія, в саме: о. І. Шевців (а з ним і п.І.Ільків) був на послуханні
в Реєстратора Кооператив і Кредитівок у Сіднеї, і представив йому потребу
окремої кооперативи, чи кредитівки, для членів парафії св. Андрія, в
Лідкомбі.(* гл. англ. текст листа-прохання про реєстрацію- оіш). Реєстратор
погодився на це під умовою, що ми запропонуємо бодай 100 прізвищ-підписів
парафіян, які хочуть такої окремої кредитівки. І таких підписів було зібрано
більше, нід потрібно, під церквою св. Андрія, після Богослуження, в неділю,
27.9.1970 р. А це сталося завдяки закликам і заохоті о. пароха, в часі оголошень,
по заамвонній молитві: "Досі небагатьом було відомо, що з ініціятиви Братства
св. Андрія, група парафіян, які розуміються на кооперації, приготовила Статути
й під проводом о. пароха зробила заходи для створення і реєстрації ЩадничоПозичкової кооперативи, на взір коперативи "Дністер" у Мельборні. Щоб
державний Реєстратор ту нову кооперативу міг зареєструвати, він хоче бачити
бодай сотню підписів наших парафіян, які заінтересовані справою кооперативи
і з часом хотіли б стати її членами. В"Душпастирських Вістях" є більше про
це. Просимо вірних, від 18 літ вгору, гіри виході з церкви підписати один з
кількох Підписних Листів, які будуть передані Реєстраторові. Це не значить,
що Ви стаєте членом. На те будуть Загальні Збори і Заяви". А в
"Д у ги п а ст и р ськ и х Вістях" тої неділі, появився такий ЗАКЛИК о. пароха
Івана Шевціва: "В справі Братської Ко-оперативи в Сіднеї"
"5 похоронів в останніх двох тижнях у нашій парафії та осталі родини
покійників, як і в подібних випадках у минулому, виявили ще раз відому
істину, що не всі наші люди належно забезпечують свої родини під
матеріяльним оглядом на випадок смерти когось з родини.
Чимраз більше наглядною являється потреба Братського ПОХОРОННОГО
ФОНДУ для оплати похоронів покійників, ДОПОМОГОВОГО Ф ОНДУ для
живих членів родини, стипендій для дітей ітп. Правда, частинну допомогу в
таких випадках дає держава, але невелику і не всім. Все це спонукує нас
подбати самим про подібні наші матеріяльні потреби. Одною з розв’язок була
б власна кооператива, що помагала б своїм членам, чи їх родинам у випадку
матеріяльної скрути.
Всі ми пам’ятаємо добре ім’я і корисну працю наших кооператив на Рідних
Землях перед війною. Наша зорганізована кооперація витискала жидів і різних
визискувачів з наших сіл. Ми скоро доказали, що самі вміємо оперувати
нашим грошем. Не диво, що з приїздом до Австралії української еміграції,
майже в усіх стейтах постали наші кооперативи і деякі з них розвиваються і
сповняють свою ролю. Игір.,кооператива "ДНІСТЕР" у Мельборні, цього року
(після 15 літ існування) мала понад 1 мільйон дол. депозитів. Як відомо,
"Дністер" постав і розвинувся при моральній підтримці нашої Церкви.
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Багато наших парафіян у Сіднеї питають, чому немає і чи не може існувати
подібна кооператива і в нас, у Сіднеї? Без сумніву, такі можливості є. Багато
людей мають ощадності, що їх хотіли б дати в депозит своїй кооперативі на
більші, ніж у банку відсотки, та, через рідну кооперативу - позичати ті гроші
для користування своїх же членів, які позичали б ті гроші на нижчих, ніж у
бан ках, відсотках.
Тепер саме назріває наша молода генерація в Австралії і починає "ставати
на ноги" - розгосподарюватись. Вона потребує матеріяльної помочі на будову
домів, купно меблів, авт, розвиток підприємств, закінчення студій тощо. Було
б. отже, найрозумнішим, щоби наш важко запрацьований гріш йшов иа добро
нас самих і наших дітей. Тому то, йдучи назустріч заінтересованим кооперацією
парафіянам, Братство св. Андрія доручило кільком членам своєї Управи
зайнятись справою створення Братської Щадничо-Позичкової Ко-оперативи
в першу чергу для наших парафіян у Сіднеї. Статути такої кооперативи вже
уложено й передано до реєстрації в належнім уряді. Тепер для скріплення
прохання про реєстрацію такої Братської кооперативи треба якнайбільше
підписів парафіян, ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ існуванням такої ко-оперативи і
можливих її членів у майбутньому.
Тому-то, проситься всіх вірних, від 18 літ вгору, які заінтересовані
матеріяльним розвитком-збагачеиням нашої спільноти і хотіли б мати нашу
Братську кооперативу та до неї евентуально належати, щоб вони зложили
свій підпис на відносирму ПІДПИСНОМУ ЛИСТІ ще сьогодні, біля церкви,
по Богослуженні. Це ще ие є формальна заява вступу в членство кооперативи,
а лише СПИСОК ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ, які хотіли б стати членами
кооперативи в майбутньому. Про ширші інформації в цій справі проситься
звертатись до Членів Управи Братства та до отця пароха. оіш.
СТВОРЕННЯМ СП ІЛЬНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ Б А ЗИ ДЛЯ НАШ ИХ
М АТЕРІЯЛЬН И Х ПОТРЕБ ДАЙМ О ДОКАЗ НАШ О Ї ГРОМ АДСЬКОЇ
ЗРІЛ О СТИ , БРАТН ЬО Ї ЛЮ БО ВИ І СПІВПРАЦІ", оіш
Заклики і заохота о. пароха не були голосом волаючого в пустині. Вірні
йшли за голосом свого Душпастиря й одного дня (неділя 27.9.1970 р.) біля
церкви зібрано роиад 200. (256!-оіш) підписів, що їх о. парох заніс до
Реєстратора з проханням про дозвіл на оформлення і реєстрацію "5Т.
А Ш К Е\У ’5 ІЖКАШІАИ СПЕБІТ Ш Ю И Ш " . На цій підставі він же, як
парох, одержав дозвіл приймати формальні Заяви вступу в членство кредитівки
(9.10.1970р): 3 часом, иа Основних Зборах кредитівки принято назву:"Каграіу
ІЛсгаіпіап Сгесііі: Ипіоп Псі.", щоб достосуватися до подібних українських
кооператив в інших стейтах.
Після цього, в "Протоколах Засідань Управи Б-ва св. Андрія", 29.9.1970р.,
записано: "Справа Кредитової Спілки вже добігає кінця. Залишилось на
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Загальних Зборах її оформити." А в тих же "Протоколах" з дня 20.10.1970р.,
ст. 180, записано: "О.парох повідомляє, що ведеться підготовка до Основуючих
Зборів Кредитової Спілки". Після цього, в "Протоколах Б-ва" мови про
кредитівку більше немає, бо Спілка почала вести свої протоколи.
В міжчасі, кожної неділі, в часі оголошень, о. парох заохочує Вірних ставати
члеиами-оєновнйками кооперативи. Найчастіше наголос паде на те, щоб : а)
навчити людей щадити важко запрацьований гріш у власній установі та господарити ним на користь членів і спільноти, а ие збагачувати чужі кишені й
банки, які нічого за це ие дають на наші релігійні й національні потреби: б)
щоб показати своїм і чужим, що ми самі вміємо господарювати нашим грошем
та в) щоб наші люди могли працювати у рідній установі, на задоволення нам
усім.
Крім матеріяльної сторінки, найважливішою метою заснування ко
оперативи, була моральна: Виробити в наших людей взаємне довір’я до
себе і в свої сили та солідарність між собою теж в економічній ділянці, та
в міру росту кооперативи, помагати матеріяльно парафії і спільноті взагалі.
(Сьогодні (ці рядки були писані в м. вересні 1982 р.) мені приємно
ствердити, що у великій мірі намічені цілі осягнемо. В міжчасі постали інші
труднощі, про які згодом. Поки що доведім історію постання Спілки "Карпати"
до кінця.Слід мати на увазі, що поза церковними оголошеннями і заохотами
о. пароха в "ДВістях" ніяка газета (в тому і сіднейська "Вільна Думка")
впродовж років ніякої заохоти в справі створення кредитівки "Карпати" не
робила. Кредитівка постала з ініціятиви і в рамках парафії!)
Отож, у неділю, 25.10.1970 р., з амвону понеслось повідомлення:...
"Основуючі Збори Кредитової Спілки - кооперативи в нашій парафії
відбудуться по співаній Службі Божій, в неділю, 15.11.1970р." А в
"Душпастирських Вістях", 8.11.1970р. є таке повідомлення о. пароха:
"ОСНОВУЮЧІ ЗБОРИ ЩАДНИЧОЇ СПІЛКИ" відбудуться в наступну
неділю, 15.11. в год. 12.00 точно, по співаній Сл.Божій, в парафіяльній залі,
біля церкви св. Андрія, з такою програмою: 1) відкриття; 2) вибір Президії;
3) відчитання і затвердження порядку нарад Основуючих Зборів; 4) звідом
лення про дотеперішні заходи в справі іцадничої спілки; 5) запити, дискусія;
ПЕРЕРВА. 6) приняття кандидатів у члени Спілки; 7) вибір Директорів і
Авдитора; 8) різне, внески, запити; 9) закриття Основуючих Зборів.
Всі ми з подивом глядимо на досягнення подібної кооперативи "Дністер" у
Мельборні. Ми хочемо щось подібне зробити в Сіднеї. Але тут треба зорганізо
ваної дії й співпраці всіх нас. Треба, щоб усі наші вірні, замість тримати свої
ощадності в банках на нижчих процентах, принесли їх і складали у своїй коопе
ративі. Щоб можна було в кооперативі гроші складати на більший процент
(мабуть, 5%) чи позичати, то треба бути членом кооперативи. Тож, проситься
всіх вірних ставати членами кооперативи від початку, ставати її Основниками!"
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"Душпастирські Вісті", неділя, 15.11.1970 р., ст. 17 приносять повідомлення
і запрошення такого змісту: "Основуючі Збори Кредитової Спілки" відбудуться
сьогодні, зараз по співаній Сл.Божій, в параф. залі. Це перший свого роду
історичний крок у напрямі економічного розвитку нашої спільноти. Тому
проситься всіх парафіян прийти на ті Основуючі Збори і стати членамиосновниками Кредитової Спілки-Кооперативи і вибрати її Директорів."
(Основуючі Збори відбулися згідно з передбаченим порядком - оіш).
ПРОМОВА о. пароха Івана Шевціва на Основуючих Зборах Української
Кредитової Спілки парафії св. Андрія в Сіднеї, 15 листопада, 1970 р.:
"Маю честь і приємність сьогодні відкрити ще одну нову сторінку в житті
нашої парафії, а то й усього українського поселення в Сіднеї, а саме: Основуючі
Збори Української Кредитової Спілки св. Андрія з обмеженою порукою* (як
відомо, в часі тих Зборів назву Спілки змінено на "Карпат и" - оіш).
Я тішуся, що нарешті прийшла хвилина, коли ми готові вложити наш
тяжко запрацьований гріш до спільної скарбонки, щоб з нього могли
користуватися ті з-поміж нас, які потребуватимуть позички, а зокрема наше
молоде покоління.
Хоч у Сіднеї вже існує подібна українська установа, однак у рамках нашої
парафії показалася пекуча потреба зробити те, чого не зуміла зробити інша
кооператива.
Вперше порушено справу братської кооперативи на Сходинах Управи Б-ва
св. Андрія, 15.9.1969 р. й поручено пп.С.Мицакові та І.Ількову ту справу
простудіювати і згодом її зреферувати. Згодом цю справу порушено знову:
14.4.1970 і 23.6.1970; 1.9.1970 відбулися Сходини Ініціятивної Групи в справі
Ко-оперативи. На запрошення о. пароха, були присутні 9 осіб. Справу ко-оп.
реферували пп. С.Мицак і І.Ільків. 5.9.1970 р. на такі Сходини явилось 12
осіб. В міжчасі о. парох та гі. І.Ільків засягнули більше інформацій в головного
Реєстратора Кооператив. Виявилось, що поки що, ми не можемо творити
більшої Компанії, яка оперувала б високими сумами, а мусимо показати, що
вміємо щадити і вдоволитись малим та набирати досвіду.
14.9.1970
узгляднено зміни сугеровані урядом Гол.Реєстратора і прийнято
назву "Зі. А п с іг є х у ’ з ІІкгаіпіап Сгебії С то п ІлтіїесГ - Українська Кредитова
Спілка св. Андрія" та "бонд" - визначено, хто може бути її членом.
В міжчасі до урядових чинників у справах кредитівок,вислано проект
Статутів і прохання про дозвіл на Осиовання згаданої кредитової спілки.
На це прохання наспіла позитивна відповідь від Головного Реєстратора з
певними поправками і доповненнями. 20.10.1970р. на Сходинах згаданої Ініція
тивної Групи, рішено відбути Основуючі Збори тої кредитової спілки, сьогодні.
На цьому місці хочу подякувати всім Членам згаданої Ініціятивної Групи
за співпрацю й поради в справі створення Кредитової Спілки в нашій парафії,
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а зокрема панам: Голові Б-ва п. проф. М. Німціву, пп. І. Ількову та С.Мицакові. Референтам справ кооперативи: пп. І.Кенезові, М.Кенцалові, С.Балкові,
ІО.Снвакові, Я.Лисовичові, Р.Менцінському.Б.Глушді та іншим за учать у
Сходинах і поради. Тішуся разом з ними, що наші спільні зусилля та ідеї
найшли зрозуміння і віримо також у підтримку вас усіх тут присутніх учасників
сьогоднішніх Основуючих Зборів.
Пропоную, щоб вибрати Президію сьогоднішніх Основуючих Зборів у
складі: п. І. Кенез - Предсідник, п. В.Гладкий - Секретар, п. М. Кенцало Референт Статутів ітп.
Оцим вважаю сьогоднішні Основуючі Збори Української Кредитової Спілки
св. Андрія з обмеженою порукою, відкритими і бажаю успішного їх переведення
та Божого благословення для всіх членів тої Спілки впродовж її існуванн та,
щоб вона стала ще одною ланкою праці й боротьби за визволення нашої
незабутньої України. о.Іван Шевців
*

Ось, ПРОХАННЯ до Головного Реєстратора Кредитівок у Сіднеї,про дозвіл
відкрити Щадничу Спілку в Українській Католицькій Парафії св. Андрія в
Сіднеї:
*
То: ТЬе Кедізігаг оі’ Сгесііі Ипіоп апсі Со-орегаііуе Зосіеііез
іп іЬе Зіаіе оі № \ у ЗоиіЬ \Уа1ез
Беаг Зіг,
КЕ: Рогшаііоп ап<1 Ке§ізігаііоп оі а пе\у Сгесііі Шіоп
Науіп,ц іп тіпсі іЬе ге1і(фоиз, сиііигаї, зосіаі апсі ііпапсіаі сіеуеіортепі оі
їЬє тетЬегз оі ІЛсгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ іп іЬе Зіаіе оі №\у ЗоиіЬ ХУаІез,
езресіаііу іЬгои^Ь іЬеіг со-орегаііоп апсі тиіиаі Ьеір, \ у є , іЬе тетЬегз оі іЬе
Іпіііаііуе Сгоир іог рготоііпд зисЬ а со-орегаііоп, арріу Ьу іЬіз іог уоиг регтіззіоп іо огдапізе іп оиг РагізЬ "Зі. АЬГОКЕДУ’З ІЖКАІЬІІАЬІ СКЕНІТ ГМІОМ"
\уііЬ іЬе оЬ)есіз аз Іізіесі іп іЬе Асі.
Аз іЬе ІЛсгаіпіап СаіЬоІіс С оттипііу іп Зусіпеу апсі іп іЬе Зіаіе оі Кеду
ЗоиіЬ \Уа1ез із § го \ у іп £ іп питЬегз апсі із рго§геззіп§ есопотісаііу апсі зоте
РагізЬіопегз \уоиМ Ііке іо риі іЬеіг зауіп§з іо іЬе Ьепеііі оі іЬе оіЬегз апсі
езресіаііу іо іЬе тетЬегз оі оиг уоип§ег §епегаііоп іЬгои§Ь Іоапз еіс., іЬе
іогтаііоп оі аЬоуе тепііопесі Сгесііі ІЛііоп \уі11 Ьеір іо асЬіеуе іЬезе оЬ^есіз
апсі \уі11 Ьеір іЬе тетЬегз оі оиг С оттипііу іо іозіег іЬе ЬаЬііз оі іЬгііі апсі
тиіиаі со-орегаііоп.
АІіЬои^Ь іЬе ргорозеб Сгесііі СІпіоп із іпіепсіеб ргітагіїу іог іЬе тетЬегз оі
іЬе СаіЬоІіс СЬигсЬ оі ІЛсгаіпіап Кііе (ансі оі суЬ іс Ь іЬеге аге аЬ. 1500 іатіїіез
іп Ие\у ЗоиіЬ \Уа1ез), іЬе тетЬегзЬір зЬаІІ поі Ье ехсіизіуе апсі зЬаІІ Ье ореп
іо іЬе регзопз оі ІЛсгаіпіап огі§іп гезіс!ііі§ іп іЬе Зіаіе оі №\у ЗоиіЬ \Уа1ез
іггезресііуе оі іЬеіг геїі^іоиз Ьеііеі апсі аіїіііаііоп.
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\Уе Ьауе \уі11іп§ апсі сараЬІе Ьизпезз апсі ргоіеззіопаї реоріе іп оиг'шісізі
\у Ь о аге аЬІе Ьо іозіег апсі епсоига§е іЬе ргорозесі Сгесііі; ІІпіоп апсі \у Ь о аге
аЬІе Іо аззізі іп ііз ргорег апсі еііісіепі асітіпізігаііоп.
ТЬе роіепііаі тетЬегзЬір із аЬ. 1.000.
ТЬе ехізіепсе оі іЬе ргорозесі Сгесііі ІІпіоп ипсіег іЬе раігопа§е оі оиг СЬигсЬ
апсі Ьауіп§ ііз оііісез аі іЬе уегу сопуепіепі Ьиі1<ііп§ пеаг Зі. А п с іг є а у ’з ЬІкгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ, СЬисЬ Зіееі, ЬісІсотЬе, \ у Ь є г є іЬеге аізо із а Зипсіау
ЗсЬооІ \уііЬ о у є г 100 сЬіїсІгеп (\ у Ь о \уі11 Ье ргозресііуе тетЬегз) \уі11 Ьеір іЬе
ПоигізЬіп^ оі зисЬ а Сгесііі Ипіоп.
\Уе аге а\уаге іЬаі іЬеге аге аігеасіу іп ЬісІсотЬе 2 Сгесііі Ипіопз: опе іп
.ІоЬп Зігееі апсі ТЬе ІЛсгаіпіап Сгесііі Ипіоп аі 58 .ІозерЬ Зігееі. Н о \ у є у є г ,
пеііЬег оі іЬезе і \ у о із зиііаЬІе ог сопуепіепі іог оиг РагізЬіопегз апсі іо іЬеіг
^ и іг е т е п із . Везісіе іЬе сопіісіепсе апсі тогаї зиррогі.оиг СЬигсЬ ргоуідез іог
Ьег тетЬегз аізо 1ап§иа§е іасіїіііез, сопуепіепі оіїісе Ьоигз апсі рагкіп§ зрасе
апсі іЬеге а1\уауз із зотеопе геасіу іо аііепсі іо іЬе тетЬ егз’ пеесіз апсі геяиігетепіз.
\Уе іЬегеіоге зиЬтіі іог уоиг кіпсі сопзісіегаііоп сігаіі Киїез шііЬ оиг атепсітепіз іЬегеіо. ^Уе зЬаІІ іЬегеіоге Ье ріеазесі іі уои шоиіб Іеі из Ьауе іЬе Ьепеііі
оі уоиг уіе\уз іЬегеіо іо апаЬІе из іЬе зате іо Ье зиЬтіііесІ іо іЬе песеззагу
зіаіиіогу іогтаііоп тееііп§.
ТЬе Киїез аге іЬегеироп іо Ье іогтаїїу зиЬтіііесІ іо уои іог ге§ізігаііоп.
Ше гетаіп, Уоигз ІаііЬіиІІу, (Рг. Ітюап Згеїюсіт) (огіке Гпіііаііье Сгоир
(ог рготоііпд Зі.Апйгепо’в Цкгаіпїап Сгейіі ІІпіоп Ьітііей.
ЬісІсотЬе, 15іЬ ЗеріетЬег 1970.
*

"Основуючі Збори відбулися в параф. залі св. Андрія, Лідкомб. Присутні:
63 особи. На О.Зборах вибрано 8 Директорів тої Кредитівки. В склад Дирекції
ввійшли: о.парох "екс оффіційо" і панове: Василь Гладкий (з часом став
управителем), Богдан Глушка, Іван Ільків, Ярослав Лисович, Роман
Менцінський, Юрій Менцінський, Степан Мицак і Юрій Сивак (с. Михайла).
В п’ятницю 20.11.1970 р. Дирекція уконституювалась у такому складі: пп. І.
Ільків - Головний директор, Р.Менцінський - Секретар. Ю.Сивак - Скарбниккниговод, Ю.Менцінський - Референт позичок та інвестицій, інж.С.Мицак Організаційний та інформаційний Референт. В найближчих днях буде внесено
формальне прохання про офіційне затвердження тої Спілки. Маємо надію,
що вона почне діяти на початку нового року..." (гл."Душпастирські Вісті",
22.11.1970 р., 14.1.1971 р., 22.1; 6.6.; 15.8;28.11. 1971р. і ін.).Одинокою
плятформою Оголошень і "пропаганди" кредитівки "Карпати" від основання,
в продовж 12 літ, були сторінки "Душпастирських Вістей" сіднейської парафії;
місцем Загальних Зборів була Парафіяльна заля а першим "Б’юром" діяльности
і розвитку - параф.дім і Школа.
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Про те, що кредитівка "Карпати" була парафіяльною інституцією, свідчить
і "Заклик" її Дирекції: Кілька слів про... ОЩАДНІСТЬ" (гл. "ДВісті"
20.6.1971), де сказано м.іншим..."Як усім відомо, з ініціятиви нашого Братства,
постала в парафії Кредитова Спілка "КАРПАТИ" з метою допомогти нашим
людям щадити і зберігати тяжко запрацьований гріш на більших відсотках чи
позичити в потребі. Нам приємно подати до відома заінтересованих, а зокрема
Членів Спілки, що Дирекція вже має ЩАДНИЧІ К Н И Ж ЕЧ КИ для
користування членів. Кредитова Спілка - це не лише фінансова взаємодопомога,
але це: - теж Школа особистої фінансової ГОСПОДАРКИ. А в цій школі, чи
не найважливіша наука - це ОЩАДНІСТЬ.
"Не те, скільки ти заробляєш, але те, скільки заощаджуєш - робить тебе
багатим" - каже англійська пословиця"... ітд. Дирекція Української Кредитової
Спілки
*

Існування і розвиток Братської кредитівки "Карпати" в рамках парафії
св. Андрія, як звичайно, в нас буває, викликав заздрість у "громадських" кругах,
а також у видавця місцевої газети "Вільна Думка", бо на сторінках тої Газети
появлялись "критичні" закиди в сторону пароха і УКЦеркви,Б-ва св.Андрія і
навіть Дирекції "Карпат" за їхню ніби "парафіяльщину" з вимогами об’єднання
кредитівки "Карпати" з існуючою в Лідкомбі, кооперативою "Дніпро", стати
незалежною від УКЦеркви, а "загальноукраїнською" установою (незважаючи,
що в статутах "Карпат" передбачається членство всіх українців - оіш). Гл.
стаття В.Ступницького: "Творім всеукраїнські установи": "Вільна Думка", 6
лютого, 1972р. ст. 5.
♦
ПЕРШІ СТАТУТИ І ЧЛЕНСТВО Кредитівки " КАРПАТИ":
Тому, що кредитівка була задумана й основана, як парафіяльна - братська,
то в Статутах було принято, що невиборним Директором кредитівки лишається
постійно (кожночасний) о. парох сіднейської парафії св. Андрія. Членами
кредитівки могли бути українці, незалежно від релігійної конфесії та споріднені
з ними чужинці. Перших кілька років членами кредитівки "Карпати" були
виключно парафіяни парафії св. Андрія. З часом, коли кредитівка розвинулась
і мала кілька мільйонів дол. депозитів і платні посади управителя та урядників,
тоді почалася позакулісова боротьба за директорські крісла-позиції (і зв’язані
з тим привілеї-полегші). Ясно, що така присутність священика на Засіданнях
Дирекції та його чування за добро членів Спілки - своїх парафіян, а то й
цілої української спільноти, - декому не подобалася, зокрема тим, які не
приклали рук при її розбудові. І було відомо, що на Заг.Зборах Спілки 1982
р. будуть намагання завернути - заперечити історію народження Кредитівки
при У Кат. парафії та усунути священика - Основника тої спілки - з його
становища Директора і морального Опікуна її, та відірвати ту Спілку від
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дотеперішнього її зв’язку з нашою Церквою і парафією св.Андрія, що ту
Спілку "породила". Так воно справді й сталось при помочі, кого б Ви подумали?
- Директорів Спілки "Карпати" -парафіян Української Католицької Парафії
св. Андрія, в Сіднеї! А ми дивуємося способам боротьби за вигідне місце у
Верховній Раді ітп. кандидатам у "Депутати" в сьогоднішній Україні?!..
*
Як було сказано вище, кредитівка "Карпати" постала при нашій парафії
св. Андрія. Всі заходи в напрямі її створення і розбудови зроблено з ясною
метою: коли кредитівка розвинеться, - то частина її приходів повинна бути
обернена, розуміється в легальний спосіб (нпр. оплата за винайм приміщення,
оголошення в церкві йтп. видатки на розвиток кредитівки) - на потреби парафії
св.Андрія, що ту кредитівку створила. Це логічне, справедливе, законне явище.
В тому сенсі працював священик (досі о.І.Шевців) і члени Братства св. Андрія
та інші парафіяни - члени Спілки, впродовж 11 років. На жаль, в останнім
часі, деякі члени Дирекції і парафії забули за свій давній мандат супроти
парафії і про ціль для якої створено Спілку й тому заходить потреба ту
ситуацію направити-оздоровити через вибір нових Директорів. І це все!
Дехто дивуєься, чому наша парафія домагається для себе частини приходів
Спілки. Коли приймаємо за зовсім логічне і законне явищ е, що
основоположники-уділовці якогось банку вимагають дивіденди з його чистих
приходів, то подібне право мають і уділовці - осиовники Спілки "Карпати".
Хтось може сказати, що з уваги на мішане членство (різних віровизнань),
Кредитівка не може фаворизувати якусь одну Церкву чи парафію, а має бути
для всіх однаковою, безсторонньою,"соборницькою", всеукраїнською ітп., то це демагогічне говорення, а не аргумент! Хіба ж ми, католики, менші
українці, ніж наші брати- некатолики? ! Хіба ж ми, в минулому і досі, не
даємо нашого вкладу для загального добра?! Ось хоч би одно свідоцтво про
вклад нашої Церкви в Австралії, на національному, всеукраїнському полі:
"ВІСНИК" СКВУ (Світового Конгресу Вільних Українців) за м. травень,
1982р., ст. 35, подає, що у 1981 р. ОУКОА (О б’єднання Українськйх
Католцьких Організацій в.Австралії) пожертвувало на потреби СКВУ: 844.49
канад.дол. Про подібний вклад інших Церков та їх організацій там навіть
немає згадки. А дальше, коли наше парафіяльне Братство св.Андрія, що
важкою працею заробляє і складає сотики з парафіяльних імпрез, за час
своєї каденції, уділило 1.555 дол. на такі загальні українські цілі: допомога
українським біженцям з Польщі; для Комітету оборони прав людини ітп.; то
хіба це не є свідоством нашого вкладу в спільне, національне добро? Зрештою,
в складі сьогоднішньої Дирекції Спілки - всі Директори - католики, крім
одного. Чи через те Спілка є менше українською, ніж вона такою була б,
якщо б у ній було більше некатоликів? Тож, закиди в нашу сторону про
вузьку парафіяльщину ітп., та гарні слова - повчання про патріотизм і
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"собориицтво", - треба приймати як дешеву пропаганду й демагогію. Факти
свідчать інакше. Був час, коли "батьки народу" відмовляли нашій Братській
школі назви:Українська і Рідна, а сьогодні та Школа виховує вдвічі більше
українських дітей, ніж інші українські Школи в НПВ разом узяті!
Якщо хтось поза очі шепче вам, що о. Шевців хотів забрати усі приходи
"Карпат", або ту Спілку "контролювати", чи їй наказувати, то каже неправду!
В нашім випадку парафія св. Андрія не претендує, ані не вимагає для себе від
Спілки всіх приходів чи навіть дотацій, хоч у Спілці єк понад 75% її фізичних
членів-парафіян, не говорячи про те, що всі парафіяльні ощадності й фонди
переховуються там же, але хоче пропорційно більших, ніж досі, дотацій на
потреби парафії. Хіба це несправедливо? Чей же Спілка народилась і виросла
при тій парафії, при всестороииій підтримці зі сторони священика!
На жаль, цьогорічне ПРОХАННЯ Управи Братства св. Андрія і Сестрицтва
Покрова Матері Божої, підписане Головами тих же організацій до Дирекції
Спілки (10.5.1982 р.), про уділення помочі-дотацій на потреби парафії й
української спільноти взагалі, Дирекція Спілки з ’ігнорувала, збула його
мовчанкою.
Ось, текст того П р о ха н н я : "Хвальна Дирекціє,
З уваги на близький кінець фінансового року і пов’язаний з тим розподіл
приходів нашої Братської Кредитівки ПРОСИМО (підкреслення моє - оіш)
мати на увазі матеріяльні потреби нашої парафії св. Андрія, в рамцях якої і
для добра якої саме створено Кредитівку "Карпати", та уділити дотації на такі
потреби і ціли: 1. Братство св. Андрія: а) на скріплення Фонду "Братня
допомога", з якого Братство уділяє допомоги потребуючим 2.000.00$; б) на
відновлення площі для постою авт біля церкви: 3.000.00$; 2) Сестрицтво Покрова
Матері Божої: на відновлення кухні: 3.000.00$; 3). Церковний Молодечий Хор:
На виготовлення грамофонної пластинки і поїздку-турне з концертом до Аделяїди
і Перту: 3.000.00$; 4). дім Українського Пенсіонера, на приготування плянів:
1.000.00$; 5). Видавництво "Просвіта" і прес.фонд тижневика "Церква і
Життя": 1.000.00$; 6). на будову Храму-Пам’ятника Ю вілеюі.000-ліття
Хрещення Русі-України, в Канберрі, АСТ (Меценат): 2.000.00$;7). НТШ
(Наукове Товариство ім.Т.Шевченка) в Сіднеї: 500.00 $; 8). КоДУС (Комісія
Допомоги Українським Студентам): 500.00$; 9). Енциклопедія Українознавства:
500.00$; 10). Національний Фонд СУОА: 500.00$; 11). Фонд СКВУ: 500.00$;
12). Український Католицький Університет у Римі: 500.00$; і 13). Прес.фонд
журналу "Патріярхат": 500.00$. Разом: 23.000.00 $"
Кожний, хто знає граматичні правила української мови, мусить признати,
що повищий лист - це не вимога, але ПРОХАННЯ!
Хтось може сказати, що Статути Кредитівки не дозволяють робити великі
дотації —дарунки та що приходи слід ділити, або уживати на користь членів
Спілки. Це залежить від Дирекції та її розуміння і способу здійснення Статутів.
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При добрій волі можна знайти законний спосіб, щоб потреби своєї парафії,
до якої належить більшість членів Спілки, уділити ПРОПОРЦІЙНО більші,
ніж досі, приділи-допомоги. Така поміч-дотація зі сторони Спілки звільнила
б наших парафіян від т.зв. Церковного податку-вкладки і всяких збірок біля
церкви; допомогла 6 у належнім порядку вдержувати церковне подвір’я,
парафіяльну залю, побудувати Дім Пенсіонера ітп.
Якщо ж приходами Української Кредитової Спілки "Карпати" збагачується
і росте сама лише Спілка та її працівники, а члени мають лише звичайні
відсотки-процеити, які вони можуть мати деінде, то існування такої української
сиілки-кредитівки розходиться з ціллю!
Аргумент, що, мовляв: наша генерація повинна збудувати і розбудувати
усе для молодого покоління в цій країні, не витримує критики. Ми вже
вигодували і виростили в Австралії одну генерацію і побудували для неї церкви,
школи, Народні доми, клюби ітп. Сьогодні та генерація заробляє вдвічі-тричі
більше, ніж її батьки, а де вона є, де її вклад?! Чи ие прийшов уже час, щоб
і наша молода генерація українців в Австралії (до речі, це вже 30-40-літні
батьки дітям!) нарешті включилася в наше релігійне і громадсько-національне
та економічне життя і давала теж свій вклад у нього та помагала його будуватирозбудовувати для себе і своїх дітей!
Хтось скаже, що для більшої поваги інституції і безпеки майна Кредитівка
мусить купувати нові посілості, нпр-., доми, флети ітп., бо це ніби збільшить
її майно. Так. Збільшить майно Спілки як такої, але Членам тої Спілк з того,
що їх Кредитівка мала б навіть 100-поверховий будинок, - не буде ні тепліше,
ні холоніше. Вони одержать свої відсотки й обслугу в українській, або в
англійській мові, і це все! (Так воно і сталось. - оіш).
Маючи матеріальні потреби для існування і розвитку наших неприходових
установ: Церкви, Школи, Громади, молодечих та інших організацій, що їх
треба удержувати ще сьогодні нашими пожертвами, було б справді нерозважно
в таких умовах будувати чи купувати нові будинки на власність Спілки. Ще
більшим свідоством браку господарського хисту зі сторони Дирекції Спілки,
було б купно якихось флетів, що потребують постійного догляду й адміністрації
та з яких можна сподіватися не більше, ніж 10% приходу за вкладений капітал
годі, коли той капітал можна вложити на 15% приходу.. (Дальше, у цьому ж
Зверненні до Парафіян, о.І.Шевців вказує иа те, що справа якогось "розвитку"
Кредитівки залежить не від накопичення посілостей на власність Спілки
("Карпати" народились і виросли в церконгім приміщенні), але від людей
доброї волі, готових працювати для добра спільноти, а таких .. немає ! і
радить радше піднести відсотки за ощадності членів.
Отець повідомляє, що Члени Б-ва св. Андрія на Загальних Зборах Бва,25.7.1982 р. рішили виставити своїх кандидатів до Дирекції кредитівки
"Карпати" на Заг.Зборах тої кредитівки, 12.9.1982р., і заохочує парафіян -
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членів Спілки "Карпати" вибрати їх до Дирекції. Кандидатами були: п.Ярослав
ХІЦЯК - Голова Братства св. Андрія, її. Ждан КОЛОМИЄЦЬ - І ЗаступникГ-ви Б-ва, п. Ярослав ДУМА - Адміністратор Церковного Молодечого Хору й
Голова Осередку СУМ у Сіднеї та Степан МИХНО - студент економічних
наук.
"ГІе дайте застрашити себе аргументом про те, що є якісь особи незаступимі
для добра чи розвитку Спілки. Немає людей незаступимих (включно зі мною).
Під сучасну пору, Українська Кредитова Спілка "Карпати", яку я досі помагав
розвивати, - потребує оздоровлення через зміну Дирекції. А ця зміна і дальша
доля "Карпат" залежить від Вас як члена тої Спілки..."
*
Коли я переписував ці рядки-ітерестороги, писані до моїх сіднейських
парафіян, 16 літ тому назад, у справі перевиборів Директорів Спілки "Карпати"
та перебіг тих 3 .Зборів, приходять на гадку вибори й перевибори депутатів
до Верховної Ради в сьогоднішній державі Україна (на жаль, ще не Українській
Державі!) та пізніші нарікання і каяття виборців, що дали себе обдурити,
мовляв: "коли б ми були знали... кого вибирали" ітп. і не дивуюсь цьому. Бо
такі ми є. Будуємо в поті чола установи а навіть державу, йдемо за своїми
провідниками навіть до перемоги, але потім підпадаємо під вплив демагогів
та їх гарних гасел і... валимо те, що збудували, бо не вміємо будувати, ані
собою рядити, керуємось тим, хто і як гарно каже, а не тим, що він доброго
зробив і готов зробити з посвятою себе і своїх вигід для спільного добра! оіш
*

Звичайно, перед Загальними Зборами кредитівки, головний її директор,
яким був тоді п. Іван Ільків, радився зі мною, як парохом, про можливі
кандидатури при виборі нових директорів. 1981-го року я (оіш) мав
застереження щодо льояльности і гіеревибору одного з директорів і вимагав,
щоб поставити кандидатів з членів Управи Б-ва св. Андрія. "А якже воно зі
мною буде? " перепитав п.Ільків. - "Приготовляйтесь, що на другий рік, може,
й Вам прийде зміна" - відповів я щиро. (Це була моя найбільша помилка в
цій справі). З того часу почались позакулісові намагання відорвати кредитівку
"Карпати" з-під впливу Церкви і парафії св.Андрія та зробити її "громадською".
І, як звичайно, в таких махінаціях буває, директори вдалися до невірної
інформації членів кредитівки "Карпати", опублікувавши статтю у місцевім
часописі "Вільна Думка" 12.9.1982 р. та летючку п.з. "ЧЛЕНИ КООП.
КАРПАТИ ПО ВИ Н Н І ЗНАТИ". Стаття-летючка не заслуговує, щоб її
передруковувати на цьому місці, а лиш її закінчення:.."Пані і Панове з
Братства. Української Католицької Парафії св. Андрія! Подумайте над
тим добре, бо потягнення, яке буде зроблене на ЗАГАЛЬНИХ ЗБ О Р А Х кооп. К АР ПА Т И, буде мати також свій вплив на наш у громадську
організованість в стейті НПВ.
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Директ ори кооп.Карпати: І.Ільків, В (іра) Боднарук, М.Івасик,
-Р.Менцінський, Е.Полохач, Ю.Сивак, Р.Теодорович (правосл. - оіш),
С.ПІиян.
На згадану статтю у "ВД" і летючку о.І.ПІ. дав свою відповідь (гл." Душпастирські Вісті" Укр. Катол. Парафії св. Андрія в Сіднеї, 5 вересня, 1982р.).
"ВЕРШОК ЦИНІЗМУ"
Інакше не можна назвати статтю "Члени Кооп. Карпати повинні знати"
(гл. "Вільна Думка", ц.35-36, 1982 р.) в якій автори - 8 членів Дирекції
Української Кредитової Спілки "Карпати", з того 7 католиків), вживають
півправду та інсинуації щодо пароха, парафії і Братства св. Андрія в Сіднеї,
та, під претекстом оборони ніким не загроженого добра членів тої Спілки,
насправді ж змагають до одної мети: зберегти власні позиції Директорів тої
Спілки в майбутньому. А це тому, що Братство св. Андрія поставило 4
кандидати на місце уступаючих членів теперішньої Дирекції, на Заг. Зборах
"Карпат", в наступну неділю. Щоб осягнути ту особисту мету, автори статті,
закрившись маскою оборонців загального добра, пішли зі своїми жалями на
сторінки газети, яка впродовж 12 літ неодноразово висміювала їх самих і
Спілку "Карпати" як парафіяльну прибудівку. В цьому випадку обі сторони
здійснили гасло: "Свій до свого - по своє."
Найприкрішим у цьому сумному випадку є те, що це пишуть люди з яких
деякі, у свій час, з рамени Братства св, Андрія, помагали парохові творити і
розвивати ту Спілку в рамках нашої парафії; люди, які знають початки і
правдиві цілі тої Спілки, а тепер паскудять своє власне гніздо; відрікаються
самі себе! Як назвати поступовання таких людей, залишаємо Читачеві. А тепер
кілька слів щодо змісту згаданої статті. Коротко: вона повна несправедливих
оскаржень і єхидних інсинуацій проти пароха і Братства, а то й усіх парафіян
парафії св. Андрія в Сіднеї.
Так. Впродовж 10 літ я хвалив директорів і їх працю; рекомендував, а то
її обороняв декого з них, щоб лиш зберегти і виробити довір’я між членами
нашої парафії до своїх же людей, теж на економічному полі. Донедавна я
просив Директорів - моїх же парафіян, щоб змінили свою дивну, прямо ворожу
настанову до своєї Церкви і парафії... А тому, що та настанова не поправилась,
то постала конечність ситуацію направити - оздоровити. Такого слова я ужив
у церкві; слово "перетріпати Дирекцію" було вжите мною на Загальних Зборах
Братства св. Андрія (27.7.1982), а слово: "провітрити" дуже влучно вжили
автори статті самі для себе, зі свого власного лексикону.
Що ж до моєї похвали для Дирекції у моїм Привіті на Заг. Зборах С-ки
мин. року, то це вирвані слова з контексту. А там же, після першого речення
було сказано таке: "Радію, що за той час Спілка у великій мірі досягла цілей,
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намічених при її заснуванні в рамках Української Католицької Парафії
св.Андрія в Сіднеї, десять літ тому назад.".. Ті слова чомусь не "влізлися" у
Звіті Дирекції. Виглядає, що впродовж 10 літ дехто з Директорів попав в
амнезію і про ті цілі й початки забув.
Дивно звучить абзац статті: "Аж тут...до: ...що й вибираних директорів".
Автори-католики повинні собі пригадати, що Спілку "Карпати" створено в
парафії св. Андрія з ясного метою: помогти українській спільноті взагалі, а
парафії, що ту кредитівку творила, зокрема. А хіба наша парафія не є частиною
української спільноти?! Хіба досі ми всі, з директорами-авторами статті
включно, не давали нашого вкладу у те спільне добро?! Хіба священик-директор
не змагався часто саме за розумний, справедливий і щедрий розподіл приходів
і дотацій Спілки не лиш на церковні, але й на національні, наукові ітп. установи
і цілі?! Хіба це чесно пускати інсинуацію, наче б то він намагається загарбати
для своєї парафії усі приходи Спілки?!...
Ще дивнішим є твердження авторів статті, що Прохання Братства св. Андрія
про допомогу на церковні, наукові, культурні й видавничі цілі, було для
Дирекції образливим. Чим? Навпаки! Образливим треба назвати поступовання
Дирекції Спілки супроти Братства і Сестрицтва Покрова Матері Божої в
Сіднеї. Це прохання Директори зацитували невірно. Саме ж повідомлення
Петента про одержання його прохання, без того, щоб потім повідомити його
про те, як справу полагоджено, - це ніяка відповідь! Це вияв браку поваги
Директорів до репрезентованої ними Спілки; це ігнорування церковної
організації, яка ту Спілку й посади кожночасних директорів у ній створила.
Без тої парафії, без її Братства і пароха, сьогоднішні директори були б остались
тим, чим вони в дійсності були й 11 літ тому назад. Яка дивна метаморфоза!
Недарма стародавні римляни казали в таких випадках: "Нопогез тиіапі;
тогез!"(почесті міняють звичаї-поведінку), а наші люди багато влучніше про
таку "переміну" кажуть: "Не дай, Боже, з Йвана - пана!"...
Решта статті - звичайна демагогія. Її ядром є інсинуація: "Управа Братства
св. Андрія має в пляні перетворити кредитівку Карпати в їхню підлеглу
прибудівку". Ціль тої писанини виразна: нас НЕ ХОЧУТЬ ПЕРЕВИБРАТИ
на директорів, а ми ж такі добрі для всіх - "соборники" і НЕЗАСТУПИМІ
директори! Тож, рятуйте наші позиції в ім’я добра членів Спілки ітп...
А вже неперевершеним зразком цинізму, якщо не чогось гіршого, є такий
вигук директорів: "Пані й панове з Братства Української католицької парафії
св. Андрія! Подумайте... "ітд. Читаєш і дивуєшся: Хто це і до кого так гукає?
- На сором нам усім, - це пишуть члени парафії св. Андрія (а між ними й
бувший Заступник Голови Братства) до своїх же братів і сестер у парафії! "О
іепірога, о птогез!", чи є якась сила, щоб тих людей спам’ятала?!
Кінцевий "заклик" і " пересторога" в сторону Братства св. Андрія - зайві.
Якщо десь криється якась небезпека для Української Кредитової Спілки
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"Карпати", то я запевняю авторів статті й всіх заінтересованих добром тої
Спілки, що та небезпека не грозить Спілці зі сторони Української Католицької
Парафії св. Андрія, її Братства чи Парафіян. Вони ж бо ту Спілку творили!
Вони становлять більшість (понад 75%) членів тої Спілки. Та небезпека
криється радше в короткозорості й браку широкої перспективи авторів згаданої
статті та їх особистім розумінні загального добра й трактуванні Спілки
"Карпати", як гілятформи для задоволення особистих амбіцій (а може, й власної
вигоди й користи). (Це сповнилось на 4 роки пізніше! про що згодом - оіш).
Якщо так не є, то чому вчинено такий "рейвах"? Пощо пускати "страхи на
ляхи", наче 6 то Братство св. Андрія хоче перебрати Спілку "Карпати" в свої
руки? Чи була Спілка "Карпати" створена Братством св. Андрія при Україн
ській Католицькій парафії в Лідкомбі, та чи діяла вона досі як загально
українська установа, для добра всіх ЇЇ членів? Так! І такою та Спілка останеться
завжди, якщо вона матиме тісний зв’язок з тою парафією. І навпаки. Якщо з
Дирекції усунеться священика й дасться можливість неукраїнцям бути членами
Дирекції, то саме тоді треба побоюватись за майбутнє Української Кредитової
Спілки "Карпати" як загальноукраїнської установи! Заріепіі - заШ - Мудрому
досить (сказаного - оіш). То ж, САУЕАЇТГ ССЖ51ЛДЕ5! о.Іван Шевців
Р.8. Усім, хто уболіває про загальне добро Спілки "Карпати", і тим, які
збираються рятувати ту Спілку перед католицькою "окупацією", пригадуємо,
що в Лідкомбі вже давно існує загальноукраїнська економічна установа кооператива. Вона, напевно, радо прийме всіх незадоволених сьогоднішнім
станом речей в "Карпатах". А це вийде на добро обом установам: "Дніпро"
понесе їх на широкі й глибокі води необмежених можливостей. "Карпати" ж
дальше дихатимуть чистим повітрям, як давніше, оіш
*

Загальні Збори кредитівки "КАРПАТИ", чи суд над священиком?
{"Д уш паст ирські Вісті", Сідней, 19.9.1982)
Одне і друге відбулося рівночасно, в неділю. 12.9.1982 р., в Домі Молоді,
в Лідкомбі.
Побоюючись втрати своїх директорських позицій в Українській Кредитовій
Спілці "Карпати", й під претекстом оборони "загального добра" та при помочі
інсинуації, що Братство св. Андрія хоче перебрати ту кредитівку й зробити її
"парафіяльною прибудівкою", уступаючі директори і їх Ко. зуміли змобілізувати на Загальні Збори тої кредитівки своїх прихильників, (подібно, як колись
деякі наші князі та гетьмани на міжусобиці кликали, собі на поміч татарів), а
самі ж Заг. Збори перевели спритно й хитро осягнули свої цілі. В цьому можна
їх подивляти, але наслідувати їх методи - рішуче НІ! Бо, не в усьому вони
придержувались засад Чесної Гри. На присутніх приблизно 800 осіб, лише 471
членів були уповноважнені голосувати. Решта ж - це гості й "гальорка", тобто
люди, яких роками ніде не було видно. Вони прийшли на видовище.
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і Можна було подивляти присутність великого числа православних, які ледве
чи за ЗО літ де-небудь так громадно були зібрані й об’єднані. Вони прийшли,
щоб "рятувати" Українську Кредитову Спілку "Карпати" перед католицькою
"окупацією" зі сторони Братства св. Андрія і зробити ту Спілку " загально
українською установою". їх труд у цьому напрямі був зайвим, бо та Спілка
від самого початку її народження в рамцях католицької парафії була саме
такою. Братству св. Андрія йшлося лише про зміну частини Дирекції та щоб
забезпечити на удержання парафії належну частину приходів Спілки. В
намаганні усунути пароха церкви св. Андрія в Сіднеї зі становища невиборного
директора кредитівки "Карпати" православні повелися коректно. Вони мовчали
і голосували. Зате члени парафії св. Андрія влаштували їм видовище: суд над
своїм священиком!
А гой суд був таким, що його аранжерам могли 6 позаздрити безбожні
большевики. Щоб заперечити історію народження кредитівки "Карпати" в
рамцях парафії св. Андрія, доказом чого є статутова позиція католицького
пароха в Дирекції, щоб відректися своєї матері, що їх породила і дала їм
посади, про це старалися члени тої парафії. Та ще й як старалися! Вони зі
шкіри вилазили, щоб свого священика скомпроментувати і усунути з Дирекці.
Але це їм не вдалося.
Найсумнішим у цім напрямі був емоційний виступ урядовця-управителя
кредитівки "Карпати".' Він у нетактовний спосіб оспорював становище свого
душпастиря, як невиборного члена Дирекції тої Спілки. Цей скандальний
виступ був ще й публичним виявом чорної невдячности супроти священика Основника установи, в якій той чоловік одержав працю, повагу й впливи в
спільноті, про які перед тим не міг навіть мріяти...
На щастя, на тому видовищі - судилищі знайшлися люди (інж. М.Строкон,
п.О.Кошарський, п. Я.Хіцяк, п.Ж.Коломиєць і п-і В.Мілляр), які в тих
обставинах все ж таки зберегли здоровий глузд, рівновагу духа й логічні
аргументи за збереження такої позиції (невиборного директора) католицького
священика - пароха Сіднею- в Дирекції "Карпат", саме для добра тої Спілки.
На жаль, їх розсудливий голос не доходив до усіх умів.
Із 444 голосуючих у справі зміни Статуту, тобто за усунення католицького
священика з позиції сталого-невиборного директора в "Карпатах", - 272 були
ЗА такою зміною (а треба було 2 / 3 голосів).
На цьому можна було б звітування про Загальні Збори "Карпат" закінчити.
Але для історії треба записати ще й те сумне явище, що парафіяни католицької
парафії св. Андрія в Сіднеї, які становлять понад 75% членства Української
Кредитової Спілки "Карпати", поставились до цьогорічних Загальних Зборів
тої Спілки пасивно і легковажно. Вони не підтримали своїми голосами кандидатів
Братства св. Андрія, яке є речником усіх парафіян - мирян у парафії. Тим вони
дали поличник самим собі, а супроти братських кандидатів, які безкорисно
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працюють для добра парафії а зокрема супроти Гол. Братства св. Андрія,
п.Я.Хіцяка, - дали доказ грубої невдячности. Не диво, що така пасивна і невдячна
настанова нашої спільноти відбирає багатьом охоту працювати для неї. Наслідком
такої настанови є резиґнація п. Я.Хіцяка зі становища Гол. Братства св. Андрія,
Головства в ОУКОА й Комітеті 1000-ліття Хрещення України в нашій парафії.
На згаданих Заг. Зборах ще раз наглядно виявилась каша історична слабість:
ми не керуємось здоровим глуздом і єрархією вартостей, але хвилевими емоціями
і пустим красномовством. Опам’ятання приходить запізно. З цього можуть
радіти хіба лиш наші вороги. Обсерватор, (оіш)
* І таке може бути (польський жарт): Кажуть, - прийшов польський ксьондз
до неба й питає його Пан-Біг: "Ксєнже, а ґдзє твоє офци?" - "Пане Боже, відповів священик - то якесь нєпорозумєнє, бо я не м’ялем офци, тилько
сьвінє..." * (" І таке буває"... сказав би наш сіднейський гуморист Орест
Барчинський, Автор одноіменної книжки гуморесок - оіш).
*
Коли вже мова про ті 3 .Збори "Карпат", то не можна не згадати, що це
була "Пиррова перемога", в якій українці-католики - члени сіднейської парафії
св. Андрія і як члени кредитівки "Карпати" - "самі себе звоювали", бо, замість
піти за вказівками священика - Основника тої кредитівки, дали звести себе з
пантелику демагогічними гаслами про "соборництво" ітп., залишили священика
на півдорозі, й тепер вони самі та їхні діти продовжують збирати центи (від
чимраз меншого числа жертводавців) на удержання церкви і церковних
об’єктів, з яких користають (бодай тричі в житті: хрестини, шлюби і похорони)
і ті, що їх будували, і ті, які в належний спосіб, під проводом священика не
подбали про їх забезпечення й удержання на майбутнє...
В міжчасі новий єпископ примусив священика відійти на передчасний
"відпочинок", провід парафії і кредитівки перейняли нові люди, а проблеми
матеріяльного забезпечення парафії св. Андрія так і не розв’язано. Парафіяни
(в тому числі й бувші директори "Карпат") дальше збирають центи на
удержання парафії. А "протагоністами" у "війні" за "Карпати" були свої ж
таки люди-парафіяни. Один з них, як кажеться у "Вільній Думці”, 12-19.9;
3.10.1982 р., в одній зі статей на тему "Карпат", "як професіонал, займає
високе становище в австралійському банку", вирахував, що, зчисливши разом
час і ренту (52 тижні х 3 год, =156 годин, тобто менше,як 4 тижні) за уживання
церковних приміщень, нарахував, що кредитівка "Карпати" платить парафії
по 1.000 дол. тижнево (за такий "рік").
Автором другого "відкритого листа до о.Ш евціва" (гл.: ВДумка,
3.10.1982р.), якого "пластова молодь у Сіднеї вибрала своїм станичним” і
який "крім цього є бездоганним управителем нашої кредитової спілки", з часом,
1986 р. мусів ту спілку нагло і несподівано залишити у зв’язку з дефравдацією
ощадностей пок.В.Козачка, члена кредитівки "Карпати".
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Ці панове, включно з видавцем-редактором "ВДумки", тоді "забули" про
правдиві початки і цілі для яких кредитівка "Карпати" була створена в рамцях
парафії св. Андрія, а саме иа те, щоб ту нашу Церкву-Матір, яка їх "народила"
й обслуговує від колиски до гробу, удержати, бо вони самі, і їм подібні "діти",
до неї приходять, коли їм заманеться. Церкву-матір та парафіяльні будинки
(школа-заля, приходство ітп.) треба зберегти й удержати в добрім стані для
їхніх послуг (бодай тричі в житті: хрестини, шлюб і похорон)... Справді
дивно (й страшно!) глядіти на людей, засліплених ненавистю до інших, ради
"корита", або бажанням "блиснути" і згинути як метеор, залишивши по собі,
хіба що пустий звук і дим..
*
І ще на тему кредитівки "Карпати: "Хіба воно було справді так, як пише
п. В. Гладкий? Якщо ж ні,то пощо писати неправду?! Репліка. (Гл. "Душпас
тирські Вісті", Сідней, 12 серпня, 1984 р. с.т.2):
"Недавно появився друком "АЛЬМАНАХ" Ради Українських Кооператив
в Австралії. На ст. 49-56 того "Альманаху" є стаття п.з. "Українська Кредитова
Спілка "Карпати" (у Сіднеї), пера теперішнього управителя тої Спілки
п. В. Гладкого.
Згадана стаття розчислена иа читачів, які не знають правдивих початків
кредитівки "Карпати". Читача ж, який знає, як постала Українська Кредитова
Спілка "Карпати" в Сіднеї, та стаття викликає несмак і обурення сприводу
перекручення фактів й вимішаиня правди з неправдою, зокрема там, де йдеться
про початки тої кредитівки. Треба дивуватися Авторові статті, і Дирекції
"Карпат", і Редакторові "Альманаху" за те, що всі вони - всупереч відомим їм
фактам - свідомо публікують неправду.
Коротко: Автор твердить, що "після цілого ряду клопотань, підготовчих
розмов, засідань і нарад" - Українську Кредитову Спілку "Карпати" остаточно
оформлено на перших Загальних Зборах, 7-го січня, 1971 р. (Він забув, що
7.1.1971 - це дата офіційної реєстрації С-ки,а її І-ші Заг.Збори відбулися
щойно 28.5.1972 р.). Дальше Автор твердить, що "Ініціятивна Група" для
здійснення кредитівки, "творилася під тиском громадян"...Але про те: ХТО,
ДЕ і ЧОМУ робив ці "клопотання", "засідання і наради", ДЕ, КОЛИ і ЯКІ
"громадяни" робили "тиск" иа творення Ініціятивної Групи для створення
кредитівки, він мовчить. Автор ані словечком не обмовився про те, що Спілка
"Карпати" постала ВИКЛЮЧНО з ініціятиви Братства св.Андрія в рамцях
парафії св.Андрія в Сіднеї та що членами-основниками тої Спілки були
ВИКЛЮ ЧНО парафіяни сіднейської католицької парафії св. Андрія!
Промовчувати чи перекручувати ці відомі факти - нечесно! І взагалі, пощо
писати неправду?!
Комусь могло б здаватися, що коли Автор відмітив "велику поміч" пароха
УКЦеркви, о.І.Шевціва, в заснуванні Спілки "Карпати", то той останній не
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повинен ремствувати, а ще й може бути вдячним за таку "ласку" й вирізнення.
Збути ж мовчанкою публичне перекручуванн фактів відносних початків
кредитівки "Карпати", - значило б годитися з неправдою, яку публікує
н.В.Гладкий та узакониювати беззаконня, здійснене на Заг. Зборах тої Спілки,
12.9.1982 року.
Чому я пишу про це сьогодні? Бо мені залежить на добрі кредитівки
"Карпати" так, як це було і 14 літ тому, при її творенні, й впродовж 14 літ її
існування. Від часу основання кредитівки "Карпати”, як БРАТСЬКОЇ, в рамцях
парафії св. Андрія, минуло 13 літ, а від сумної слави ХІ-тих Заг.Зборів
"Карпат" 2 роки часу, й тепер можна спокійно про ці справи говорити і писати.
То ж пишу, щоб дати свідоство правді, яку зґвалтовано публично, чи то "чорним
по білому" в згаданій статті, чи то "більшістю голосів" на Заг. Зборах "Карпат"
1982 р., коли - то при помочі підступу й різних аномалій, щоб не сказати
остріше, ту Кредитівку зроблено нібито "громадською".
Як парох, який був свідком "нароження" Спілки "Карпати" від самих її
початків, вважаю своїм священичим обов’язком боронити спільне добро парафії
навіть перед деякими членами тої парафії, які діють на шкоду своєї власної
духовної родини. Священик-бо як Духовний Отець і Пастир, має обов’язок
провадити, навчати, спам’ятувати-напоумлювати а навіть картати доручене
собі духовне стадо, щоб так зберегти лад і порядок у парафії - духовній
родині. Ясно, що той же священик готовий і прощати помилки своїх Вірних,
якщо вони показують добру волю їх направити. Два роки - це досить часу,
щоб Директори кредитівки "Карпати", які виступили проти свого священика
і Братства св. Андрія на згаданих сумної слави ХІ-тих Заг.Зборах тої Спілки,
1982 р., - СПАМ’ЯТАЛИСЬ і направили кривду, завдану своїй власній парафії.
На жаль, досі такої доброї волі не було видно зі сторони Управителя і
Директорів кредитівки "Карпати" - членів парафії св. Андрія, в Сіднеї.
Щобільше, вони ще й пишуть неправду. А на це не сміємо мовчати!
А щоб хось не закинув мені у тому конфлікті якоїсь особистої користи, чи
намір пошкодити Спілці, то ще раз повторюю те, що я писав мин.року, в
"Душпастирських Вістях" (30.7.1983 р.):... "При цій нагоді хочу поінформувати
наших парафіян... що підшепти і побоювання декого, що я хочу ту спілку
"завалити", - були й остались необгрунтованими і злосливими. Бо валити те,
що з таким великим трудом священик і вірні в рамцях нашої парафії збудували,
було б безглуздям, а то й злочином. Життєвий же досвід учить, що навіть
найкращі будови чи інституції з часом потребують бодай частинного оновлення.
На мою гадку такого оновлення потребує й Українська Кредитова Спілка
"Карпати". Так я писав минулого року. Це саме повторюю, і то підкреслено,
і цього року: К редит івку "К арпат и" треба оздоровити, оновити,
провітрити!'' о.Іван Шевців
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Які ж були правдиві початки Української Кредитової Спілки "Карпати" в
Сіднеї?
(продовження з с.З "Душпастирсьих Вістей" гл.вище - оіш):
Всупереч написаному и.В.Гладким (гл. "Альманах" РУКА, 1984), був такий:
ідея створення Кредитівки виринала неодноразово на Сходинах Управи
Братства св. Андрія, в рр. 1968-70. І, з рамени того Братства, крім о. пароха,
були делеговані: бл.п.інж.С.Мицак і п. І.Ільків (Заст.Г-ви Б-ва), щоб справу
створення кредитівки, в рамцях парафії св. Андрія прослідити. А тому, що на
терені Сіднею вже існувало 2 українські коперативи, то треба було переконати
Реєстратора про потребу третьої, парафіяльної, католицької. Цю ролю взяв
на себе о. гіарох як офіційний речник парафії в очах урядових чинників. Для
товариства йому в цій місії був вибраний інж. С.Мицак, але тому, що він був
чимось перешкоджений у визначений на послухання день, то заступити його
зголосився п.І.Ільків. Коли ж дехто сумнівається про те: ХТО властиво з
КИМ ходив до Реєстратора? - то той ие знає катехизмової правди, що Апостоли
(включно з Юдою) ходили з Христом та що "пуцер" - чура служить старшині,
а не навпаки. Врешті, прохання - аплікацію про дозвіл створити окрему
кредитівку для парафії св. Андрія, з пропонованою назвою: "5Т. АИБКЕМСЗ
СКЕЦІТ ІЛчіКЖ Ьітіїесі", дня 15.9.1970 р. підписав в імени Ініціятивної
Групи ніхто інший, але таки парох - о. І. Шевців!
Я не повторюватиму того, що я писав у моїм ЛИСТІ до Парафіян у м.
серпні,1982р.:(гл.вище - оіш). Цікавих відсилаю до поміщених там дат і цитат
із Протоколів Сходин Управи Б-ва св. Андрія, в рр. 1968-70. Чи п. В. Гладкий
може назвати якісь "сходини громадян", на яких роблено "тиск" на створення
Ініціятивної Групи для створення окремої кредитівки? Ні? То чому закривати
правду про те, що кредитівка "Карпати" постала при католицькій парафії св.
Андрія?!
Хто був присутнім иа Богослуженні в неділю, 27.9.1970 р.,той знає, що
тільки на заклик о.пароха, і тільки парафіяни парафії св. Андрія (256 осіб!)
дали свої підписи на те, що вони хочуть окремої кредитівки. Членамиосновниками кредитівки "Карпати" теж були виключно самі католики!
ГІекатолики почали вступати в ряди членів тої Спілки щойно два роки пізніше,
коли вона вже "стала на ноги" і позичала більші суми грошей! Всі оголошення
й заохоти в справі створення і розвитку Спілки "Карпати" відбувались в
католицькій церкві св. Андрія чи біля неї. Вистарчить читати "Душпастирські
Вісті" з тих часів, нпр.: 27.9; 9.10; 25.10:8.11; 15.11; 2.11, 1970р.; 14.1; 22.1;
6.6; 15.8; 28.11, 1971 р. і ін.
Ціль же створення кредитівки в рамцях парафії св. Андрія була: а) навчити
людей щадити їхній гріш у рідній, економічній установі та господарити ним
на користь членів і спільноти, а не збагачувати чужі установи й кишені, які
нічого на дають на наші релігійні й національні потреби; б) показати, що ми
вміємо самі господарити нашим грошем; в) виробити в людей довір’я до себе
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і своїх людей; г) навчити їх солідарности між собою; ґ) дати працю своїм
людям, тобто хліб, і їм, і їхнім дітям. Про все це голосно, неодноразово,
роками, говорив з амвоиу-проповідальниці, в церкві, ніхто інший, як лиш о.
І. Шевців! І він тішився, що всі ці наміри й цілі поволи здійснювалися. Він
хвалив Директорів Спілки, боронив їх перед закидами людей, виробляв довір’я
до них. А як вони йому за це заплатили - це справа їхньої совісти і чести.
Отож, Кредитівку "Карпати" творили і поставили на ноги парафіяни парафії
св. Андрія, на чолі зі своїм парохом. А поставили її для того, щоб мати сталі
фонди иа удержання церкви й парафіяльних будов; щоб у майбутньому не
робити різних збірок під церквою (бо молоде покоління дуже мало, а то й
нічого не дає на потреби своєї церкви); щоб не стягати т.зв. церковного податку
ітп. В проводі ж тої Спілки поставлено Директорів, наших же парафіян.
Вони-то, в міру розвитку тої Кредитівки, частину її чистих приходів мали
обертати на добро своєї парафії, розуміється, у дозволений законом спосіб
(нпр., у виді чиншу за уживані приміщення, за оголошення тощо). На жаль,
гак не сталося. З часом ті люди стали в опозиції до свого священика, до своєї
парафії і до Б-ва св.Андрія. Це вони заманіфестували на Заг. Зборах "Карпат"
1982р. Сором було глядіти, коли-то члени парафії св. Андрія, один за одним,
публично паскудили своє гніздо, з якого вони вийшли. Збиті з пантелику,
люди голосували проти інтересів своєї парафії і своїх власних. Багато з них
опам’яталися, але запізно. І сьогодні, здається, немає нікого, кому залежало
б, щоб ненормальну ситуацію в Кредитівці "Карпати" направити-оздоровити.
Це повинні зробити члени на Загальних Зборах, о.І.Ш евців
*

"Намагання загубленої людини вилізти з власної шкіри"
На мою статтю (гл. "ДВісті", ч.34. 1984р) про правдиві початки кредитівки
"Карпати", у "Вільній Думці" (ч .3 6 /8 4 ) появилась невдала репліка
її.В.Гдадкого, п.з."Чи справді воно так було?". Та репліка - це звичайна
еквілібристика і словесні викрутаси Автора, щоб заперечити постання згаданої
кредитівки в рамках парафії св. Андрія, бо Австор загубився у власних
"аргументах", у "лісі" між двома деревами і сам собі суперечить! 1) в
"Альманаху" РУКА він твердить, що була якась "група громадян", яка ніби
робила тиск иа створення Ініціятивної групи для створення кредитівки
"Карпати". 2). у згаданій же вище статті-репліці каже, що "шукати правди
(щодо початку кредитівки "Капати" - оіш) треба в записаних матєріялах, а не
в спогадах людей по такому довгому часі"... й починає історію тої кредитівки
від її Основних Зборів, тобто ГІЕ ВІД НАРОДЖЕННЯ, але від "ХРЕСТИН",
чи, як кажуть тепер в УРСР, - від "надання імени".
Хоч Автор був'на тих "хрестинах" кредитівки "Карпати", та й в протоколах
її Основних Зборів вичитав, що ті "Збори відкрив о.І.Шевців як ініціятор тої
кредитівки", але попав в амнезію до тої міри, що забув, ЧИЮ ЦЕ ДИТИНУ

Розділ XI

553

ХРЕСТИЛИ?! А тому, що гі. В.Гладкий не вірить сам собі й своїй пам’яті,
лиш "писаним матеріалам", то раджу йому заглянути до часопису "Вільна
Думка", 4.6/72, ст. 5. Може це приверне його до опам’ятання. о.І.Ш евців
Р.5.: На таку писанину, як репліка п.В.Гладкого, не відповідається. Я
роблю виняток, щоб на його власній "логіці" показати марні зусилля
теперішнього Управителя кредитівки "Карпати" (і не лиш його!) вилізти з
власної шкіри й заперечити народження кредитівки "Карпати" в рамцях парафії
св. Андрія, оіш
*

Як я уявляю собі покращання ситуації в кредитівці "Карпати"?
В часописі "Вільна Думка", ч.36/84, ст. 2 і 8 є редакційна стаття, в якій
Редакція намагається переконати читачів "ВД", начебто мені йдеться про якийсь
особистий привілей при розподілі дотацій кредитівки "Карпати". Це злобна
інсинуація! Вона образлива й для цілої Дирекції "Карпат". Бо всі рішення
Дирекції приймається більшістю голосів, при чому священик має у цьому
лиш один голос. Та навіть при виборі 2-ох нових Директорів стара "хунта"
все ще матиме подавляючу перевагу в голосуванні й рішеннях Дирекції. В
Австралії, у проводі держави (!) людей міняють що три-чотири роки! То
чому ж тоді Дирекція "Карпат" і її теперішній "покровитель" - часопис "Вільна
Думка", що так багато пише про демократію, так панічно бояться хоч би й
маленької зміни, чому бояться відкрити двері до Дирекції для нових людей?...
Кредитівка ж "Карпати" побудована на демократичних началах. Дирекцію
вибирають члени більшістю голосів. Більшість же членів тої кредитівки
становлять члени нашої парафії св. Андрія. Вони ж бо ту Спілку поставили
на ноги. І я більше нічого ие хочу, як лиш того: щоб усі парафіяни - члени
кредитівки "Карпати" прийшли сьогодні на Загальні Збори тої кредитівки і
вибрали двох нових членів ДИРЕКЦІЇ, а саме: пп. Михайла ПАРАСИНА і
Володимира ДРАБИНУ иа місце уступаючих: пп.Ю.Сивака та І.Ільківа. А,
щоб на майбутнє уникнути повторення сьогоднішньої ситуації, то пропоную,
в інтересі кредитівки "Карпати" і її членів: О БМ ЕЖ И Т И В И БІР
ДИРЕКТОРІВ ДО ДВОХ КАДЕНЦІЙ ПІДРЯД, т.зн. вибрані члени НЕ
можуть бути директорами довше, ніж 4 роки підряд. Така зміна дасть змогу
іншим членам ввійти в "таємниці" провадження кредитівки, внести нові ідеї в
її розвиток ітп.о./.Я/.
*
Д О Д А Т О К до ОГОЛОШ ЕНЬ, у неділю, 2.9.1984 р.
"Кілька слів у зв’язку з Загальними Зборами Української Кредитової Спілки
"Карпати”, що відбудуться сьогодні: Вам підшептують, а в місцевім часописі
навіть написано, що я хочу розподілювати дотації кредитівки "Карпати": Цитат:
"Якщо Ви є за тим, щоб дотації розподілював о.І.Шевців - прийдіть 2-го
вересня на 3 .Збори "Карпат" до Дому Молоді і проголосуйте за кандидатів
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о.І.Ш евціва, щоб таким чином перемінити громадську кооперативу на
парафіяльну УКЦ..."
Це злобна видумка! По-перше,я вже два роки ие був на Сходинах Дирекції
і на ЇЇ рішення не маю ніякого впливу. По-друге, всі рішення Дирекції і
приділи - дотації робиться більшістю голосів, при чому священик має лиш
один голос на всіх 9! То ж, пощо пускати "страхи на ляхи”?! Пощо казати і
писати неправду? Знаєте, чому й пощо? - Щоб звести з пантелику довірливих
людей, щоб вони знову, як у минулому, голосували самі проти своїх власних
інтересів, проти своєї Церкви і парафії! Це груба провокація!
Щобільше, якщо б Директори хотіли бути чесними, то мусіли б признати,
що на засіданнях Дирекції (доки я на них був присутнім), найбільший тиск
на те, щоб кредитівка давала щедрі - чи пак щедріші, дотації на різні культурні,
наукові ітп. цілі, з КУА (Катедра Українознавства в Австралії - оіш) включно,
- робив священик!-о.І.Шевців.!
Без сумніву, від самого початку, я боровся за те, щоб кредитівка "Карпати"
давала більші субсидії, чи поміч, - НЕ МЕНІ ОСОБИСТО!, - але для парафії
св. Андрія. ЧОМУ? - Бо, ту кредитівку ми будували РАЗОМ, священик і
Вірні цієї парафії, для того, щоб з часом вона помагала нам удержувати всі
наші будови!
Та, є, на жаль, наші таки люди, яким НЕ залежить на цьому. Для них,
Церква - це"купа цегли".. І їм не залежить, чи вона стоятиме, чи вона затікає,
чи, може, завалилась... Вони-бо до неї не ходять, хіба що їх до неї принесуть.
Але й для цього треба церкву зберегти!
Такі люди в Батьківщині валили церкви, або перемінювали їх на музеї,
магазини чи клюби. Такі люди забрали і поділили церковне майно, а чи від
того народові стало краще?!...
Але нам, християнам, повинно залежати, щоб наша Церква та інші будови,
які ми з таким зусиллям і жертвами будували, щоб вони стояли, бо це наш
спільний набуток, це наша святиня, це духова база для збереження нашого
духа, нашої Віри й для збереження національного обличчя наших дітей. А ту
базу треба вдержати. Й. на це ми будували-творили кредитівку. На це ми
поставили в її проводі наших людей, парафіян. Вони про це забули, але ми
НІ.
Подібно й Братська Рідна Школа, в якій вчаться ваші діти й внуки. її
побудували, вивінували г по сьогодні вдержують наші парафіяни, тобто Ви.
То хіба ми менші українці, громадяни, соборники ітп., ніж ті, які так багато
про своє соборництво і патріотизм говорять?! Це саме можна сказати й про
Народні Доми, Клюби ітп. Це в більшості праця і жертви наших парафіян. А
хто в них сьогодні рядить?..
Патент на творення "патріотів і соборників" у Сіднеї має місцевий часопис
"Вільна Думка" чи його редактор. Ось що написано в тому часописі..."Якщо
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Ви є український собориик, який ставить Громаду вище Братства та парафії
однієї Церкви, тоді обов’язково прийдіть і проголосуйте на випробуваних
громадських кандидатів"... Іншими словами: "Християни, вийшовши з церкви,
скиньте маску християн-католиків, забудьте, до кого й за що Ви молилися, а,
перейшовши на Загальні Збори кредитівки "Карпати", надіньте на себе
патріотичну маску громадян - соборників і голосуйте ! Страшне! І дехто робить
це роками. В церкві ставить Богові свічку, а деінде чортові огарок...
За те, що Директори кредитівки ДІЛЯТЬ зі спільного, а в тому і з Вашого
приходу, на патріотичні цілі, вони дістають медаль соборників. Підчеркую:
НЕ за те, що вони дали зі своєї власної кишені, бо про це ми не читали, ані не
чули, але з загальної, спільної,тобто НАШОЇ кишені! А ми всі, що побудували
оту кредитівку, школи, народні доми ітп., ми НЕ СОБОРНИКИ! Братство
в. Андрія, що збирає центи і дає на добрі, загальні цілі: інваліди, залишенці,
стипендії в Польщі й Бразилії ітп., але без патенту - "благословення" редактора
"Вільної Думки" - не патріоти! не соборники! ! Робота парафії, що з трудом
побудувала і вдержує школу і робить чорну роботу, щоб навчити дітей читатиписати по-українськи, і, які потім пішли б по "дипломи" до Катедри
Українознавства, то це не соборницька робота!
При нашій школі, Управителька тої Школи, п-і Е.Барчинська, провадила
безплатно впродовж 10 літ курс української мови для чужинців, то того ніхто
не бачив, ані не оцінював як патріотичну роботу Церкви, але, коли ті самі
курси перебрала і провадить КУА за кількадесять тисяч долярів річно, то це
вже "патріотична робота!"..
Люди, відкрийте очі й не дайте себе водити за ніс отим сліпим "провідникам",
а радше демагогам, які присвоїли, а радше видрукували собі право на
патентування людського патріотизму - любови до Батьківщини, і водять
незрячих за собою. Про таких священик міг би повторити за Іваном Франком:
Ти, брате, любиш Русь,
як хліб і кусень сала.
Я ж гавкаю раз-в-раз,
щоби вона не спала!
І ще одна маленька увага: Якщо Вам скажуть, що в церкві не місце про ці
справи говорити, то пригадайте, що коли я будував з цього місця кредитівку
"Карпати", хвалив її директорів ітп., впродовж 10 літ, тоді це було в порядку.
А тепер, коли хочу ту кредитівку трохи провітрити, то це вже не на М ІС Ц І? ч
Тож, будьте справедливими і консеквентними! Дякую. Я скінчив." (о.Іван
Ш евців)
*

Розуміється, така відповідь священика не сподобалася Авторові статті в
згаданім "Альманаху", а ще менше Видавцеві й редакторові часопису "Вільна
Думка". Тож, той останній, замість змовчати, на сторінках свого часопису:

556

Розділ XI

2.9.1984 р., накинувся на священика, перекручуючи його наміри, в демагогічний
спосіб (в котрий уже раз?!) намагався його осмішити статтею п.з."Отець
звинувачує Громаду у "зґвалтуванні правди". Отак!
В міжчасі (2 .9 .1984р) відбулися чергові Загальні Збори кредитівки
"Карпати" й о.І.Шевців прокоментував їх у своїй статті: в "Душпастирських
Вістях" 9.9.1984р.: "В сіднейських "Карпатах" дальше без змін":
"Минулої неділі (2.9. 1984р.) відбулися Загальні Збори (ХІІІ-ті з черги)
Української Кредитової Спілки "Карпати", в Сіднеї. Присутніх: 401 членів і,
мабуть стільки ж "гостей". Додатковою точкою нарад було: "прочитання
протоколу з Основних Зборів тої Спілки (15.11.1970р.), що, на думку
організаторів того виступу, мало "раз назавжди вияснити питання: чи
кредитівка "Карпати" є Братською-парафіяльною, а чи "громадською"?... Цим
ще раз потверджено відому в Сіднеї істину, що кредитівка "Карпати"
народилась і виросла в рамцях парафії св. Андрія як Братська чи парафіяльна,
розуміється зі Статутами, які можна назвати більш, ніж соборницькими, бо
членство передбачене навіть для чужинців, які в будь-який спосіб пов’язані з
українцями. І директорам доводилось позичати очей в сірка, щоб в очі Основникам тої кредитівки - парафіянам і парохові церкви св. Андрія - і, всупереч
правді, кривити душею і заявляти, що вони НЕ ЗНАЮТЬ, до якої парафії
належали Основоположники тої кредитівки! А тому, що кредитівку названо
тоді "світським" іменем "Карпати" (26 голосів), а не "Українська Кредитова
Спілка св. Андрія", або: "Українська Католицька Кредитова Спілка св. Андрія"
(за чим у першім випадку було 21, а в другім 13, разом 34 ! голосів), то через
те, в їхньому розумінні, вона не парафіяльна чи братська, але "громадська".
Не зважаючи на ім’я, бо не в імені суть справи, але в змісті, - ініціятор тої
кредитівки в парафії св. Андрія, о. І.Шевців, рекомендував своїх же парафіян
на провідні становища (гл. повище "Вступне слово о.І. Ш. на Основуючих
Зборах кредитівки (15.11.1970р) з надією, що, коли вона розвинеться, то
стане джерелом приходів на удержання парафії св. Андрія... Коли ж, з часом,
показалось, що ті малі люди завели його сподівання й поставились вороже до
своєї парафії і її потреб, то він же звернувся до своїх вірних - членів кредитівки,
щоб вибрали нових директорів. Його заходи в цьому напрямі, на Заг. Зборах
кредитівки, 1982 р., і цього року (2.9.1984), на жаль, не увінчались успіхом.
На ті 3 .Збори явились майже поголовно всі недруги парафії св. Андрія й
виступали "одним фронтом" проти всяких змін у Дирекції. За те, що багато
членів кредитівки католицького віровизнання не одержали повідомлення про
ці Заг. Збори, Дирекція збвинуватила австралійську пошту. Все ж таки, треба
подивляти ту саму "пошту" за те, що вона знала, кому слід було доручити
такі повідомлення своєчасно, а кому - ні.
Дальше, Заг. Збори відбувалися звичайним порядком. Правда, деякі люди
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користали з нагоди, щоб замайіфестувати своє існування. Вони публично
паскудили своє гніздо-парафію. Врешті, перевибрано стару "хунту" директорів.
За той вибір Директори заплатили дорого: честю і совістю.
Декому здається, що таким поворотом справи завдано удар чи шкоду парохові
Сіднею - о. І.Шевцеву. Ні! Цим завдано шкоду українській католицькій парафії
св. Андрія в цілому і поодиноким її парафіянам - членам кредитівки "Карпати"
зокрема. Бо це вони, парафіяни, замість мати джерело приходів на удержання
парафії з кредитівки "Карпати", тепер і в майбутньому мусітимуть покривати
ті витрати з власної кишені. Справді, дивна "логіка" нашого народу та його
"директорів" різного роду! Чужій державі вони віддають десятки тисяч доларів
у формі податків від приходу, а на свої власні церковні й національні потреби
збирають-жебрають центи, замість того, щоб бодай частину тих приходів, - у
законний спосіб, -(нпр., за вииайм приміщень, пропаґанду"промошен" ітп.)
обернути на власні потреби! Про таких "будівничих" громадського добра
Т.Шевченко слушно сказав, що це: "дядьки отечества чужого".
Згадані 3 .Збори "Карпат" - це ще одно свідоцтво, що в нас перемагає не
здоровий глузд-розум, не правдиве добро спільноти, але особисті амбіції,
підступ, брехня, демагогія, коли-то не береться до уваги того, "ЩО" (зміст)
сказано, але : "ЯК" сказав (форма-ефект).У нас усе ще покутує політичний
примітивізм і брак розрізнення демократії від демагогії. Пасивність загалу, а
то й негативна настанова деяких наших же парафіян до своєї рідної парафії
та її потреб, - ще раз потвердили істину: "І в. Парижу не зробиш з вівса
рижу!". (Ох, як же хочеться пригадати і иа цьому місці (а це було 16 літ
тому!) сьогоднішню ситуацію в різних "виборах" в Україні. - оіш).
На цьому місці варто підкреслити, що в загальному наші люди : добрі,
щирі, щедрі, довірливі, але НЕКРИТИЧНІ. Вони легко дають звести себе
різним сумнівам і підшептам хитрунів і негідників та обманців, майже завсіди
зі. шкодою для себе самих.
*
Р 0 8 Т 8СКІРТІІМ: Про що властиво йдеться? -Про частину приходів
кредитівки "Карпати" на потреби парафії св Андрія. Чому? Бо цю кредитівку
заложив о.І.Шевців при помочі своїх парафіян і в її проводі поставив своїх
же парафіян з наміром, щоб та кредитівка помагала матеріяльно в удержанні
парафії. Коли ж, з часом, дирекція кредитівки поставилась негативно, а то й
вороже до тих потреб, то ініціятор тої кредитівки, хотів замінити бодай деяких
її директорів. Потреби парафії св. Андрія виносять десь 15.000 дол. річно.
При добрій волі й в законний спосіб кожночасна дирекція може ту суму
знайти, і то ие лише для католицької парафії. Доки це не станеться, доти
парафія св. Андрія буде змушена домагатися від кожночасної дирекції "Карпат"
частини плодів-приходів-вкладу иа покриття її потреб. Чимскорше це станеться,
тим краще для спільного добра. о.Іван Шевців
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І ще один "пост-скріптум": (гл."ДВісті", 3.2.1985р.):
"Як довго збиратимемо соломинки, щоб пошивати власну хату?...
"Цією дорогою висловлюємо наше щире Спасбі усім Мужам Довір’я Церковним Збірщикам за їхню працю, зусилля і посвяту при відвідуванні
Вірних нашої Церкви та збиранні їхніх пожертв на потреби парафії. Нераз
такі Збірщики мусять їхати десятки кілометрів, щоб відвідати наших людей.
І добре, якщо застануть їх вдома й одержать пожертву. А то буває і таке, що
Збірщика приймають нерадо, хоч він приходить по пожертви не для себе, але
для Церкви, для Христа. Скільки-то нераз нарікань мусить вислухати такий
Збірщик на "всіх і на вся", поки дістане доляра-два!
Деякі Збірщики сповняють свою невдячну ролю вже 20 і більше років, і то
безкорисно. Завдяки посвяті Церк.Збірщиків на терені Сіднею і, без сумніву,
пожертвам вірних, побудовано всі наші церковні будови. Тепер церковні збірки,
зокрема "Коляда" й пожертви за "Душпастирський Календар" йдуть на
удержання тих будов. Але, як довго будемо так "тягнути"? Може ще рік, два,
п’ять. А що дальше? Молодь наша не дуже то жертвує на церковнні й
національні потреби, хоч заробляє вдвічі-втричі більше від своїх батьків, які
ті будови будували для... своїх же дітей, внуків і правнуків.
Щоб мати прихід на удержання парафії та її будов, в 1970-71 рр., з ініціятиви
о. пароха й Братства св. Андрія, в рамцях нашої парафії засновано кредитівку
"Карпати", а в її проводі поставлено наших же парафіян. На жаль, ті люди
досі не виправдали наших сподівань і до своєї Церкви взагалі. За це винуваті
ми всі. Бо, коли була нагода змінити Директорів, то через недбальство багатьох
наших парафіян-члеиів кредитівки, які: або не прийшли на Заг. Збори, або
голосували проти інтересів своєї парафії і своїх власних. Вони дали звести
себе демагогічним гаслам та різним шептаним інсинуаціям нечесних людей і
недругів нашої парафії.Самі себе звоювали!.. А за той час кредитівка росте.
І ми тішимося з цього факту. Та яка і кому з цього користь? крім тих осіб, які
там працюють та кількох "датків" на українські цілі? А ми дальше під церквою
збираємо центи на її удержання. Скажіть, Читачу, чи не дивний (щоб не
сказати інакше) ми народ?! о.Іван Шевців
* * *
СІХІДо Хвальної Президії РУКА
Сідней,12 лютого, 1985.
(Рада Українських Ко-оператив в Австралії)
в Мельборні. Вікторія.
ВПоважані Панове,
Вашого листа з дня 18.1.1985 р., я одержав 25.1.ц.р. Той лист здивував
мене своїм змістом, бо один з Вас, підписаних, будучи в Сіднеї, 11.1.ц.р., не
вважав за вказане шукати вияснення справи "конфлікту", про який згадуєте
тут, на місці.
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Що ж, раз Ви з кооперативного "Олімпу" порушили цю справу на письмі,
хоч і ие подали мені змісту "звернення" кредитівки "Карпати" до Вас, то
прошу вислухати й другу сторону, згідно з засадою: "Аисііаіиг еі а кета рагз!"
та розсудити справу "Зіпе іга є! кисііо"!
В залученні - різні матеріяли, копії ітп. Вірю, що їх прочитаєте уважно,
заки приступите до проголошення Вашого "вироку".
Перш усього, прошу прийняти до ласкавого відома, що в усій моїй діяльності
в кредитівці "Карпати" від самого початку її творення аж до останніх
непорозумінь, чи як кажете: "конфліктів", між мною а Дирекцією Української
Кредитової Спілки "Карпати", моє суттєве відношення було: НЕ як директора
до інших Директорів, АЛЕ як ПАРОХА й ОСНОВНИКА кредитівки
"Карпати" (в рамках парафії св. Андрія в Сіднеї) до СВОЇХ ПАРАФІЯН
(хоч і иа становищі директорів тої спілки), зокрема, маючи на увазі тих, з
якими я ту Спілку творив, а які мене ошукали! Якщо зрозумієте таку мою
позицію - точку виходу й настанову, тоді більше зрозумілими стануть Вам усі
мої потягненая в справі тої Спілки по сьогодні.
А тепер дозвольте почати справу спочатку:
Перебравши провід парафії св. Андрія, в м. жовтні, 1967 р., я застав на
терені Сіднею 2 ко-оперативи: т.зв. громадську "Дніпро" (при УНДомі) й
"Наша Майбутність", якої основником був п. Іван Ільків. Не зважаючи на це,
що обі згадані кооперативи ледве клигали, ніхто з сьогоднішніх директорів
Спілки "Карпати" не спішився йти туди, щоб ці громадські й патріотичні,
соборницькі, (чи як Ви хочете) кооперативи оздоровити й " ставити їх на
ноги". Бо люди не спішились кидатися в непевні хвилі соборницького і
громадськоі’о "Дніпра", ані не покладали надій на "Нашу Майбутність" чи
"Нашу Будучність" п. І. Ількова.
Маючи за собою малий досвід з творення коперативи в Перті (сьогоднішня
"Калина", годі "Дністер") про ідо можете переконатись з архівів мельборнського
"Дністра", бо туди приїжджав мені до помочі пок. М.Ліщинський, я взявся за
організацію кредитівки в рамцях парафії св. Андрія, в Сіднеї, з метою, щоб
така кредитівка (тоді говорилось про кооперативу) з часом помогла удержувати
матеріяльно парафію св. Андрія. Тут же прошу Вас НЕ порівнювати початків
кредитівки "Карпати" з іточатками кооперативи "Дністер" у Мельборні. Ваш
"Дністер" розвинувся, оперуючи готовими церковними фондами, без особливої
участи священика. "Карпати" ж постали, закріпились і розвинулись виключно
з ініціятиви священика і т. зв. "церковних людей" парафії св. Андрія, в Сіднеї.
Розуміється, в тому мені допомагали мої парафіяни (в тому й п. І. Ільків,
який в тому часі був Заступником Голови Братства св. Андрія), з якими ми
обговорювали Статути кредитівки та приготовляли їх до затвердження. А
тому, що на терені Сіднею були вже згадані дві українські кооперативи, то
від самого початку треба було переконувати Реєстратора кооператив-
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кредитівок, ідо планована нами кредитівка буде виключно парафіяльна,
католицька, бо наші люди-парафіяни до інших двох, з різних причин, не
мають довіря ітп. До Реєстратора перші два-три рази ходив священик - о. Іван
Шевців, бо австралійці (на відміну від українців на еміграції, зокрема ж тих,
які обросли салом або здобули якийсь титул) мають довір’я і повагу до
католицьких священиків і їх (тобто Реєстратора) мої аргументи переконали.
В однім такім випадку до Реєстратора ходив зі мною п. І. Ільків у ролі
"підбрехувача" Г.Квітки-Основ’яненка.
При оформленні Статутів кредитівки, з плянованою і пропонованою годі
назвою "Сен Ендрюс Юкренієн Кредіт Юнійон", я хотів, щоб кожночасний
парох української католицької парафії св. Андрія в Сіднеї, мав у ній становище
Куратора з правом вета в різних справах, як, нпр., "Дністер" у Мельборні.
Виявилось, що на терені НПВаліїї такого привілею священик - основних чи
опікун кредитівки не може мати, й тому в Статутах кредитівки (на Основних
Зборах кредитівки "Карпати") українському католицькому парохові Сіднею
ЗАБЕЗПЕЧЕНО місце НЕВИБОРНОГО ДИРЕКТОРА з правом посилати
на Сходини Дирекції свого Заступника і рекомендувати своїх кандидатів на
Директорів з додатком 2-ох (а не 4-ох) підписів.
Про все це знають усі мої співпрацівники з тих часів, а вже зокрема п.
І.Ільків, п.Р.Менцінський, п. 10.Сивак, адвокат М.Кенцало, п. І. Кенез та
інші, які тоді помагали ті Статути вкладати (на підставі офіційного Статуту
для кредитівок у НПВ). Шкода, що вони так скоро про все це "забули", або
мовчать; та, найприкріше є те, що вони, всупереч дійсності й правді, сьогодні
кажуть чи пишуть НЕПРАВДУ!
Про все це знаєте добре і Ви, в Мельборні, бо від самого початку представ
ники "Дністра" помагали нам, чи то при "породах”, чи то при "хрестинах", чи
то при інших річницях-нагодах, в часі росту кредитівки "Карпати". Один з
Вас підписаних, найменше двічі, на Загальних Зборах кредитівки "Карпати"
повторював красномовно (але на останніх Заг. Зборах, на жаль, дуже не на
місці!) приклад про табун диких коней, які, обороняючись перед небезпекою,
відбивають "ворогів" задніми копитами. Промовець здобув собі аплявзи
некритично думаючих людей, але втратив повагу й респект у тих,які знають
Правду й цінують вартість слова!
Ширше про правдиві початки кредитівки "Карпати" довідаєтесь із залучених
матеріялів, якщо схочете-зволите їх прочитати.
З самого початку я стояв на становищі, щоб членство в церковнійпарафіяльній кредитівці було обмежене виразно лиш до українців-католиків.
На жаль, я дав себе переконати "громадським" ітп. "аргументам" п. І. Ількова
(не забувайте: тоді довіреної мені особи, бо Заступника Голови Б-ва св. Андрія;
Головою був пок.проф.М.Німців), щоб членство поширити й на неукраїнців
і некатоликів, які з нами в якийсь спосіб пов’язані (тепер вистарчає на це
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"бєдж" з УКТКлюбу). Також гіри виборі назви: "кредитівка св. Андрія",;
"католицька кредитівка св. Андрія", чи "Карпати", я ие робив ніякої опозиції,:
ані приготування людей (лоббиїнґ) до того знову ж таки за порадою
Заст.Голови Б-ва, що мовляв: назва "Карпати" звучатиме більше патріотично
і підходитиме до подібних назв інших українських кооператив в Австралії.
Для мене назва була другорядної ваги, бо НЕ в назві суть. Я боявся, щоб:
через боротьбу за назву не завалити справи постання кредитівки взагалі. (Така
небезпека була з будовою церкви в Перті, З.А. Спочатку вірні рішили назвати
церкву ім. св. Йосафата. Тому спротивились деякі наші католицькі
"соборники", її ми змінили назву, щоб лиш здійснити діло).
Дальше, коли вже мова про творення кредитівки "Карпати" і, я маю надію,Уі
що Ви прочитали залучені в тій справі матеріали, то прошу не забувати, щоі
всі ОГОЛОШЕННЯ про творення кредитівки, як Братської, в рамках парафії
св. Андрія (гл. "ДВісті" тих часів), всі аргументи і заохоти до її створення і
розвитку, робив я, - о.Іван Шевців, чи то з амвона, в часі парафіяльних
оголошень; чи то в "Душпастирських Вістях" парафії св. Андрія, щоб тільки
виробити довір’я наших людей до своїх же людей, парафіян, - директорів! І
ніхто, ніде, впродовж 10 літ, а радше 12 літ, не протестував проти цього. На
Основних і Заг. Зборах кредитівки впродовж 10 літ я рекомендував нових
Директорів, а навіть деяких боронив перед закидами членів-парафіян...
Від самого початку я брав участь у Засіданнях Дирекції і разом з іншими
тішився, вю кредитівка росте і розвивається; що довір’я людей до неї
закріплюється та що Дирекція "виробляється"; набирає досвіду і стає щораз
більше певного себе і своєї "собівартості". На жаль, деякі з Директорів надали
собі тої "себевартості" й ваги більше, ніж вони справді варті; і це, мабуть, стало
причиною їх негативної настанови до своєї Церкви - парафії, і вони рішили
усам ості йнитись з-під опіки Церкви зовсім... В мойому розумінні, вони мене,
парафію-Церкву й членів-парафіян парафії св. Андрія - ошукали, вивели
парафіяльиу-Братську кредитівку на "базар" і зробили її ... "громадською".
Спочатку я не вимагав для парафії св. Андрія ніяких привілеїв, особливих
дотацій чи частини приходів, чекаючи 10 літ, коли кредитівка "стане на ноги",
то поможе матеріяльно парафії - Матері, яка ту кредитівку і її Директорів
"породила". Розуміється, ніяких писаних домовлень між мною і дирекцією
кредитівки в цій справі не було, але для мене і для всіх нас - моїх парафіян,
яких я заохочував ставати членами кредитівки, і в самих директорів аж до
часу їх "усамостійнеиня" (відходу від парафії) було САМОЗРОЗУМІЛИМ і
неписаним законом (чи, як хочете, - джентелменс аґрімент), що ініційована і
пропагована священиком кредитівка в'рамцях парафії буде служити своїй
ПАРАФІЇ!
На жаль, я завівся у моїх сподіваннях і довір’ї до людей! За той час вони
змінились! На те явище відкрив мені очі один випадок, а саме: в м. лютім,
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1982 р., я їхав до Риму на ІУ-тий Конгрес Мирян - УПСО і 90-ліття
Блаженнішого Патріярха Йосифа. Два дні перед тим були Сходини Дирекції
"Карпат", і я запропонував, щоб "Карпати" дали свій "дар любови" для
Блаженнішого Патріярха в сумі 500.00 дол., а я,маючи один день вільний,
виміняю їх разом з іншими й передам Блаженнішому Патріярхові. На це п.
Р. Менцінський зробив контра-пропозицію, мовляв: він пропонує... 1 долара!
Мене це обурило, і я сказав, що дам 5 дол., щоб його більше в "Карпатах" не
бачити. Вернувшись з Риму, наступної неділі, в часі оголошень від амвона я
сказав своїм парафіянам (багато з них є членами кредитівки "Карпати", саме
завдяки моїм оголошенням з цього ж місця), що в кредитівці "Карпати" не
все гаразд; що там починає смердіти; та що там засіли люди короткозорі, з
вузькими, жаб’ячими перспективами, тобто такі, які дивляться на світ з
перспективи жаби в болоті, через вікно свого дому, авта чи автобуса... Все це
справу завогнило, бо нарушило амбіції честолюбних людей. З того й почалось!.
В міжчасі Братство св. Андрія внесло ПРОХАННЯ до Дирекції кредитівки
"Карпати" про допомогу - дотації на різні цілі. (Гл. залучену копію). Дирекція
ж "Карпат" викривила це прохання як ВИМОГУ. Коли ж Братство св. Андрія
на своїх Заг. Зборах 1982 р., рішило поставити своїх 4 кандидати на Директорів
"Карпат", то Дирекція тої кредитівки, на сором собі й людям, на сторінках
"ВДугки" опублікувала дивовижну ЗАЯВУ: "Члени Кооперативи Карпати
повинні знати!" - повну брехні, перекручень та інсинуацій в сторону Братства
св. Андрія і мене особисто. На це я не міг мовчати і відповідно зареаґував у
"Душпастирчьких Вістях", 5.9.1982 р.
Як виглядали ті Загальні Збори, знає п. інж. М. Болюх. Там було стільки
"аномалій" і т.зв. "дирті трикс" зі сторони Дирекції, що на їх підставі я міг
піти до Реєстратора і ті Заг. Збори УНЕВАЖНИТИ. Цього я не зробив тоді,
й досі не йду до чужинців, щоб судили моїх людей. БО МЕНІ ЗАЛЕЖИТЬ
НА ДОБРІ Й РОЗВИТКУ кредитівки "Карпати" в ОСНОВУ Й РОЗВИТОК
ЯКОЇ Я ДАВ ТАК БАГАТО МОЙОГО МОРАЛЬНОГО і матеріяльного
ВКЛАДУ! Я не хочу загибелі - упадку кредитівки "Карпати", а її оздоровлення
- гіровітрення, бо там, де закріплюється при владі "кліка" і "товариство взаємної
адорації", там починається стагнація і... сморід.
Мені зовсім не імпонує титул "директора". Ані не можна назвати це
приємністю для священика, який мусить сидіти поряд зі своїми вірними (деякі
з них - його вчорашні "олтвор 6ойс"-и), маючи на рівні з ними лиш один
голос, і глядіти, як вони голосують проти своєї парафії, завдяки якій вони є
д-и-р-є-к-т-о-р-а-м-и.
Вам, напевно, відомо з історії української кооперації в Америці, а вже
зокрема з історії УГІСоюзу і часопису "Свобода" про те, що їх Основниками
були українські католицькі священики: о. Іван Волинський та о. Грушка, та
що самі наші "добрі люди" їх звідтам "викурили".
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Подібне було з Основниками деяких монаших Чинів: нпр., Єзуїтів,
Редемлторитів, Салезіян і ін. Тож, сьогоднішні намагання позбутися з
кредитівки "Карпати" її Основника, мене зовсім не дивують, ані не страхають.
Але чи це принесе користь згаданій українській установі, якщо там не буде
представника Церкви, і, бодай внутрішньої, здорової опозиції? Це питання,
над яким повинні застановитись ВИ, ВШановні Панове, на коопертивнім
"Олімпі", в РУКА, і то не лиш у відношенні до кредитівки "Карпати", і то не
лиш сьогодні, але й на майбутнє. Тож, Сауеапі Сопзиіез!
При цій нагоді, прошу ласкаво прийняти до відома, що я відповідаю перед
Богом, Церквою і спільнотою за всі мої слова, сказані чи писані, приватно чи
публична, і за моє поступування. Чи, і перед ким,відповідють мої "карпатські"
опоненти? Це. справа їхньої совісти й особистої та національної чести.
Нарешті, про що властиво мені ходить? Ходить про те, щоб зі своїх чистих
приходів, кредитівка "Карпати", з повище названих рацій, винагороджувала
- платила парафії св. Андрія в Сіднеї (НЕ МЕНІ, ради Бога, а СОБІ - спільноті
!) у формі ренти за уживання церковного приміщення та в інший спосіб (гл.
мої листи до Дирекції в тій справі), в сумі 10-12.000 дол. річно; щоб так
полегшити удержання тої парафії сьогодні й забезпечити таке удержання на
майбутнє; щоб я та інші священики в майбутньому перестали "говорити в
церкві про гроші" й збирати центи на удержання наших спільних церковних,
а не як ворог підказує: РИМСЬКИХ набутків-досягнень...
Я не є проти того, щоб пропорційно до числа членів кредитівки дати
відповідну підтримку теж Православним Церквам - парафіям, бо вони ще
бідніші. Інакше, і дивно, і соромно перед своїми і перед чужими людьми, що
ми розбудовуємо мільйонові економічні інституції в чужій державі, а самі не
вміємо і не хочемо підтримати й забезпечити свої власні інституції, зокрема
такі неприходові, як наші Церкви чи парафії. Це так сьогодні. А що буде з
ними завтра? Якщо ми не подбаємо про їх забезпечення за нашого життя, то
наша "золота молодь" цього не зробить і поготів! Отже, матеріяльне
забезпечення Церкви - парафії св. Андрія на майбутнє - оце й все, про що
мені ходить!
Отож, кредитівку "Карпати" в Сіднеї, згідно навіть з "метрикою" "ВДутки",
"вродила" парафія св. Андрія. "Акушером" був пок. М. Ліщинський а "кумами"
- представники "з "Дністра", з Мельборну. Коли ж кредитівка виросла й
розбагатіла, то знайшлись "фаміліянти", щоб її "адоптувати"... Але, якщо
хтось з Вас, ВШановні Панове з РУКА*, зуміє ту живу й здорову, хоч і
вередливу " дитину" віддати правдивій Матері, то буде записаний в історії
Української Кооперації в Австралії, як український СОЛОМОН. Щасти Вам,
Боже! Остаюсь з належною пошаною і християнським привітом, о.Іван
Шевців. {**~РУКк - Рада Українських Ко-оператив в Австралії - оіш).
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Цьогорічне РОЗТ ЗСКІРТІІМ у зв’язку з Загальними Зборами Української
кредитової С-ки "Карпати" в Сіднеї, в мин. році (15.9.1985).
"Пізнаєте правду, і правда визволить вас!" (Іван, 8, 32).
або:
Що написано у Євангелії, читаній в Неділю XIII по зісл. Святого Духа
Мт. 21.
"Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-господар, що насадив виноград
ник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту,
винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору,
послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди, йому належні.
А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж
укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили
й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: матимуть
пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою:
це спадкоємець. Нумо, вб’ємо його й заберемо собі його спадщину.І взявши
його, вивели геть з виноградинка й убили. Отож, коли прибуде господар
виноградинка, що зробить з тими виноградарями? "Лютих люто вигубить", відповіли йому, - а виноградник вииаймить іншим виноградарям, що будуть
давати йому плоди його своечасно"(33-41).
*
Що сказав о.І. Шевців, у ХІИ-ту неділю, 1 вересня, 1985 року?
"Майже дві тисячі літ тому назад, Ісус Христос розповів притчу про нечесних
виноградарів, які, працюючи в дорученому їм винограднику, з часом задумали
присвоїти його собі.
Подібний випадок стався на терені Сіднею, на наших очах, у XX столітті.
Наша парафія, тобто Церква Христова, - інституція Божа, - "викопала собі
виноградник", - заснувала фінансову установу й доручила провід у ній своїм
же виноградарям, тобто парафіянам, які мали віддавати Церкві належну
частину плодів з того виноградника-установи на вдержання парафії...
Коли ж, по 10-ти роках, ті наємники не давали Церкві належних їй плодів і
парафія хотіла поставити, нових виноградарів, то вони, при помочі брехні
(публичної, в газеті "Вільна Думка", і шептаної приватно пропаганди, очернення,
інсинуації) та підступу (т.зв. "дирті трикс") і при помочі недругів нашої парафії,
в тому й деяких спантеличених парафіян, - не допустили нових робітників до
того парафіяльного виноградинка. Ба, що більше! - Вони хотіли навіть позбутися
основника того виноградника й зробити той вигоградник своїм! Тим вони скривдили
й ошукали не лиш священика - основника виноградника-кредитівки, але й Вас
усіх, парафіян, Церкву. Про те, як скінчили нечесні виноградарі, Ви чули в
сьогоднішнім Євангелію. Бо Бог не робить виплати в суботу - Біо поп рада іі
заЬЬаіо - кажуть італійці. Він своє відбере! І тут не поможе ніяка "більшість
голосів", ані ніяка газета, хоч би і якою вільнодумною вона себе не вважала б.
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"Хто має вуха, щоб слухати, - хай слухає"! - сказав Христос. Слава
ІсусуХристу!"
А що написала "Вільна Думка", 22 вересня, 1985 року?
"Люди, події, ідеї.. Наш "маленький хомейні"
"На превеликий жаль, і ми можемо "похвалитись", що маємо, так як іранці,
власного "хомейні". Правда, на щастя, він не такий могутній і не такий грізний,
як справжній Хомейні, бо наш народ уже давно прозрів і визволився від
середньовічного туману, але цей наш "маленький хомейні" затроює кров зокрема
моляїцим людям, які приходять до Божого храму, щоб послухати лагідного
Божого слова, а не їдких слів, насичених ненавистю до рідного брата, але з
дещо відмінними поглядами на звичайні людські (не Божі!) проблеми. І скільки
ж набралося в цієї людини злоби й хворобливої диктаторської манії, зокрема
напередодні загальних зборів Карпат! Ось хоч би лише такі останні з
проповідниці слова, які, між іншими, встиг занотувати наш кореспондент:
"Я створив Виноградник... наставив робітників... а вони стали баранами...,
а ви збараніли і віддали на них голос... тепер я питаю вас: хто має вуха, хай
слухає..." Чи не трагікомедія в Божому храмі?"..(Стільки "ВДумка").
Оце Вам, Читачу, - зразок журналіетичиої етики й правдомовности об’ективности видавця й однодумців часопису " Вільна Думка", в Сіднеї. їм
може позаздрити навіть московська "Правда”! Хіба це не найкращий приклад
ще однієї притчі І. Христа про сліпих проводирів?! (Лука, 6,39). А це не
перший і не одинокий журналістичний "вибрик" того часопису в відношенні
до УКЦеркви та її сіднейського пароха. Хіба можна трактувати поважно таких
людей?! " о. І вам Шевців.
*

Справа викриття злочину в кредитівці "Карпати"
("Душпастирські Вісті", Сідней, 26 жовтня, 1986 р .)
З уваги на те, що в повищій справі, в Сіднеї, хтось пускає несамовиті
чутки і иідшепти, щоб творити заколот у нашій спільноті та витворити анімозіюненависть до священика, який той злочин викрив, при чому "ВД" ("Вільна
Думка") зловмисно роздуває це до рівеня національної зради, замість тішитись,
що в кредитівці "Карпати" своєчасно викрито надужиття і не допущено до
більшого скандалу, написані ці рядки. Живемо в країні, де панують закони
відносно злочинів і злочинців, і їх треба заховувати.
ФАКТИ: У своїм тестаменті, пок. Володимир КОЗАЧОК (+ 21.9.1985 р.)
залишив своє невелике майно для Української Католицької Церкви в Австралії.
В кредитівці "Карпати" він мав 2 щадничі книжечки: одну на своє правдиве
прізвище, а другу на фальшиве: Володимир Косач.
Підозріваючи, що діловедення і відношення декотрих директорів до
ощадностей членів кредитівки не завжди коректне, я закликав нераз до того,
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щоб ту кредитівку "провітрити" і не допустити до закріплення кліки; та, щоб
переконатись про чесність діловедення, (в порозумінні з адвокатом, як
виконавець волі пок. В.Козачка), я задержав його книжечку на фальшиве
прізвище В.Косач. Після урядового затвердження тестаменту, при кінці м.
квітня, ц.р., адвокат зажадав від кредитівки "Карпати" ощадностей пок. В.
Козачка. І кредитівка їх виплатила ЛИШЕ на правдиве прізвище покійного,
не згадуючи нічого про його ощадності на інше, прибране прізвище:"В.Косач".
Ощадності ж Володимира КОСАЧА, за його підписом (кілька місяців по
смерти!) вибрав хтось інший! Стався злочин - шахрайство - підробка підпису
(покійного), по-англійськи РКАІШ -фровд - рід злодійства.
Довідавшись про це, як виконавець волі пок. В.Козачка-Косача, і як
директор кредитівки "Карпати", я вдався до адвоката і до Реєстратора
Кредитових Спілок у Параматі, за порадою. їхня порада в тім випадку була
така, що "фровд" - це справа кримінальна та що я як директор кредитівки
відповідаю за добро ЇЇ членів, і моїм обов’язком є зголосити таке надужиття
до поліції. Я передав справу адвокатові, а той - поліції. Як поліція зробила
своє діло, не моя справа судити. З посади "полетів" управитель кредитівки...
Коротко: в кредитовій спілці "Карпати" сталося надужиття, і гой злочин
мусів бути викритий для добра самої Спілки і безпеки її членів. І це сталося.
Доходити ж судовою дорогою, ХТО цей злочин поповнив, я відмовився,
шкодуючи своїх людей та інституцію, яку впродовж 15 літ я підтримував.
Такі є факти. Як інші це пояснюють - це справа їхньої совісти і чести.
Иа питання: чому виконавець волі пок. В.Косача-Козачка задержав
книжечку на фальшиве прізвище і не пред’явив її разом з іншою? - моя
відповідь коротка: Коли хтось хоче зловити лиса і ставить на нього сильцепастку, або закидає гачок на рибу, то не попереджує про це жертву, яка сама
на них лакомиться.
І на друге питання: чому я кликав поліцію? -відповідаю: а кого я мав
кликати? - Вільнодумців? І иа друге: чому я не втаємничив у цій справі
Дирекцію кредитівки "Карпати"? - моя відповідь: а хто заручив би мені, що
ті самі директори, які підписували й публікували явну неправду проти мене і
Братства св. Андрія, не промовчали б злочину, а ще й, може, оскаржили б
мене за підозріння їх самих та управителя в нечеснім веденні Спілки "Карпати"?
А гак: С(ЖГКА РАСТІІМ ИСМ УАЬЕТ АКСІІМЕМТОМ ! о.Іван Шевців
*

"Пізнаєте правду, і правда визволить вас!" (Іван,8,32):("ДВісті” 2.11.1986):
(Замість відповіді на питання багатьох: Що було правдивою причиною
моєї резигнації зі становища директора в кредитівці "Карпати": друкую мого
листа до Дирекції тої кредитівки, в якому уважний читач найде належне
вияснення - оіш):
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"До Хвальної Дирекції Української Кредитової Спілки "Карпати" в Сіднеї,
27-29 Чирч Стріт, Лідкомб, 2141.
1 жовтня, 1986р.
Хвальна Дирекціє,
Обсервуючи останні Загальні Збори Української Кредитової Спілки
"Карпати", в неділю, 21.9.ц.р., я рішив зрезиґнувати з вашого товариства в
проводі тої Спілки.
При цій нагоді ще раз пригадую Вам, що Українська Кредитова Спілка
"Карпати" постала з іиіцітиви пароха і членів Братства св. Андрія в Сіднеї, в
рамцях парафії св. Андрія, з метою, щоб та парафія мала сталі матеріяльні
приходи на удержання і збереження своїх надбань, будов ітп. У проводі тої
Спілки поставлено своїх же парафіян, у тому б. заступника Голови Б-ва св.
Андрія і деяких колишніх вівтарших дружинників, нарівні з якими священик
мав лиш один голос у рішеннях Дирекції.
Упродовж перших 10 літ існування спілки "Карпати", я попирав її при
різних нагодах, навіть з амвону в церкві, й виробляв у людей довір’я до своєї
установи і до Вас, її Директорів. Коли ж, з часом, я зорієнтувався, що деякі
директори ставляться негативно, а то й вороже, до своєї Церкви та її потреб,
я хотів увести зміну в рядах Дирекції та провітрити неприємну атмосферу...
У здійсненні того наміру, та у відношенні до Вас і Спілки, я поступав
згідно з правилами чесної гри (фер плей) Бейден Повела, бо більшість з Вас,
включно з управителем, авдитором і адвокатами, - пластуни. А що Ви зробили?!
Ви знехтували засадами чесної гри, викривили мої наміри, і при помочі різних
інсинуацій Ви ввели в блуд членів кредитівки і на Загальних Зборах 1982 р.
не допустили до зміни бодай частини Дирекції. Внаслідок того, у проводі
кредитівки "Карпати" тоді закріпилася кліка, замкнене коло однодумців,
включно з б. управителем, без внутрішньої, здорової опозиції, що й привело
до надужиття довір’я і маніпуляції людськими ощадностями й поліційного
досліджування в кредитівці "Карпати".
Щобільше, в ряди членів кредитівки "Карпати" приймалось людей з
фальшивими прізвищами, а потім вимагалось від них заяви про їхні правдиві
прізвища, виставляючи їх иа небезпеку судового покарання. Хіба так
поступають люди на відповідальних громадських становищах?!.
Дальше, своїм всезнайством враз із колишнім управителем, Ви довели до
того, що сьогодні кредитівка "Карпати" находиться під зарядом урядових
чинників, але того всього Ви не виявили членам на останніх Загальних Зборах
кредитівки. Директори ж відповідають перед членами за ведення Спілки і
повинні їм представити правдивий її стан, в тому й недотягнення, блудипомилки чи надужиття.
ГІа мою гадку, в такій ситуації, ціла Дирекція кредитівки "Карпати" повинна
була податись до димісії на Загальних Зборах кредитівки, 21.9.1986, подібно,
як це буває в урядових колах Австралії, де за надужиття підвладних урядовців,
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відповідальний міністр, чи інший провідник, резиґиує зі свого становища. Ви
цього не зробили, але ще тісніше замкнули коло-кліку й таким поведенням
самі собі дали ціну.
Тож, у таких обставинах і в такому, вибачте, товаристві, бути директором
Української Кредитової Спілки "Карпати" і брати відповідльність за ведення
тої Спілки, я не можу.
Оцим заявляю мою резиґнацію зі становища Директора Української
Кредитової Спілки "Карпати" і прошу повідомити членів тої кредитівки про
правдиву причину моєї резиґнації, що звучить коротко: ТОМУ, ЩО
УКРАЇНСЬКА КРЕДИТОВА СПІЛКА "КАРПАТИ" НЕ Є ВЕДЕНА В
НАЛЕЖНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ СПОСІБ - Ьесаизе И ґ є ІІкгаіпіап СгебК Ипіоп
Каграґу із по! сопсіисґесі іп а ргорег апсі еґЬісаІ таппег - я резиґную зі становища
директора в ній. Остаюсь з християнським привітом, о.ІванШевців.
Замість фейлетона: "РЯТУЙТЕ, УКРАЇНУ ГРАБУЮТЬ!"...
Отакий розпачливий клич, серед темної ночі, розбудив сотні полонених
Дивізійників, у таборі, в Беллярії, влітку 1945 року.
Коли розвиднілося, то виявилося, що це англійська сторожа зловила на
недозволеиім переході дротяної огорожі полоненого селепка, пачкаря тютюном,
та що це він так "патріотично" верещав.
Подібне повторилось недавно в Сіднеї на дещо іншій площині; В одній
українській установі хтось поповнив крадіж призначеного для УКЦеркви
спадку, шахруючи підпис покійного парафіянина. Виконавець волі покійника
передав справу адвокатові, адвокат покликав поліцію. Ця остання викрила
злочин. І иа цьому міг бути кінець. Але, замість засудити злочин в українській
установі, часопис "ВДутка" заверещав на цілий світ подібно, як той пачкар
тютюном у Беллярії, закидаючи священикові прямо національну зраду за те,
що викрив злочин. Вважати ж викриття злодіяння в українській установі
національною зрадою - це справжній моральний бандитизм, спрямований на
вбивство ще одного характеру в українсьій спільноті! Е5Т МСЮЙЗ Ш К.ЕВІІЗ ! А щоб більше до тої справи не вертатись, ставимо крапку над "і": С}ІЮ
УАБІЗ "Вільна Думко"?!
*
Трибуна дезінформації, сіяч розбрату і вбивця характерів отак можна
схарактеризувати згаданий часопис за його писанину у відношенні до УКЦеркви
взагалі, а до сіднейського її пароха зокрема.
Кажуть, що небезпечно є давати невіжі ніж у руки, бо він може себе та
інших покалічити. Та всотеро небезпечнішою є газета. Вона може наробитинакоїти більше лиха, ніж якийсь невіжа з ножем у руці. Саме так поводиться
згаданий часопис. Він-бо сліпих зводить у пропасть, калічить душі, вбиває
характери.
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Він - самозванчий "арбітр" в усьому. Якщо хтось НЕ діє по його смаку, то
таких осіб чи їхню діяльність він висміє і знеславить, вбиваючи в той Спосіб
людські характери. Сам він безпринциповий, але накидає свої погляди
українській спільноті. Той часопис не розуміє своєї відповідльности в еміграцій
ній спільноті; надуживає свободою в цій країні. І ніхто не відважується йому
протиставитися. Одні тому, бо він не помістить на своїх шпальтах нічого
такого, що відкривало б його правдиве обличчя; інші ж - наче загіпнотизовані
давуном, - бояться, що він їх змішає з болотом і висміє публично.
Він - проти поїздок в Україну, але друкує звідомлення з таких поїздок та
оголошення, щоб туди їхати. Він обіцяв побудувати науковий інститут, а ля
Гарвард, щоб "рятувати Україну", а скінчилося на курсах українознавства...
в університетських будинках. Гора вродила мишу!
Він вимагає від усіх публичного звітування, але про свої збірки на різні
фонди, як "громадський часопис", він мовчить. Він, на большевицький зразок,
викликає класову ненависть до багатшого, та, поки що боїться додати голосно:
ходімо й розкуркулимо його!
Він - палій ненависти і ворожнечі в українській спільноті. Говорить про
якусь єдність, але, всюди, де він вмішається, то доводить до роздорів і
ворожнечі... Він поділив українську спільноту на "патріотів" і "непатріотів",
залежно від того: чи і скільки хтось дав иа його пресовий чи залізний фонд,
або на КУА...*(Катедра Українознавства в Австралії -оіш).
Впродовж 20 літ Українська Рідна Школа в Сіднеї не мала власного будинку.
Коли ж парохом у Сіднеї став підписаний і сказав, що будуватиме школу біля
католицької церкви, то "вільнодумці" довели до того, що впродовж кількох
місяців побудувано окрему, ніби "національну" школу, напротивагу до
"парафіяльної". Будова церкви в розумінні того часопису - це зайва витрата
грошей иа "купу цегли". Почав священик (в1970 рр,) організувати молодь при
УКЦеркві, то зі сторінок "ВД" посипались інсинуації проти активізації молоді
під крилами УКЦерви і здорову ініціятиву вбито ще в зародку, а про те, що
сотні української молоді в Сіднеї пропадає для Церкви й України, - він мовчить!
Створив священик Братську кредитівку в рамцях своєї парафії, то він
висмівав це, як НЕ "всенаціональну" установу. Коли ж, по 10-ти літах священик
хотів змінити частину дирекції тої кредитівки й провітрити нездорову
атмосферу в ній, то він, при помочі інсинуацій і явної неправди, звів з
паителику непоінформованих членів кредитівки і вирвав її (тоді в його
розумінні вже "громадську" установу) з-під опіки Церкви, 1982 р. Коли ж, по
кількох роках, в тій же кредитівці священик викрив надужиття - крадіж
призначеного для УКЦеркви спадку, то'він називає це національною зрадою!
І, замість стати в обороні правди й правопорядку в установі, в якій зберігаються
людські ощадності, він промовчує факт злочину, закриває його серпанком
таємиичости і намагається узаконнити беззаконня!
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Щобільше, він не вагається підшептувати, що начебто священик, який
заснував кредитівку, - хоче її завалити... Якщо справді священик хотів би
"завалити" ту кредитівку, то міг був зробити це на другий день, по Загальних
Зборах її, в 1982 р. Він того не зробив, а навпаки, казав і писав:..." підшепти
і побоювання декого, що я хочу ту спілку "завалити", були й осталися
необгрунтовані й злосливі. Бо валити те, що з таким великим трудом священик
і вірні в рамцях нашої парафії збудували, було б безглуздям, а то й злочином.
Життєвий же досвід учить, що навіть найкращі будови та інституції з часом
потребують бодай частинного оновлення. На мою гадку, такого оновлення
потребує й Українська Кредитова Спілка "Карпати".
Так я писав минулого року. Це саме повторюю, і то підкреслено, і цього
року: Кредитівку "Карпати" треба оздоровити, оновити, провітрити..." (гл.
"ДВісті" 12.6.1984 р.). Але "ВД" того не хоче бачити, а навпаки, той часопис
свідомо публікує неправду, щоб викликати анімозію до немилого йому
священика, В чиїм інтересі все це робиться, неважко вгадати.
О, ТЕМРОКА, О МОКЕЗ ! сказав би і сьогодні Ціцерон. Бо, коли глядиш
на публичну еквілібристику того часопису й пасивне споглядання на неї
української спільноти в Австралії, то перестаєш дивуватися, чому в нас немає
пошани до свого авторитету, толеранції до інакодумаючого, згоди, єдности, а
вслід за тим і спільного досягнення на різних полях та перемоги над ворогами?!
Бо все це таке маленьке, таке пересічне, таке короткозоре, таке забріхане і
засліплене! І сумно, і встидно, і страшно!...
До чого це все доведе?! Сліпий - бо сліпого водить!.. Час бо вже прозріти,
спам’ятатися і бути людьми!" о.Іван Шевців.
*
"Біда" часопису "ВД" в т о м у, що його власник, редактор і видавець в
одній особі, при відсутності інших українських часописів в Австралії, та неохоті
епархіяльного часопису "Церква і Життя" " воювати” з "ВД", - вважає себе
одиноким арбітром в усіх справах, навіть церковних (бо він же ж хрещений),
при всьому - суб’єктивний і дуже змінливий в своїм відношенні до інших, оіш.
*
На його "Відкритого листа до о.І.Шевціва..." (гл."ВДумка",23.11.1986 р. ст.1.)
я не відповідав, а був радше задоволений з того, що він, бодай частинно, пере
друкував мої аргументи і закиди в його сторону і на адресу його газети, даючи
нагоду критичному читачеві розібратись: "чия правда, а чия кривда." оіш
*

Причина такої "синівської любови" до Громади і Кредитівки "Карпати" і
такої ж "любови" до священика, Ред. "ВД" в тому, що священик обстоював і
боронив потреби Церкви та створеної Блаженнішим Патріярхом Йосифом
Філії Українського Католицького Університету в Римі, а п.ВШ, боронив до
загину ідею КУА (Катедри Українознавства в Австралії), ініційовану та
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інспіровану (як не дивно!) професором УКУ - Я.Р. з Канади. Це можна
вичути з його слів у рубриці "на злободенні теми: "Чому Отець
лається?",("ВДумка",3-10.7.1983р.), де сказано: ... "Чому дотепер - протягом
останніх років - в отця не знайшлося ні одного теплого слова про Фундацію
Українознавчих Студій в Австралії, про її надзвичайно важливі завдання для
нашого національного самозбереження та для визвольної боротьби усього
українського народу - так, як поступають наші священики - православні й
католицькі - в США й Канаді?"
Не перечу, що обом нам ходило про загальне добро, яке ми бачили і розуміли
з різних точок зору: Ред."ВД" виключно з точки бачення своїх інтересів, на
шпальтах своєї газети, а о.І.Шевців як священик - парох зі сторони Церкви і
національної: з амвона і на сторінках циклостилевого видання "Душпастирські
Вісті". В першу чергу, ходило про неписаний, але важний обом: вплив на
публичну опінію своїх парафіян (а він читачів), щоб вести їх за собою. І, як
звичайно, в нас повторився і тут вислів І.Мазепи: " всі покою щиро прагнуть,
та не в один гуж тягнуть."
Сьогодні ми оба - пенсіонери. І над обома "доля" поглузувала: з тою хіба
різницею, що о.І.Шевців трудився з посвятою в духовій площині, при
релігійнім і національнім освідомленні своїх парафіян усіх поколінь, будував
церкви і школи, жив ощадно і лишив майно для Церкви і спільноти для яких
посвятив ціле своє життя, а видавець-редактор "ВДумки", накоївши немало
лиха своїм "вільнодумством" у своїй газеті, нагромаджене майно залишить
синам... в Австралії. о.Іван Шевців
*

*

*

У К Р А ЇН С Ь К А С У С П ІЛ ЬН А С Л У Ж Б А в С іднеї
Австралія - країна англосакська, англомовна. Вона ніби багатокультурна,
яка перетоплю є усіх ім іґр ан тів на один, (ан гл ій сь к и й ) зразок.
"Багатокультурною" вона стала під тиском численних етнічних і релігійних
меншин, які хотіли зберегти свою мову й культуру і домагалися матеріяльної
підтримки з державної скарбниці на свої потреби.Звичайно, спритніші з них
(нпр., греки, ливанці, жиди, поляки і ін.) зайняли нижчі урядові посади й
при поділі державних субсидій етнічним меншинам, мали свою "мірку". Щоб
одержати якусь, навіть найменшу допомогу держави, треба було писати
аплікації, виповняти не один формуляр ітп. В нашій Церкві робив це священик.
Нагадаю деякі з них, а саме: Аплікації до ТЬе ЕГЬпіс АНаігз Соттіззіоп оі
N 8 ^ про допомогу для Братства св. Андрія на його культурну діяльність.
Просив 10.000 дол. -одержав 250!; для С-ва просив 5.000 - не одержав нічого.
З часом, у 1978 р. просив на МІШ-ВИЗ, щоб привозити дітей до школи,
старших на прогульку ітп.Одержав 3.500 дол. Б-во додало 1.000 дол. Такий
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автобус куплено, і він справді служив спільноті кілька років. 8.9.1980 р.
просив для Братської Рідної Школи 15.000 - одержав: 1.500 дол! Потім справу
допомоги для БРШколи полагоджував Батьківський Комітет тої Школи і
Оерагітепі: оі' Есіисаііоп, спочатку, (26.11.1977 р.), уділив ОКАМТ 1.450 дол.
а ЗсЬооІ Соттіззіоп: 3.000 дол. Врешті, (1979 р.) українська мова була визнана
як іноземна при матуральних іспитах і уряд від тоді й досі дає ОКА№Г на
кожну дитину в УРШколі 10 - ЗО дол. річно. Майже стільки дає кредитівка
"Карпати", а решту доплачують батьки.
Старання про урядову допомогу для старших і немічних громадян:
Не зважаючи на добробут і содіяльне забезпечення громадян державою
(одно з найкращих у світі - оіш), поодинокі українські поселенці, а зокрема
старші й немічні, вдома і в шпиталях, потребували сторонньої допомоги.
Першим, до кого вони звертались зі своїми жалями і проблемами, був ніхто
інший, як наш священик. Маючи авто і знаючи особисто майже всіх своїх
вірних, він спішив їм з порадою, духовною потіхою, а навіть з матеріяльною
допомогою. Про пок.о.Петра Дячишина довгий час ходили прямо легенди
про те, як то він у своїм "швабі" (авто фольксваґен) і на ньому перевозив
людей і їх меблі, помагав купувати площі й доми, а навіть помагав їх будувати.
Спочатку було мало хворих, бо поселенці - це елемент молодий (20-30 літ)
і працьовитий. З часом тяжка праця і різні випадки клали щораз то більше
число наших людей до ліжка, чи то в шпиталях, чи вдома. Такі були першим
об’єктом душпастирської обслуги, відвідин, поради, помочі ітп. зі сторони
священика.
Крім священика і Церкви, харитативною допомогою потребуючим займалися
пані з Відділу Суспільної Опіки Союзу Українок. Число таких хворих,
старших, немічних ітп., зростало з кожним роком. В окремих стейтах уряд
удержував Зосіаі Зегуісе - Суспільну Службу, з допомоги якої могли користати
всі потребуючі. Деякі емігрантські групи, нпр., греки, італійці, жиди, маючи
своїх кваліфікованих людей, домоглися від уряду оплати таких урядників
для обслуги тих груп.
Заходи представників української спільноти (Церква, Громади) одержати
державні субсидії на потреби української спільноти (громадян цієї країни)
збувались мовчанкою, або оправдуванням урядових чинників тим, що
українська спільнота в Сіднеї добре зорганізована та що вона сама може подбати
про свої потреби. І треба було доказати цифрами кількість українців, які
потребують помочі зі сторони урядових чинників. Це зробив о. Іван Шевців.
Він представив кількість хворих і немічних парафіян і число годин присвячених
на їх обслугу (відвідини і розв’зання чи полагодження їхніх справ)
священиком,. Це для нього непосильна і додаткова праця, яку повинен
виконувати платний державою україномовний урядовець.
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Зорганізовано "Ініціятивний Комітет по клопотаннях про одержання
державної допомоги на затвердження урядового працівника /-ц і - Зосіаі
(\Уе1і'аге) \Уогкег для української спільноти в Сіднеї. Згаданий Комітет вніс
аплікацію до уряду в цій справі.
Зустріч Членів Ініціятивного Комітету з представником уряду стейту НПВ,
п. Лоґаи-ом відбулася в Братській Рідній Школі, 5.7.1984 р.
*

ЗВІТ із Засідання Комітету Суспільної Допомоги в справі створення
позиції працівника Сусп. Допомоги при фінансовій помочі Уряду.
Засідання відбулося дня 5-го липня, 1984 р., в год. 7.зо веч., в приміщенні
Братської Рідної Школи, в Лідкомбі, під проводом Всесв. о.митрата Івана
Шевціва. Українське громадянство Сіднею репрезентували присутні:
0.1.Шевців, о.В.Люлька (прав.), М.Екс, К.Житко, А.Білокур, Н.Віліямс,
пастор Л.Семенець, А.Війтиович, М.Стеткевич, Л.Дем’яненко, О.Пехов’як,
С.Михно, О.Борець, X.Кулик, д-р С.Строкон.
О.М итрат І.Ш евців відкрив засідання, зазначаючи ролю зібраних
представників українських Церков та організацій, як Комітету, що
репрезентуватиме цілу українську спільноту Сіднею в справі прохання до
уряду про фінансову оплату сталого працівника Суспільної Допомоги для
української спільноти в Сіднеї та поінформував присутніх про зроблені досі
заходи в цій справі.
П.Андрій Барчинський з ’ясував ціль і значення державної допомоги для
етнічних груп. Він сам, частинно, займав позицію працівника Суспільної
Допомоги для української спільноти в Сіднеї впродовж двох років. Вже тоді
виявилася велика потреба професійно вишколеної особи на такому становищі.
На його думку, тодішня Управа Об’єднання Українських Громад НПВ не
використала можливості одержання урядової допомоги. Він бачить, на підставі
свого досвіду, завдання такого працівника, як лучника урядових чинників й
української спільноти із найбільш виразною потребою помочі громадянам
старшого віку, які не вміють належно користати із помочі та привілеїв, що їм
належаться зі сторони уряду.Причиною цього: брак знання про такі можливості
й мовні труднощі.
Панна Олександра Пехов’як розповіла, як їй вдалось, у короткому часі,
звернути увагу на потребу внесення прохання про субсидію для оплати
працівника для української спільноти в Сіднеї. Вона рівно ж причинилась до
поспішного зібрання Ініціятивної Групи для тої ціли в особах: о.митрата
1.Шевціва, п.А.Барчинського, д-р Стефанії Строкон, панни Христини Кулик
і панни Орисі Борець. У розмірно короткому часі (двох тижнів) та Ініціятивна
Група не лише вдало оформила прохання до уряду по допомогу, але також
установила Екзекутиву Українського Комітету Суспільної Допомоги в складі
осіб: Всесв.о.мітрат Іван Шевців - Голова,д-р Стефанія Строкон і панна
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Олександра Пехов’як Секретарі, Степан Михно - Скарбник. Все це було
конечне, щоб оформити прохання та назвати особи, які відповідатимуть перед
урядовими чинниками за господарку грішми.
З черги, о. мітрат представив дотеперішні старання про Суспільного
працівника. Комітет для цієї цілі існував давніше. Велику ролю в цьому
відігравали: пані Марта Зибачинська і п. Андрій Барчинський (в тому часі
працівник Суспільної Опіки при ОУГ НПВ). Однак провід ОУГ тих часів не
виказав належного заінтересуваиня справою урядової допомоги на удержання
сталого працівника суспільної служби для української спільноти в Сіднеї. З
часом панна Орися Борець, з раменни СУОА, старалася збудити таке
заінтересуваиня, але безуспішно. І тому за цю справу взявся о.мітрат І. Шевців,
бо бачить потребу, а то й конечність мати постійного працівника суспільної
служби для цілої української спільноти в Сіднеї. Навіть, якщо б наші
сьогоднішні старання спочатку були безуспішними, то вони дадуть підставу
до дальших старань у цьому напрямі, в майбутньому.
О.І.Шевців заявив, що Ініціятивний Комітет, скликуючи сьогоднішнє
Засідання, автоматично себе розв’язує, а постає Ширший Комітет з тою ж
метою. Ініціятивна ж Група залишає по собі Екзекутиву в повищому складі.
Друга частина засідання відбулася при співучасті п. Лоґан-а, представника
Міністерства Етнічних та Іміґраційних Справ. П.Лоґан перейшов через усі
точки нашого прохання на субсидію. У своїх запитах до присутніх він хотів
упевнитися у правдивості тверджень і поданих фактів у проханні. Він також
старався зрозуміти пов’язання харитативної діяльности українських Церков,
Союзу Українок ітп., які дотепер працювали добровільно без державної
допомоги (за винятком працівника п.А.Барчинського впродовж 2-ох років).
Він дивувався, що, маючи вже тимчасового працівника зі сторони держави,
українська спільнота не посилила своїх зусиль, щоб його вдержати а навіть
домагатися перевести його на сталу працю.
Велика заслуга наших Церков у тому, що вони, при помочі своїх жертвенних
парафіян, розгортали харитативну діяльність серед своїх людей. Подібно
робила і Суспільна Опіка Союзу Українок. Але таку працю треба вести
систематично і професійно. Для цього треба професійно вишколеної людини
й, розуміється, належно оплаченої.
Досі впродовж ЗО літ харитативну працю в своїх середовищах виконували
емігранти. Сьогодні вони вже самі потребують допомоги від інших, а зокрема
від держави-уряду. Було 6 зовсім неправильно думати і твердити, що молоде
покоління ГІЕ потребує помочі. Проблеми молоді більш складнішого характеру,
ніж старшої генерації імігрантів. Це трудність встановлення власної ідентичности
чи особовости. Переживаючи конфлікт між вростанням в Австралійське
середовище, у молоді також є непереборне бажання заховати тяглість похо
дження батьків. Це вимога високо професійного провідництва і дорадництва.
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Розмова продовжувалася по лінії з ’ясування потреб українського
громадянства в Сіднеї. Виявився брак демографічних даних, які унагляднювали
б такі потреби. Багато таких даних подав о.І.Шевців із своєї парафії, які
можна узагальнити-поширити на цілу спільноту (нпр. відсоток і потреби
старших віком осіб, їх проблеми тощо).
П.Лоґан завважив, що можливо наш Комітет повинен був старатися про
меншу субсидію, саме на таку специфічну ціль, тобто наперід перевести
статистику старших віком, хворих і немічних людей, а тоді робити аплікацію
на постійного працівника Суспільної Служби. О.Іван Шевців завважив, що
мам час утікає, люди старіються, проблеми наростають і нам треба діяти вже
тепер та висловив надію, що п. Логан, бачивши і вислухавши представників
української спільноти в Сіднеї, підопре своїм авторитетом наше прохання
про субсидію.
На цьому Засідання закінчено. П. Андрій Барчинський зобов’язався скликати
наступне засідання.
Повищий Протокол зачитано на Сходинах Представників Церков та
Організацій - членів Ширшого Комітету Суспільної Допомоги (Служби оіш), в середу, 6 лютого, 1985 р., в год. 7.оо веч., в Братській Рідній Школі
ім. св. Андрія, в Лідкомбі.
Д-р С. Строкон - Секретар Ініціятивної Групи в справі працівника
Суспільної Служби.
*
ЗВІТ із Засідання Ширшого Комітету Української Суспільної Служби в
справі створення позиції Працівника Української Сусн. Служби при фінансовій
помочі Уряду. Засідання відбулося дня 6-го лютого, 1985 р., в год. 7.оо
веч., в приміщенні Братської Рідної Школи, в Лідкомбі, під проводом
о.І.Шевціва. Українське громадянство Сіднею репрезентували присутні:
1) о.Володимир Люлька - УАПЦ; 2) о.Василь Черванів - УАПЦ; 3) п.Сергій
Цимбалюк - Свято-Покровська парафія УАПЦ; 4) п.Ю рій Дехніч Святопокровська парафія УАПЦ; 5) п.Василь Бурак - Свято-Миколаївська
парафія; б)п.Р.Михалко - Переображенська парафія УАПЦ; 7)п.М.Лашок Пререображенська парафія УАПЦ; 8) мгр Богдан Яримович - Товариство
Пенсіонерів прй УКЦеркві; 9) п. Юрій Менцінський - О.У.Г. НПВ; 10) п-і
Ольга Ільків - Стейтова Управа Союзу Українок; 11)п.Петро Ковалів - ПЛАСТ;
12) п. Яpocлaв - CУМ у Сіднеї; 13) п. Василь Марушечко - ОУГ НПВ;
14) панна Соня Седмак - Департ.Іміґр. та Етнік Афферс; 15) пані Зага Наґи
- той же Департ.; 16) о.Іван Шевців - парафія св. Андрія УКЦ в Сіднеї; 17)
Д-р Стефанія Строкон - Декада Української Родини в Сіднеї. (Було запрошено
20 осіб).
ПОРЯДОК ЗАСІДАННЯ: Частина І: а) Всесв. о. митрат І.Шевців
повідомив присутніх про успішність подання на оплачення працівника

576

Розділ XI

Суспільної Служби для українців в НПВ.Відповідь від Уряду прийшла
15.1.1985 р., і Секретар відповість на неї.
б)відчмтано Протокол із попереднього Засідання із 5-го липня, 1984 р.і
прийнято без завваг. в) закріплення назви: На внесок п. Юрія Менцінського
ще раз переговорено співвідношення і розвиток подій, які довели до
сьогоднішнього угрупування. Повторено, що Українська Католицька Церква
є формальним реціпієнтом приділу від Уряду тому, що спромоглась не тільки
створити Ініціативну Ґрнту для оформлення прохання, але також тому, що
була здібною відповісти вимогам Уряду у цім напрямі.
Відносно Ініціятивної Групи, вона розв’язалася з хвилиною внесення
прохання. Вона залишила за собою Екзекутиву з певними вимогами до неї.
Однією з них саме є скликання Ширшого Комітету, який репрезентував би
українську спільноту Сіднею як цілість. У висліді цієї дискусії рішено
закріпити нову формацію під назвою:
"Українська Суспільна Служба" - ТЖКАШІАІ1'! ЗОСІАЬ 5ЕКУІСЕ.
Частина II: Відбулася при співучасте пань: Соні Седмак і Заґи Наґа,дорадницями від Уряду НПВ. 1) Соня Седмак зложила ґратуляції з нагоди
успішного полагодження нашого прохання. 2) вона з ’ясувала вимоги, які
ставить Уряд у зв’язку із признанням допомоги та позицією працівника;
пояснила як його дістати та що він/вона мали б виконувати і під яким оглядом;
та потребу переоцінки наших цілей упродовж півроку. Вона пояснила
співзалежність намічених цілей із кваліфікаціями працівника; звернула увагу
на потребу двомовносте і уточнення цих всіх потреб в Оголошенні про цю
посаду в українській і австралійській пресі.3)Соня Седмак з ’ясувала фінансову
сторінку допомоги і знову співзалежність її висоти від кваліфікацій працівника.
Вона згадала про додатковий компонент у сумі 2.000 дол. на устаткування
приміщення (бюра) для працівника.Вона пояснила також ролю чи завдання
адміністраторів, як працедавців - і тих, що завідуватимуть грішми,
виплачуватимуть платню, яка не сміє бути меншою, ніж 85% приділеної суми.
На запитання п.Ярослава Думи відносно умов контракту, вона відповіла,
що все залежить від нашого власного рішення. Із досвіду Департаменту відомо,
що неможливим є, щоб урядник Сусп.Служби поєднував свою посаду з іншою
працею. Щобільше, Комітет сам мусить заплянувати працю такого працівника.
Для цього є побажаним зорганізувати ДОПОМІЖНЮ ГРУПУ, яка працювала
б над програмою і стрічалась би раз на два тижні.Побажаним також було 6
мати в такій Групі людей, пов’язаних із ЗОСІАЬ ЗЕСЦШТУ.СОММІІШТУ
НЕАІЛТІ СЕИТКЕ ітп.
Засадничим питанням є: чи такий Комітет, а з ним і будучий працівник,
зможе піднестись та чи зможе поширити засяг свого думання до більш
узагальненого концепційного характеру чи позему, а чи обмежиться до чисто
конкретних поодиноких місцевих випадків. Ця справа віддзеркалюється в
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ступенуванні поземів фінансової допомоги. Було ясно, що ступінь допомоги
залежить від зосередження сил та спроможностей даної громади. Після цього
пані: Седмак і Наги опустили Засідання.
Частина III: У цій частині порушено склад ДОПОМ ІЖ НОЇ ГРУПИ.
Висловлено немало побажань на адресу таких кандидатів. Саме, щоб вони
були визначні, поінформовані, мали почуття дійсності й поміркованості, тобто
були зрілими, досвідченими і професійними. Згадано прізвища: Пехов’як,
Менцінська, Кулик, Парасин, Дибач, Барчинський.
Делегатами до участи в сходинах МАНАСЕМЕРТГ СОММІТТЕЕ МІСКАИТ
КЕЗОІШСЕ СЕИТКЕ ОРРІСЕ вибрано гіп.Думу і Дехніча. П.С.Цимбалюк
висловив побажання тяглости і постійности участі цих самих репрезентантів
громадських установ. Рішено побільшити число репрезентантів від ОУГ НПВ
до двох, як також запросити представників від кредитівки "Карпати".
Потверджено, що Українська Католицька Церква матиме 5 представників.
Частина IV: Листування. Написати відповідь до Міністра Еміграції і
полагодити справу б’юра УССлужби в кредитівці "Карпати".Підписали: о.Іван
Шевців - Голова ; д-р Стефанія Строкон - Секретар.
*

На прохання повитого Комітету, Уряд поміг купити конечне устаткування
бюра такого працівника УССлужби (в сумі 2.000 дол), але про приміщення
мусіла подбати українська спільнота в Сіднеї. Спочатку на це служили
приміщення біля церкви св. Андрія. А тому, що ці приміщення були
невигідними, то кредитівка "Карпати" (на тій же "церковній вулиці"), віддала
окрему кімнату для УССлужби. Член Комітету, мґр права Михайло Парасин
виготовив спочатку 5ЦВМІ55ІСЖ про потребу ЗОСІАЕ & '(УЕЬРАКЕ
ШОККЕК для української спільноти (31.5.1984 р.) а згодом (21.2.1985 р.)
51ІВМІ55ІСМ РОК А ОКАШЧЦ-ЗСНЕМЕ і Програму праці та витрати коштів
працівника УССлужби.(Даючи гроші, уряд вів стислу контролю над їх
уживанням. З часом уряд почав покривати кошти повноплатного працівника
РІЛХ-ТІМЕ ^УОККЕК і це відтяжило Церкву-священика від клопотаннь у
цій діянці життя українських поселенців у Сіднеї - оіш).
*
"УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНА СЛУЖБА" (Оголош. в "Душпастирських
Вістях", "Церква і Життя" і "Вільна Думка"): "Подається до загального відома,
що заходами Ініціятивного Комітету при укр. католицькій парафії св. Андрія,
українська спільнота в Сіднеї одержала державну допомогу на затруднення
платного праціві-шка/-ці Суспільної Допомоги (т.зв. Сошял енд Велфер
Воркер) для цілої української спільноти на терені Сіднею, з осідком у Лідкомбі.
Головним обов’язком такого працівника/-ці буде: визначити потреби
української спільноти й виробити відповідну програму та вжити заходів, щоб
ті потреби задоволити.
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Суттєві вимоги: 1) знання української мови й розуміння потреб іміґрантів,
зокрема ж тих старшого покоління. 2) власне авто і право їзди автом; 3)
вміти спілкуватися з людьми, організувати сходини, вишкіл добровільних
помічників, проявляти власну ініціятиву й самостійно рішати чи розв’язувати
певні труднощі й проблеми, або спрямовувати клієнтів до відповідних
державних установ.
Дуже, побажаним є:відповідні кваліфікації з ділянки суспільних наук і /
або належний досвід у ділянці добродійности для іміґрантів.
Платня: згідно з досвідом, кваліфікаціями й домовленням. Праця: 20 годин
тижнево. Зголошуватись писемно: 57 Чирч Стріт, Лідкомб, або телефоном
до: Христина Кулик до дня 22.3.1985 р. о. парох.(Зголосилось 5 кандидатів.
Комітет вибрав панну Олю Барановську - оіш).
*
Звіт Голови Української Суспільної Служби в Сіднеї:
(за час: 6.2 - 25.6. 1985 р.)
Після останніх Ширших Сходин Української Суспільної Служби, чи, як
тоді казали: Ширшого Комітету УССлужби, дня 6.2.1985 р., що відбулися в
присуності панни Соні Седмак, представниці Департаменту Іміграції й етнік
Афферс., і на яких було оголошено позитивний вислід дотеперішніх заходів
Ініціятивного Комітету УССлужби в справі урядової допомоги на оплату
працівника/-ці (ЗОСІАБ \УОККЕЮ для української спільноти в Сіднеї, на
Екзекутиві УССлужби тяжіло завдання: 1) оформити й оголосити Закликоголошення про працю для українського "Сошял Воркер-а" в Сіднеї; 2)
оформити плян і поле праці для такого працівника; 3) виготовити й підписати
контракт про умови й оплату праці працівника УССлужби і 4) подбати про
бюро праці працівника УССлужби та устаткування того бюра.
Для виконання того завдання створено Екзекутиву, або Вужчий Комітет,
чи пак Допоміжну Групу або Програмовий Комітет, в складі: о.Іван Шевців,
панна Олександра Пєхов’як, гі. Андрій Барчинський, мґр Михайло Парасин,
п-і Зіна Дибач, інж.Юрій Дехніч, панна Христя Кулик (з Кенлі Вейл) і д-р
Стефанія Строкон. Практично в тій Групі працювали, крім о.І.Шевціва, мґр
М.Парасин, панна О.Пехов’як, панна X.Кулик і д-р С.Строкон. Інші: панна
Зіна Дибач відмовилася брати участь, панна Христя Кулик з Лідкомб дала
свої поради на письмі, інж.Ю.Дехгіч явився на Сходинах тої Групи два рази
а п. Андрій Барчинський лиш один раз. Представниця уряду, панна Соня
Седмак була присутня на всіх Сходинах Групи (крім останніх).
Всі вищезгадані завдання в міжчасі виконано, і тепер маю приємність
повідомити Шановних Присутніх Представників Українських Церков та
Організацій - Членів Української Суспільної Служби в Сіднеї про вислід
праці того Вужчого чи Програмового Комітету, а саме: в часі: 6.2 - 25.6.1985
року відбуто ряд Сходин:21.2; 28.3; 23.4; 30.4; 6.5 і 17.6.1985 р. Щоб уникнути
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зайвого повторювання, прошу
панну О лександру П ех о в ’як
прочитати писані нею Протоколи
тих Засідань (вони писані в англ.
мові з уваги на представницю уряду
- оіш), які лиш частинно говорять
про ту велику працю, що ЇЇ зробив
той гурток людей доброї волі, і то
безкорисно, для всієї української
спільноти в Сіднеї. (Слідувало
відчитання згаданих протоколів оіш, а потім):
Як бачите, працю зроблено і
сьогодні її вислід такий: щодо 1)
оформлено Оголошення і поміщено
його по-англ. в щоденнику "ТЬе
Зусіпеу Могпіпд Негаїсі", субота
Допомога для України
2.3.1985р., та в українських
часописах: "Вільна Думка" в Сіднеї
і "Церква і Життя" в Мельборні, дня 17.3.1985 р. і в "Душпастирських Вістях"
УКЦеркви в Сіднеї, 10.3.1985р. За оголошення в "СМГералд" заплачено з
парафіяльного фонду УКЦ-ви: 162 дол. Цю суму треба повернутий. Інші,
згадані публікації помістили це оголошення безплатно.
Із зголошених кандидатур, як Ви чули, вибрано одну: - панну Олю
БАРАНОВСЬКУ. Мені приємно представити її Шановним присутнім, як
Працівницю, чи як хочете - Урядничку Української Суспільної Служби в
Сіднеї, на найближчі 3 роки, чи згідно з контрактом, або, так довго, як довго
вона видержить на тім становищі... Нашим же завданням як Представників
Церков та Організацій буде: не лише використати її прислуги, але це основне:допомопги їй сповнити її ролю якнайкраще, а саме, уложити й виповнити
квестіонар потреб нашої спільноти, нпр. скільки старших осіб у віці: 60-70,
70-80 та 80 і вище років? скільки вдів, вдівців, сиріт і тп., та, по можливості,
зібрати їх адреси, числа телефону, їхні потреби ітп.
Завдання 2 і 3: оформити плян праці й контракт теж виконано. В цьому
заслуга нашого адвоката, магістра права Михайла Парасина. Це праця фахова,
безкорисна, християнська. За це йому СПАСИБІ!
Врешті, виконано і 4-те завдання: приміщення на бюро працівника
Української Суспільної Служби в Сіднеї" дала кредитова Спілка "Карпати",
при 27-29 Чирч Стріт, Лідкомб. Кошти умеблювання того бюра покрив
Департамент Іммміґрації й Етнік Афферс на підставі аплікації, в сумі 1.919.50
дол. Одержано допомогу: 1.788.80 дол.

580

Розділ XI

Врешті, останнє і для мене найприємніше завдання сьогоні, це: ПОДЯ
КУВАТИ усім людям доброї волі т.зв. Ініціятивної Групи, до яких я звертався
по поміч в оформленні прохання про одержання урядової допомоги на оплату
працівника УССлужби, а це: панна Христя Кулик, панна Орися Борець,
панна Олександра Пехов’як і п. Андрій Барчинський. (Це до 2.6.1984 р.)
Особливо дякую від себе за співпрацю зі мною та складаю признання від
цілої української спільноти в Сіднеї за безкорисну й професійну та ефективну
працю в ЗАВЕРШЕННІ взятих на себе завдань, - Членам Екзекутиви і
Допоміжного Комітету, в порядку їх заслуг: панні Христині КУЛИК (зосіаі
шогкег),-панні Олександрі ПЕХОВ’ЯК (зв’язкова з урядовими чинниками),
магістрові права Михайлові ПАРАСИНОМУ (правник), пані д-р Степанії
Строкон (клінічний психолог),п. Андрієві Барчииському, інж. Юрієві
Дехнічові, панні Христині Кулик з Лідкомб (психолог), панні Олі
БАРАНОВСЬКІЙ та готовість працювати в ділянці суспільної опіки - добро
дійности для української спільноти в Сіднеї, Дирекції української кредитівки
"Карпати" за приміщення б’гора УССЛужби, й всім Вам - Предствникам Церков
та Організацій за довір’я і моральну підтримку нашої праці.
Взяте на себе зобов’язання я старався виконати сумлінно, як міг. Його
виконано при Божій помочі й співпраці осіб, яких я щойно згадав, і тепер
моя остання і найбільша приємність - це: МОЯ РЕЗИҐНАЦІЯ з посту
Ініціатора і Голови Української Супільної Служби в Сіднеї.
На моє місце пропоную магістра права п.Михайла ПАРАСИНА та решту
Членів Екзекутиви чи т. зв. "МАИАСЕМЕМТ СОММІТТЕЕ ОЕ ТНЕ ІЖКАІШАИ \УЕЬРАКЕ АЗЗОСІАТІСЖ Ш ЗУБНЕУ" а саме: панна Олександра
Пехов’як - англомовна секретарка, д-р Степанів Строкон - україномовна
секретарка, панна Христя Кулик - Скарбничка. Повищий склад Управи прошу
прийняти для добра УССлужби, бо ті особи фахові й своєю працею досі собі
на це заслужили. Щобільше, вони готові дальше, безкорисно працювати.
Пропоную прийняти повищу назву, вибрати Контрольну Комісію і чимскоріше
уложити СТАТУТ такої Асоціації із членством:А) поодинокі Церкви або їх
парафії; Б) організації (особливо ті харитативного характеру, нпр., парафіяльні
Братства, Сестрицтва, Суспільна Опіка С.У.); В) Приватні особи, особливо
професіонали; і встановити висоту річної вкадки від членів, що все разом
буде виявом нашої зрілости й готовости самодопомоги в очах чужих та дасть
моральну і матеріяльну підтримку кожночасному працівникові Української
Суспільної Служби в Сіднеї.
Накінець, прошу зберегти осягнену ЄДНІСТЬ бодай на полі Суспільної
Служби чи Добродійної діяльности серед української спільноти в Сіднеї та
дати моральну й матеріяльну підтримку кожночасному працівникові/-ці
Української Суспільної Служби в Сіднеї в й о го /її праці для добра тої
спільноти. Щасти, Боже! о .Ів а н Ш е в ц ів ,27.6.1985.
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(З часом уряд почав покривати кошти повного удержання такого працівника,
а це відтяжило Церкву-свящеиика від клопотів у тій ділянці життя української
спільноти в Сіднеї. З'того часу, по сьогодні (кінець 1998р.-оіш) УССлужбу в
Сіднеї веде панна Оля Барановська. (Чому я про це все пишу? Щоб показати
провідну ролю і той великий вклад праці нашої УКЦеркви та її священиків у
різних ділянках життя української спільноти - зокрема в організації кредитівки
"Карпати" і УССлужби - в Сіднеї, що їх збувається мовчанкою, а то й
викривлюється факти і наміри ініціяторів, мовляв: вони постали завдяки якійсь
невизиаченій "групі громадян" ітп.)

Ф ед ер а ц ія Етнічних Ш кіл в Н П В
Коли Українська Шкільна Рада НПВ (а радше, пані Марта Зибачинська)
з рамени Управи ОУГ НПВ, в 1975-77 рр., робила заходи перед урядовими
чинниками про те, щоб українська мова була урядово визнананою, як
чужоземна, і предметом до матуральиого іспиту в австралійських НЮН
ЗСГЮОЬЗ, о.іш зі своєї сторони, як священцк і парох, цю справу підтримав
своїми зверненнями до різних урядових чинників та заохотою студентів до
науки і здавати іспити з рідної української мови.гл"ДВ".
З часом це осягиено. Постав ЗМЕС - Зіаіе Миііісиїіигаї Ебисаііоп Сошшіііее. Есіисаііоп Воагсі визнав цілий ряд модерних мов, якими говорять
емігранти в Австралії і ввів їх як навчальний предмет у державних гімназіях
- НІОГІ ЗСГЮОЬЗ (розуміється в тих, де було відповідне число студентів та
учителів), як предмет до іспиту при матурі й при вступі до університету, В
1977 р. 8 українських кандидатів здали такі матрикуляційні іспити з української
мови при вступі до сіднейського університету.
Коли треба було добитися нашої участи у Федерації Етнічних Шкіл, то
о. І. Шевці в часто ходив туди на засідання і домовився про створення такої
Федерації та про поміч уряду етнічним школам. Коли це досягнуто, він не
мав часу туди дальше ходити й Шкільна Рада НПВ післала туди своїх
представників: мгр.М.Даниляк,п-і Е.Барчинська, Стефа Даюк і ін,

У К Р А ЇН С Ь К А Р А Д ІО П Р О Г Р А М А в 5 . В . 5 .
Коли виявилася можливість, щоб у рамках багатокультуриої політики уряду
НПВ створити україномовну програму й одержати на це приділ часу (спочатку
пів години на тиждень) у відповідній порі дня, то Управа ОУГ НПВ звернулася
по допомогу й моральну підтримку до мене, як пароха кількох тисяч вірних
(потенційних радіослухачів).Я написав до уряду відповідного листа, подавши
аргументи про конечність такої програми, бо там будуть короткі релігійні
проповіді й оголошення релігійного характеру ітп.
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Ініціатори обіцяли віддати мені 5-10 хвилин у тій програмі на релігійну
тематику навіть щотижня. Я це приняв і кілька разів, на Різдво і Великдень,
мав короткі науки й приготовив ряд наук до Ювілею 1000-ліття Хрищення
України на тему Українського християнства. З часом мені у цьому відмовили
(п.М.Чигрии) мовляв: тому що православний священик не може мати подібних
виступів, то й мені цих кілька хвилин контакту в ефірі з вірними відобрали.
Іти до чужих і жалуватися на своїх людей було ніяково, а люди й дальше
дивуються, чому в польських радіоавдиціях священик має слово, а наші
мовчать?... Цс ще один приклад нашої нетолерантности і неохоти поділитися
навіть чужим добром!.
*
Ось мій л и с т у справі т и х р а д іо п ер ед а ч (25.6.1976):
" До: Українського Радіотовариства при ОУГ, Поштова скринка, 4.270.
Лідкомб, ГІПВ.
Високоповажані Панове, Перш усього, вважаю моїм приємним обов’язком
приєднатися до загального вислову задоволення цілої української спільноти
в Сіднеї із одержаної години сьогоднішньої радіопрограми, а Вашому
Товариству висловити признання і ґратуляції за безкорисну працю у
переведенні тої години дотепер.
Я свідомий того, як і Ви, що зміст і якість тої радіогодини в рамках
державної радіовисильні залежить у першу чергу від нас самих і тому
вважатиму своїм обов’язком давати і мій особистий вклад у неї.
Перш усього, я хотів би звернути Вашу увагу на те, що згадана радіогодина
є призначена для всіх українців і є, неначе, власністю всіх, а тому слід
підбирати вістки й укладати програму так, щоб бодай більшість слухачів
була з неї задоволена.
Напевно Ви вже визначили собі тактику і тематику радіопрограм, т.зв.
"РОІЛСУ". При її визначенні, я хотів би, щоб Ви взяли до уваги одну
важну,незмінну істину, а саме: релігійність нашого народу! Не забувайте, що
наш народ у цілому, - в Україні й на еміграції - віруючий в Бога, це християни:
католики, православні, евангелики. Наша духовість і культура наскрізь
просякнені релігійністю. Це знає ворог й тому за всяку ціну старається
обездуховити наш нарід. Тому то нашим обов’язком є і має бути: мати на
увазі релігійні переконання нашого народу, ту Віру респектувати, шанувати і
де можна, підтримувати, скріплювати. Тому відклик до релігійної тематики
не сміє бути припадковий, спорадичний, відірваний, а навпаки: з цілого змісту
усіх програм мається відчувати, що це програма людей віруючих і для людей
віруючих; мається там відчувати духа християнської віри! Звідси: вістки з
церковного і релігійного життя української діяспори, - католицької і
православної Церков - будуть складовою частиною звідомлення про життя
українського народу в Краю і на чужині. Наша музика і пісенна творчість
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повна ие лиш прекрасних творів народньої душі - фолклору, - але й релігійнихдуховних пісень і кантів, гимнів.
Чому не згадати про Богослуження в наших церквах,щонеділі і заохотити
Вірних до молитви за український народ? Це напевно краще і глибше доцінить
український слухач Вашої програми, ніж заохоту йти до клюбу на "якісь горячі
чи холодні напитки", ітп. Ііпр., варто пригадати дуже виховний факт, що в
першу неділю кожного місяця в церкві св. Андрія, в Лідкомбі, о год. 10 рано,
правиться св. Літурґія для української молоді й за українську молодь, в Краю
і на чужині, та заохотити українську молодь і дітей до молитви за своїх
ровесників. Варто сказати, що в тому Богослуженні беруть участь у зоргані
зований спосіб діти і молодь Пласту й СУМ-у. Ми повинні змагати, щоб уся
українська молодь в першу неділю кожного місяця молилась разом у своїх
церквах за кращу долю українського народу і своїх ровесників в Україні. Це
дуже виховний факт. Це зобов’язало б і молодь, яка не зорганізована в рядах
Пласту чи СУМ-у, приходити до церкви і молитись разом, за Україну, поукраїнськи. Чому не награти фрагменту такого Богослуження молоді й переда
ти його зчасом на радіохвилях іншим для прикладу і заохоти? В Сіднеї, як Вам
відомо, є багато української молоді що відійшла від нас - відчужилась від нас,
або прямо втратила контакт духовий з нашою спільнотою. На мою гадку, саме
Ваша радіопрограма повинна помогти тій молоді віднайти шлях до українського
середовища, віднайти своє національне, релігійне й обрядове обличчя.
Дуже добре робите, даючи кілька хвилин для дітей: казочки тощо. Чому
немає згадки про те, що в Сіднеї є українські школи, що в них сотки
українських дітей вчаться по-українськи читати, писати ітп.Варто згадати,що
в Сіднеї є дитячі садочки, щосуботи, що Преп. Сестри Василіянки провадять
цілоденний садочок, чому немає заохоти молодих батьків: посилати дітей до
української школи, до українського дит. садочка тощо?
При загальнім вирозумінні наших потреб і при взаємній помочі ми зможемо
дуже багато зробити - осягнути, а насамперід: причинитися до збереження
національного і релігійного та обрядового обличчя і єдности старшої і молодших
генерацій у цій Країні і зробити їх корисними для української справи. Також
друга ціль нашої радіопрограми: пропаганда назовні наших культурних надбань
- інформація по- англійськи про нашу культуру, релігію і боротьбу, - повинна
становити частину нашої діяльности, але радше другорядного характеру - ваги.
Я не маю наміру робити Вам якісь закиди, чи ставити якісь вимоги. Хотів
би, як і Ви, щоб теперішня радіопрограма залишилась для нас усіх плятформою
для співпраці, вирозуміння, толеранції і репрезентації на зовні, як одна
згармонізована, братерська, українська спільнота.
Оцим заохочую Вас до дальшої витривалої, кропіткої праці для спільного
добра в рамцях цієї радіогодини та бажаю Вам успіхів у тій праці. Звичайно,
бажаю Вам кріпких сил, здоров’я і Божого благословення в корисній для
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спільноти праці. В залученні посилаю чек на 50 дол. на потреби радіопрограми,
чи радше Вашого Товариства. Прошу мати на увазі, що в моїй особі і взагалі
в нашій Церкві найдете всесторонню підтримку, співпрацю і поміч у Вашій
праці й прошу без вагання по неї звертатись. Остаюсь з високою пошаною і
християнським привітом, відданий в Христі: о.Іван Шевців, парох українців
католиків у Сіднеї."

У країнські Громади і ОУГ
( О б ’єднання У країнських Гром ад) Н П В
Треба признати належне ініціаторам громадського життя українських
поселенців в Австралії. Приїхавши сюди, вони змісця почали єднатися і творити
Українські Громади в окремих місцях поселення, а навіть у переходових
таборах. Спочатку в Сіднеї була лиш одна Українська Громада. З часом,
громадські діячі рішили створити в більших передмістях Великого Сіднею
окремі Громади на кооперативних статутах, а всі ті громади получили під
парасолькою " О Б ’ЄД Н А НН Я У К Р А ЇН С Ь К И Х ГРОМ АД Н О В О Ї
ПІВДЕННОЇ ВАЛІЇ".
їх метою було: щоб власниками громадського майна були члєни-пайовики,
які управляли тим "добром" через своїх Мужів Довір’я (ТІШ5ТЕЕ5). Ця
добра ідея дала зчасом "квасні" овочі. Кожна така Громада жила своїм
"парафіяльним" життям і гуртувала довкруги себе "своїх" людей близької
околиці; збирала кошти на свої будови, й потреби; організувала свої імпрези,
силами своїх місцевих "артистів", хорів ітп., зі шкодою для цілости. А це
розбивало спільноту й до "централі" (Українська Громада Сідней) в Лідкомбі,
не всі тяготіли. Внаслідок цього, замість мати всіх українців разом на одному
Святі (нпр.Шевченка,Державности і ін.) то деякі осередки - Громади
"святкували " їх у себе, своїми силами... На цьому терпіло спільне, громадське
життя; не вироблялася єдність ані солідарність. До того ж, Народні Доми
ітп. треба було удержувати, нових "паїв" (5НАКЕ5) не було. Кажуть, що в
деяких Громадах, члени Управи міняли на такі "паї" вартість часу своєї
"громадської роботи", чим збільшували свою частку на випадок продажі досі
"громадського" майна. Під сучасну пору більші імпрези відбуваються в Домі
Української Молоді в " українськім центрі", в Лідкомбі.. А був час, коли
деякі політичні "діячі" зарікалися поставити свою ногу в тому Домі. Зайво
доказувати, що на такім роздрібненні громадських сил втрачено багато. Воно
відбивалося теж і на реліґійнім-церковнім полі...(Я був платним членом
УГромади, але не завжди мав час бувати і брати участь у різних громадських
імпрезах чи висиджувати на різних зборах, нарадах ітп. шо відбувалися,
звичайно, в неділі-оіш).
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Д ім М ол од і. У країнський К ультурно-Товариський
К лю б і Ц ерква - парох
Спочатку, коли побудовано Дім
Молоді, а зокрема коли відкрили
Клюб, (у 1968р.), то парафіяни, зараз
по С л.Бож ій в церкві, громадою
"сунули" до Клюбу, на пиво і,
розуміється, подорозі коментували
проповідь священика ітп. Звичайно, в
церкві, свящ еник заохочував до
сам озаперечення, до тверезости,
оіцадности, до жертвенности і пожертв
на добрі ціли, а це багатьом не подо
балося. Мовляв: я заробив і маю право
зробити з моїми грішми те, що хочу і
дати кому хочу ітп. З хвилиною
відкриття в Домі Молоді т.зв. Україн Голова УКТК п. Омелян Кошарський,
ського Культурного Товариського 0.-парох І. Шевців, п. Лев Новицький Клюбу, де рівночасн о, на взір
тереновий провідник ОУН
австралійських подібних клюбів,
продаються алькогольні напитки, а зчасом заведено і газардові покер машини
(одно й друге несумісне з назвою і ціллю Дому Молоді), Священик перестерігав
і спам’ятував людей, що це не культурний клюб - а звичайна коршма. Це не
подобалося патріотам з клюбу - СУМ-у. Один з них, вказуючи на Дім Молоді
а в ньому й клюб, так і сказав: "Оце Україна!", розуміється, не церква.
Такий дешевий патріотизм добрих людей використовували "суперпатріоти"
з СУМ, а радше з бандерівського угруповання, яке мало інтерес в існуванні
клюбу-коршми з покер машинами і кантиною. Спочатку там аж кишіло від
"директорів" і "механіків" від покер машин, поки поволи люди постарілись,перестали пити, а деякі спам’яталися, що ті диявольські машини подумані
й "накручені" на те, щоб від них гроші вирвати, а не щоб дати їм виграти.
Неодин стратив на тих машинах тисячі тяжко зароблених долярів, а кажуть,
що один наш чоловік програв навіть маєток (хату). Не диво, що коли священик
спам’ятував людей перед таким "бизнесом", то патрони-опікуни клюбу й машин
вигадували всячину, щоб священика висміяти, а його перестороги і заклики
до тверезости і самозаперечення -легковажити. Не диво, що одна жінка, нераз
і не два чекаючи чоловіка з праці, (а він пішов до клюбу на покер машини),
молотком побила кілька покер машин. Заплатила кару, але чоловік уже .більше
до тих машин й не наближувався... а зчасом побудував поверхову хату і
тепер дякує жінці за мудрий порятунок з біди.
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Священик - оіш - не мішався до місцевої політики і до справ політиканів,
держався осторонь, але боронив позиції УКЦеркви, коли заходила потреба, а
це їм не подобалося.

Ч л ен ст в о в О П НТШ ( О с е р е д о к П р а ц і, Н а у к о в е
Товариство ім .Т .Ш евченка)
Звичайним
Членом
НТШ я став ще в 1964р. в
часі мого душпастирювання в Перті, Зах.Австралія.
Приїхавши до Сіднею, в
1967 р., став членом місце
вого О середку НТШ і
включився в його працю.З
того часу Сходини ОП
відбувалися в парафіяль
нім домі. Як член НТШ
виголошував доповіді на
різні теми, написав 50 гасел
до IV тому Енциклопедії
мгр. Я. Кужіль, д-р. 1. Гордіїв, о. І. Шевців, д-р.
Українознавства (Діаспора
Володимир Чекалик, проф. Євген Сенета.
в Австралії). Якийсь час
був Скарбником ОП, а
потім, аж до часу його "ліквідації" 1996 р., Заступником Голови ОП (Головою
був д-р Ігор Гордіїв). Тепер ОП НТШ відновлено під проводом д-р Галини
Кошарської.
Голова Комітету відзначення 50-ліття УВУ (Українського Вільного
Університету) і приїзду Ректора УВУ проф.д-ра Володимира Яніва до Сіднею
в 1980 р.
Член Українського Богословського Наукового Товариства в Римі. (Допо
відь на Міжнароднім Евхаристійнім Конгресі в Мельборні, 1973 р. і ін).
Короткі розвідки, статті в пресі й доповіді на релігійні теми.

А У К П - (А со ц ія ц ія У к раїн ськ ої К атолицької П р еси )
Після появи журналу "Церква і Життя", до мене звернувся п. Л.
Мидловський, редактор "Шляху", а потім щеденника "Америка" в США, з
пропозицією стати членом Асоціяції Української Католицької Преси, якої
він був головою, і заснувати Філію АУКП в Австралії. Я погодився і оформив
таку Філію. Крім мене, членами АУКП в Австралії були: владика Іван Прашко,
ред. Юрій Венгльовський, д-р Е. Завалинський, проф. В.Савчак і інж.
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М.Болюх, в Мельборні, та
д-р І.Ващишин і п. М. Лапка
в Аделяйді.
Коли, в 1976 р. у Філа
дельфії, ми вперше зустрі
лися з ред. Л. Мидловським,
він здивувався, кажучи: " З
Ваших листів я мав вражін
ня, що Ви старший (я додав:
"і поважний") єґомосьць, бо
так поважно пишете, а Ви
ще такий молодий..."
Ідеєю
АУКП
було
об’єднати всіх католицьких
Конгрес Католицької Преси, Париж 1954 р.
ж урналістів і виробити
Українська
делегація: ред. Микола Колянківський
католицьку "лінію" та етичні
(Канада),
Микола
Троцький (Швейцарія), проф.
засади для журналістів, бо
Володимир Янів ( Франція), о. Іван Шевців
в партійних чварах часом
(Англія), о. Іван Леськович (Німеччина).
доходило до взаємопоборювания, а в церковних справах забирали голос люди не завсіди з чистою
репутацією, а то й невіруючі чи непрактикуючі християни. Особливо важним
для нас було мати представництво у Світовій Федерації Католицької Преси.
Цс давало нам змогу брати участь у світових З ’їздах тої Федерації і виступати
в обороні нашої Церкви і Народу. Як редактор журналу "Наша Церква" в
Англії, я брав участь утаких З ’їздах, у складі англійської делегації катол.
преси в Римі: 1952р.; в Парижі 1954 р., у Відні 1958 р. На тім З ’їзді я мав
виступ проти гол. редактора папського пів-офіціозу "ІА Оззегуаіоге Кошапо",
графа Делля Торре. Він занимав про-польську позицію і про переслідування
нашої Церкви не згадував, наче б вона не існувала і не була переслідувана...
(Може це декому дивно, що навіть католицька преса промовчувала згадку
про переслідування УКЦеркви, щоб не дразнити москалів, а патент на
переслідування католицької віри комуністичним режимом привлащували собі
поляки, чехи, словаки і мадяри, (як тепер жиди на голокост).Переслідування
Української Кат. Церкви мішали з поборюванням комуністами українського
націоналізму, а до таких справ, як відомо Папи і Католицька Церква ... "не
мішаються." Аякже! Згодом я довідався, що граф Делля Торре перед війною
дістав від польського уряду якесь державне відзначення і зв’язану з тим
"пенсію" і за це, розуміється, де міг "відробляв" своїми виступами і статтями
на користь поляків. Ми українці, на жаль, ще досі не навчилися такої
"політики", щоб чужі робили для нас якусь справу (розуміється, за гроші).
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Т.А . (Товариство Священиків ім. св. А н др ія ) - це свого
р о д у - Священича ун ія
Товариство постало з
благословенням Б л а
женнішого Патріярха
Йосифа, з метою об’єд
нувати
свящ еників
ідеєю У країнського
Патріярхату і працею
для Церкви і Народу.
Статути Т.А. затвердив
Блаженніший Патріярх
Йосиф. На жаль, біль
шість Єпископів (крім
Кир Івана Прашка в
А встралії і владики
Ізидора Борецького в
Торонто) спротивилися
існуванні Т.А. в їхніх
дієцезіях,
побоюючись
Рим, Липень 1975 р. Звітує голова ТА о. Іван Шевців
зорганізованої дії духо
венства. Вони воліли маги вигідних "єсменів -потакайлів", ніж об’єднане
духовенство, що ставило б своє вето чи застереження на рішення і діяльність
єпископів, які не завсіди диктовані Святим Духом.
Взагалі наші священики якісь пасивні, боязливі, без власної ініціятиви, не
кажу про якусь удавану покору чи скромність. Вони прямо бояться якоїсь
власної зорґанізовиої дії. Вони бояться за свої посади а вже зокрема ті, що
мають від єпископа якісь титули чи добрі парафії. Вони виконують забаганки
єпископа, діють АП ЬШТІІМ ПЕЬРНШІ, боючись утратити його ласку. Це
прикре і болюче, але правдиве явище.
З благословенням Блаженнішого Паріярха Йосифа, як Голова Світової
Ради Т.А. у 1976 році, я відвідав майже усіх єпископів УКЦ у Півн.Америці
та Европі, щоб переконати їх у конечності скликання Собору, під проводом
Патріярха, з участю представників духовенства і мирян (що тепер і робиться!),
щоб виробити і закріпити ЄДНІСТЬ у нашій Церкві в тих часах!
Звідомлення про цю поїздку я здав Блаж.Патріярхові. Він опублікований
у моїх Споминах: "Фрагменти..." Львів, 2000 р. Ой,як інакшою і сильнішою
виглядала б наша Церква, якщо б вона була вернулася в Батьківщину об’єднана
і під проводом Патріярха, як це передбачував і хотів здійснити св.п. Патріярх
Йосиф, та з його "Завіщанням" у руках!
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П Р О П А М 'Я Т Н А К Н И Г А

(В и п и с к и )
В канцелярії парафії св. Андрія зберігається " П Р О П А М ’Я Т Н А
К Н И Г А " УКЦеркви в Лідкомбі, оправлена в різьблені окладники (роботи
пок.Юрія Сандуляка), а в ній записи Відвідувачів Храму і парафії св. Андрія,
від 26.10.1958 р.,почавши. Ііа сторінках: 8 - 34 находиться Список Імен і
Прізвищ Жертводавців на будову церкви св.Андрія.
Перший запис (ст. 36) зробив Блаженніший Патріярх Йосиф (Сліпий) під
час відвідин Австралії, 20.X. 1968 р.: "Найщиріші побажання для віднови
творчости наших старовинних Братств на Україні-Русі й архиєрейське
благословення! +Йосиф, Верх.АЕпископ.
*

"Найкращі побажання, враз із висловами найщирішого признання для Всесв.
о. Крилошанина Шевціва - пароха і всіх членів парафії, для їхньої дальшої
творчої праці для добра нашої Української Католицької Церкви й всього
Українського Народу.
Дня 3 березня, 1973 р. + Максим Гермашок Митрополит Канади.
І дальше иа тій же (37-мій) сторінці побажання і підписи Єпископів: Ніля
Саварииа і Ізидора Борецького з Канади та Отців: Остапа Ґошуляка, Володи
мира Жолкевича з Торонто, Канада; О.Маріяна Бутринського з Чікаго, США
і О.Петра Стецюка з Риму. Всі згадані вступили до Сіднею в поворотній
дорозі з Міжнародного Евхаристійного Конгресу в Мельборні.
На ст. 38 запис Блаженнішого Отця Йосифа: "Усильні благодарення за
великі досягнення і горячі мольби за дальший змаг і розквіт."
Сідней. 5.111.1973. +Йосиф, ВАЕп.
*
Ст.39: "Подивляю це все, що наші Отці разом з нашими вірними побудували
в Сіднею. Горда, що ми - Сестри Василіянки - можемо бути частиною цієї
нашої Церкви на еміграції. Буду пам’ятати наших добрих українських людей
в Австралії в своїх молитвах. Дякую за все! М .Е м елія (П рокопик)
ЧСВВ,Архимандриня.РимА8.3А913.
і: "Я - наочний свідок нищення Українських святинь і кривлення душі
Українського Народу безбожним комунізмом, щаслива бачити, що наші брати
на чужині можуть вільно молитися за кращу долю мого народу! 16.12.1973 р.
Ганна Колесник."
*
Ст. 40: "11 січня, 1974 року: Я з великою радістю ствердив, яку корисну
церковну працю провадить Українська Католицька Церква в Сіднею. Ця праця
йде на добро українській культурі і посередньо українській національновизвольній справі.
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Микола Лівицький від У. Н. Р. в екзилі."(Президент - оіш) "20.4.1974: З
сердечною подякою за опіку, висловами радості ростом релігійно-національного
життя в парафії св. Андрея й побажаннями дальшого розвитку. В.Кубійович."
Ст. 41: ”3 нагоди мого концертового турне в Австралії, складаю Отцеві
Парохові свої сердечні побажання успіху в праці. З подякою за всю поміч.
Марійка Галабурда.8.5.1974."
29.6.1974: "З нагоди моїх відвідин українців в Австралії я щиро сердечно
всіх вітаю і бажаю Божого благословення в усіх численних змаганнях.
О.д-р.В.Кушнір, Президент СКВУ."
26 жовтня, 1974 р.: "Після мого дебюту у вашій чудовій сіднейській опері,я
є дуже щаслива відвідати Вас і вашу парафію та буду вдячна на завжди за
українську теплу гостинність. Горда за Вас і вдячна, Ваша: Галина Соколенко
Аидреадіс"
"З великим подивом оглянув я Вашу чудову церкву і довідався про церковне
життя нашої громади в Сіднеї. Виїду і повернуся додому, до Вашингтону в
З.Д.А. з найкращими враженнями і споминами. З найкращими побажаннями
для о. пароха і парафіян. Юрій Старосольський, Начальний Пластун. 1
січня, 1975р."
Ст.42: "З нагоди побуту в Австралії, з виступами по всіх містах поселення
українців, святкуючи 30-ті роковини співу, щасливий був відвідати парохію
св. Андрія та настоятеля отця Івана Шевцева, тому складаю найщиріші
побажання з 25-м(роком) його служінням Церкві. Дякую за щиру гостину, за
староукраїнськими традиціями. З глибокою повагою і братньою пошаною.
Михайло Мінський. 24.6.1976 р ."
26.4.1977 р.: "З найкращими побажаннями дальших добрих успіхів у праці
для української спільноти в Австралії і для Українського Народу. Др
Р.Малащук, Голова Світового Українського Визвольного Фронту." і:
благословення Кир Іван,Ап.Екзарх в часі канонічної візитації парафії св.
Андрія, 27.4.1977р.
Травень, 1977р.: "Відвідуючи Сідней, вступили ми обидвоє з дружиною до
резиденції при Українській Католицькій Церкві в Сіднею, щоби відвідати
нашого колишнього пароха Всесв.о.І.Шевціва. Ми радіємо невимовно, що
Всесв.о. парох дальше находить ще сили для його так важливої праці, бачимо
цей центр створений при парафії, спеціяльно Школу, і бажаємо на будуче
якнайкращих успіхів.
Др О. Менцінський і М арія Менцінська. (Перт, Зах.Австралія)."
Ст. 43.22.7.1977: "З висловом дійсного признання та великої радости з
нагоди моєї візити і побуту в Сіднею, - вітаю Вас, Шановний Отче, та усіх
ваших вірних парафіян із успіхом та з осягами, що тут на чужині, Ви зуміли
своїм зусиллям, своїми пожертвами побудувати: Божий Храм і школу і все,
що творить для нас мініятюрну Україну. Щасти Вам, Боже, в дальшу путь і
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благослови Вас,Боже, ще більшими осягами та розквітом нашої Церкви і
нашої живучості. Маруся Е. Бек."(Президент УККА -оіш)
19.12.1977. "З цікавістю я приглянувся до життя-буття Вашої парафії і
помітив великий вклад праці й її засяг. Мої спостереження наповняють моє
серце позитивними почуваннями і вірою, що "українському роду нема
переводу".
Теодосій Самотулка. (Пластовий діяч з Америки - оіш).
"З великою вдячністю за приязнь і гостинність Вашої парафії, Сестер, і за
ту людську, гуманну працю, що проводить Церква. Дні у Сіднеї - одні з
найкращих перебування серед нашої такої "єдиної" діаспори. Л.Плющ.
18.4.1977р." (Дисидент -оіш)
Ст.44."3 подивом оглядав успіхи Вашої праці. Не сумніваюся, що по
Мельборні Ваша парафія фактично може гордитися осягами. Від церкви,
садочка і школи до Ваших особистих приміщень все в найкращому порядку.
Благаю Господа, щоб дав вам Отче Мітрате, витривалости і сили здійсняти
Ваші благородні задуми та служити нашій українській церкві і нашому
народові. М. Суховерський,Едмонтон .17.березня, 1978."
13 серпня, 1979р. Признання і побажання, висловили: п-і М арія Дитиняк
і п-во Оля і Петро Саварии, Едмс
Ст.45. "При збереженні єдности
ідеї в змаганні до спільної мети не
має значення розпорошення. - Це
відчувається при приїзді з далекої
країни до нових поселень земляків
у світі, які є духовими оазами, з
яких черпаємо силу і наснагу до
дальшої служби Батьківщині. Це
так прекрасно можна відчути у
традиційній атмосфері рідного
приходства при церкві св. Андрея
в далекому Сіднеї. У вдячності за
гостину в часі моєї дороги по
Австралії в службі Українського
Вільного Університету і за всебічну
підтримку бажаю з цілого серя
Всесв. о.парохові І.Шевцеву і всім
отцям і сестрам Обителі багатих
Божих ласк у праці для розвитку одного з кращих наших духових осередків
у діяспорі в дусі загальної єдности спільноти у поході до великих цілей у
відродженні християнської України. 27 квітня, 1980р. Володимир Янів,"(,Ректор
УВУ)
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"Доброю несподіванкою
була церква св. Андрія у
виконанні Левицького, що є
за повним правом однією з
найкращих українських цер
ков у діяспорі. З щирим
вітанням. Валентин Мороз.
На другу Пречисту, 21 вересня,
1980р."(Дисидент - оіш)
Ст,4б. вписалися: Манолій
і Наталія Лупул. Канадсь
кий Інститут Українських
Колишній політв'язень В. Мороз під час відвідин Студій. Едмонтон. Алберта,
Канада.
парафіяльного дому в Сіднеї 21.09.1980р.
13.4.1981 р. Митрополит
Мстислав (УАГІЦ). 30.5.1981 р. п-і Анна М арія Баран, член Управи
С.Ф.У.Ж .О. з нагоди Конференції"
Ст.48-50 Вислови співчуття по втраті св. п.Патріярха Йосифа, з нагоди
Панахиди і Поминок у параф.залі й дописка о.пароха І.Шевціва: "В Достойній
Особі св.п. Патріярха Йосифа, Ісповідника Віри, В’язня московських ҐУЛАҐів, Укр. Катол. Церква втратила свого найдостойнішого Представника перед
цілим світом, гідного переємника і носія ідеї Церковного З ’єдинення Слуги
Божого Митрополита Андрея Шептицького, а Український нарід - Великого
Сина і Духового Велетня - Мойсея - Патріота. З печаттю духа та з ідеями
Українського Патріярхату і з Його "Завіщанням", Українська Церква і нарід
підуть у майбутні століття. Вічна Йому Паять! о.Іван Шевців, парох.
Ст.51. "З пагоди відвідин Сіднею і Сіднейської парафії св. Андрія.23.4.1985.
Ю.Барчинський". (з Канади).
''Ярослава ІЛипула - Ґудзяк зі Золочева, живе в Америці. 29.4.1985.
Др.Олександер Ґудзяк - Сиракюз. Н.Й., США."
"Петро Кузьма-Балицький, /олова українців у Данії. Член Ювілейного
Комітету Хрещення України 988 р. в Скандинавії. 29.4.1985."
"З великим подивом та незвичайною цінністю слід відмітити колосальну
працю УКЦеркви в Сіднею, Зокрема пароха о.І.Шевціва. Щасти, Боже, в
дальшій праці. Павло Дорожинський, Віра Дорожинська.ЗО червня, 1985р."
"Нехай милосерний Господь благословить парафію св. Апостола Андрія і
подасть їй довгий і щасливий вік на славу Божу і добро українських вірних.
Відданий в Христі Госполі, о.Петро Білаток" (з Канади). 18.08., Р.Б. 1985."
"Церква, Наука і Шкільництво, Мистецтво і культура, Організованість це основа нашого життя у вільному світі. Честь і слава всім духовним і
світським провідникам, які трудяться для української Церкви і Народу. Ваша
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церква, і школа, і забудування гідні подиву, а розмалю
вання мистця Левицького
роблять Вашу церкву пам’ят
ником українського мис
тецтва! Хай Бог благословить
Вашу працю й надалі, Отче
парох Шевців, і дарує Вас
здоров’ям і многими літами.
О ля і П ет ро С аварин
( вдруге), Президент СКВУ."
*
Ст. 52. "Щиросердечні
побажання складаю Вам Високопреподобний Отче
Мітрате - за Ваші всі
Оля і Петро Сварин (президент СКВУ), п-і
старання та муравлину Євгенія Барчинська, о. І. Шевців в парафіяльній
працю в парафії та у всіх її
братствах і організаціях.
Про працю і невтомне старання свідчать понад усякий сумнів успіхи, що їх
Ви осягнули і які є видні на кожному кроці. Хай же, Боже благословення
спочиває на Вас та на всіх тих, які з Вами співпрацюють у Ваших стараннях.
А могутній Творець і Спаситель наш Ісус Христос хай обсипає Вас усіх
своїми Божими ласками й благословеннями.
+ Мирослав Іван, Кардинал Любачівський. 10.4.1986."
*
Червень 1986р.: "Хай Господь надальше благословить все, кожний почин
на Його славу. Дякуємо за опіку і піддержку наших Сестер Василіянок.
С.Христофора Малковскі,ЧСВВ. Архимандриня."
"Нехай Всевишній Господь благословить Вас. Ген.Хор.УВК. Валентин
Різник, Кошовий Отаман УВК. Ірина Різник, Осаул УВК. Начальник
Канцелярії Ген.Булави."
"Складаємо щиросердечну подяку високопреподобним Отцям і преподобним
Сестрам за незвичайну гостинність. Подивляємо і щиро ґратулуюємо за
розбудову церковного і суспільно-громадського життя. Бажаємо Вам ще
кращих успіхів - Молимо. Всемогучого Бога, щоб благословив Вас кріпким
здоров’ям і обильними ласками на Многі і благі літа! Ліда і Василь Колодчин.
Голова УПСО із США. 4 .8.1989р."
Ст.53. ”21 травня 1989р. Оце вже моє друге перебування в гостинній обителі
о.Митрата І.Шевціва. Як і перед чотирма роками, зустрів зразковий порядок,
організацію, нові надбання і розбудову. Це - гордість українського поселення
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в Австралії, гідне того, щоб було належно відмічене в Енциклопедії Української
Діяспори. Звідси я мав можливість вигідно контактуватися з різними людьми
й установами. Спасибіг за прихильність і нехай Бог благословить усім добром!
Подивляв зокрема Школу, Бібліотеку, Монастир та Іконопись у Храмі. Василь
Маркусь Ред.ЕУД."
*

і - (перші) Гості з України: "Сьогодні, 29 липня 1989 року - в день радісний,
коли з України прийшла звістка про удержавлення української мови, ми
відвідали школу ім. св. Андрія, парафіяльну церкву, домівку духовних пастирів
отця Шевціва і отця Кліша, центр духовної культури українців Сіднею і
складаємо всім, хто тут творить рідне слово і молиться за нас - низький
уклін. Дмитро Павличко, Богданна Павличко."
*

"6-го серпня 1989 р. Є Бог і є Владика- Свята Україна Велика! Моє серце
радіє, коли бачить у далекій Австралії цятку українського духа. Нас били,
морили голодом, нищили і нищать, але ми Є! Нарід, що першим прийняв
Діву Марію за свою Покровительку, не згине. Кріпім Віру і єдність Віри.
Любім Бога і слухаймося Бога. Боронім власну гідність і завжди пам’ятаймо,
що ми є нація християнська і хліборобська. Йосип Тереля."
Ст.54. "1 3 / IX 1989. Радію, що по 20 роках маю знова змогу відвідати цей
великий, добре зорганізований центр українства в Сіднею,- Центр релігійноцерковного і національного життя - Церкви і Народні доми, а довкола них
українська зорганізована спільнота. Коли про це довідуються в Україні, то
це є великою моральною силою Українського Народу в його ставанні до
державного життя. Хай Бог і дальше помагає і нагородить всіх Отців, Сестер
і всіх культурно-політичних, громадсько-суспільних діячів, що не дають
українській людині відірватися від здорового українського кореня.
Слава Сгпецько."
*

"ТЬапк уои уегу шисЬ 1’ог ІЬе \уагт гесергіоп уои §ауе т е аі ІЬе оссазіоп оі
т у уізіі Іо Зусіпеу.Оиг \Уогк "Аісі Іо іЬе СЬигсЬ іп Иеесі" \уі11 сопііпие Іо Ьеір
іЬе СЬигсЬ іп ІЛсгаіпе.
М. ХУіШатзоп, 14.11.1989."
Ст.55. " І \уаз іп Уіеппа іп іапиагу 1990 апсі т е ! тапу З е 1 е $ а і:е з іо іЬе
Еигореап Коипсі ТаЬІе Ігот Еазіегп Еигоре. Оеіедаїез \у Ь о \уапі І т ч іо т . Мапу
сіеіе^аіез заісі Ьо\у СЬгізгіапііу \уаз уііаі Іо ІЬеіг Ьауіп§ кері ап еіЬіса! зіапсіагсі бигіп£ ІЬеіг орргеззіоп.
ТЬе реоріе оі Икгаіпе Ьопоиг ІЬеіг СЬигсЬ апсі \у і 11 сопііпие Іо ригзие ї’геесіот.
Зепаіог Вгапвхюуп Візкор. 24-3-1990."
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"Вдячний долі, що привела мене на землю Австралії - далекої відстанню,
але близької Духом Україні - тут-бо, в цьому куточку австралійської України
живуть і працюють люди, українці душею і серцем, віддані оновлюваній
Україні. Слава навіки Богові і Україні! 11 березня 1990 року. М.Осадчий,
Львів, Україна.''
"Дуже вдячний за тепле приняття і щирі розмови. Захоплений вашою
церквою і хором. Бажаю сердечно Вам, о.Шевців, довгих літ. Тримайтеся
міцно в ім’я України. 13 квітня 1990 р. Андрій Черомський, м.Харків. СУМ."
"Народ, який найвище цінує християнські та національні принципи незнищенний. Відвідини нашого Церковного Центру Сіднею залишають в мене
найкращі вражіння і залишаться в моїй пам’яті на всі часи.
Дужий ГІетпро з Дружиною. 9 грудня 1990 р."
Ст.56. "Вельмишановний Отче Шевців! Щиро дякуємо за велику турботу
про церкву та українських парафіян! Ми захоплені глибиною розуму та
широтою розуміння історичної долі українського народу і місце діаспори в
нашій історії.
Якщо провидінню у свій час угодно було розсіювати нашу націю по всіх
усюдах, то хай тепер ці різні загони стануть фактором зміцнення національновизвольних сил України й наближення дня національної волі. Левко, Надія
Л ук’яненки, 12.1.1991 року,"
*

"Настає час відновлення української державности та духовости української
нації. Перебуваючи в Австралії, я захоплений здобутками нашої громади і
зичу їй дальшої доброї долі. Лиш спільно наш народ зможе здобути Українську
Державу. Зичу Вам всього найкращого і плідної праці. Слава Україні!
17.4.1991 р . Ігор Деркач"
"На милу згадку моїх відвідин Веч. отця мітрата Шевціва у місті Сідней у
соняшній Австралії. Ці відвідини це знак любови і великого піднесення
духовного і народнього, як на рідній Україні так і на діяспорі. Хай Господь
благословить нас усіх.26.7.1991 р. + ПВасилик, Єпископ."(Ісповідник
Віри,Святитель Храму св.Володимира і Ольги, - Пам’ятника 1000-ліття
Хрещення Русі-України,в Канберрі, 28.7.1991 р.-оіш).
Ст. .57. Квітень 1992. "Щиро вдячний за теплі зустрічі на австралійській
землі. Українське національне відродження кінця 2-го і початку 3 -го
тисячоліття відбувається на благодатному тлі навернення до Бога, яке за
глобальністю можна порівняти хіба що із Хрещенням Русі 1000 літ тому.
Устремління українського народу до свободи - то природне право, яким
нагородив Всевишній кожну земну спільноту. Тому ми віримо у нашу остаточну
перемогу, що з нами Бог, а ми - з Богом.
Василь Базів, головний редактор ґазети "За Вільну Україну."
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"Щиро вражені, що зустріли так далеко від України чудових людей, які
зберегли мову, культру, Віру. Київські лікарі: Олексаидер Кваша,Олександер
ІІеренц. 26.4.1992."
"Одне з найбільших вражень - зустріч з Вами, глибокошановний Отче і з
вірними української греко-католицької церкви.
Збереження моральних і духових цінностей надзвичайно кріпить наших
інтелігентів. Україна є, і буде, бо в ній є такі люди, які розуміють - вітру не
буде - треба веслувати руками! Лесь Танюк, Голова Комісії з питань культури
і духовного відродження - першого скликання ВРади. Будуймо і шануймося
во славу Христа і Матері - України! 23.11.1992 року."
Ст.58. "Високопреподобні отці та преподобні сестри! Щиро вражені тим,
що побачили і відчули у Сіднеї, зокрема на парафії української грекокатолмцької церкви св. Андрія.
Зворушені цими людьми, котрі будучи відірваними від рідної землі, все
своє життя з гордістю несуть ім’я - сина і доньки народу українського згуртовують навколо себе людей словом Божим і вірою в світле майбутнє
рідної землі - України.
Щиро вдячні Вам за гостину! З повагою: Засл. артистка України Оксана
Білозір, Народний артист України Іван Попович та група артистів
"Оксана", м. Львів."
"Щиро вдячні тим, що побачили. Ми перший раз побували в Австралії.
Щиро вдячні Вам за гостинний прийом. З повагою. Екіпаж літака ТУ-15А,
Бориспільського авіазагону. Гордієнко Олександр.5.11.1992.За київським
часом, 7 годин 15 хв.ранку."
Ст.59. "Так далеко від України я відчув її серцем тут, в церкві. Доброта і
надія, віра в наше майбуття - це тут в діях і помислах отця Івана. Дай боже,
щастя нашій Україні! Спасибі - дякую Вам! Вчитель з Києва М.Хелесенко.
10.11.1992."
"Всесвітліші отці! Від імені Українського єпископату і від себе особисто,
дякую Вам за вашу жертвенність і посвяту в служінні Українській ГрекоКатолицькій церкві в Австралії. Бажаю Вам успіхів в праці в Христовім
винограднику, в скріпленні віри, любові до Бога і Пресв. Богородиці. Хай
Бог Вас благословить і хоронить Зарваницька Божа Мати.
Сердечно дякую о. мітратові і Теодору за подаровані релігійні книжки для
нашої Церкви. +Михаїл, єп.помічник. 28.ІУ 1993 Р.б.'ЧЄп.М.Сабриґа,
ЧНІ ,Тернопіль-оіш).
"На милий спомин відвідин, з нагоди інтронізації Преосв.Владики Петра
Стасюка, як другого Епарха Українців Католиків Австралії, Нової Зеляндії й
Океанії. Сідней, 4.5.1993. +М ихаїл Бздель ЧНІ, Митрополит Канади."
Ст. 60. "Учасники Соборчика священиків в Сіднеї, 7-ого - 10-го червня 1993.
+Петро Стасюк ЧНІ, + Іван Прашко, о.З.Хоркавий,о.Д.Сенів, о.І.Шевців,
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о.Т.Кліш, о.П.Березнюк, о.С.Мигаль, о.В.Волочій, о.Д.Новак, о.П.Струк,
о. Л. Фут, (). Ж. Коломиєць."
"Др Леонід Каменецький, 25-го жовтня 1993,Стоктон, Каліфорнія,ЗША."
"Відвідини парафії св. Андрія все буде надзвичайно приємний спомин
пережитого в Сіднеї. Др Ярослав Сидорак, Сан Франціско,Каліфорнія.
25.10.1993."
Ст. 61. "Коли по приїзді в Сідней настали не зовсім прості часи для нас,
пов’язані з проблемами влаштування, призвичаєння до нових незнайомих умов,
хто перший простягнув нам руку допомоги? - Українська Греко-Католицька
церква та преподобний отець Іван.
Нам здається, що ця церква достойно виконує одне із своїх основних завдань
- бути моральним та етичним центром українців, надихати їх на благородні та
безкорисні вчинки.
Велику естетичну та інтелектуальну насолоду отримали ми від спілкування
з благородними та інтелігентними людьми - о.Іваном та о. Теодором. Щиро
Ваші: Лавреат Державної премії України ім.Т.Шевченка, професор Київської
консерваторії, скрипаль Богодар Которович; Лавреат Міжнародних конкурсів
в Іспанії, Італії, Німеччині та Англії, лавреат Міжнародного конкурсу
ім.М.Лисенка, піаністка Євгенія Басалаєва. 2.4.1994."
Ст.62."Дмитро Ціпивник. Саскатун, Саскачеваи, Канада. Дякую щиро за
гостину. Тішуся Вашими імпозантними досягненнями. Простуймо разом у
згоді! 13.4.1994."
"Михайло Моравський - СУОА, Мельборн. Дякуюза можливість відвідати
парафію. Щасти Вам, Боже!"13.4.1994"
" 13.4.1994.Мй/лян Ткачук - СУОА, ЛВУ, Мельборн. Ніколи не забуду цю
Церкву в якій я з родиною так довго молився. Дай Боже, Вам дальшого
успіху." Юрій Дехніч • Голова ОУГ НПВ. З приємністю знову відвідав церкву
св. Андрія. 13.4.1994."
"24 - 31.7.1994. Канонічна візитація в Сідней. Хай Вас Бог благословить.У
Христі: +ГІетро Стасюк ЧНІ.
"В часі канонічної візитації сіднейської парафії св. Андрія, в днях:
25-31 липня, 1994, я п е р е гл я н у в п а р а ф ія л ь н е д іл о в о д с т в о :
док ум ен т и , мет рики, р а х у н к и , ш к олу, ін вен т а р ітп., та
діл о во дст во церковних організацій і найшов у с е в належнім
порядку. Оцим висловлюю Священикам, Сестрам Василіянкам,
проводам і членству церковних орґанізацій і всім вірним сіднейської
парарф ії моє признання і подяку за їх лю бов, ревн у працю й
жертвенність для своєї Рідної Церкви. Благословлю ту працю й
добрі наміри та майбутнє! Щасти, Боже! 'Л ідком б,31.7.1994.
+Петро (Епарх Української Католицької Церкви в австралії, Новій Зеляндії
та Океанії)".
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Ст. 63. 9.7.1995. "РоІ]о\\'іп£ Піе сіеіе^аїлоп оі' АизігаГіап Візкорз іо ІІкгаіпе,
І чуаз і п у і і є с і Ьу Рг. 2епоп іо зреак аі 8 АМ апсі 10 АМ О і у і п є Ьііиг§іез аЬоиі
іЬе у і з і і . Мозі еп)оуаЬІе сіау, \уагт Ьозрііаіііу апсі ІЛсгаіпіап ш еісоте.

+Реїег Іпдішт, Аихіїіагу о/ Зусіпеу".
"Парафії св. Андрія, вірним Церкви зичу добра, щастя, Віри, Любові,
злагоди. З повагою Л.Л.26.11.1996."
"Моїм дорогим Друзям Отцям парафії церкви св. Андрія з найкращими
побажаннями успішної праці для Бога та для Українства, многая та благая
літа. Ваша подвижницька діяльність дає нам наснагу для вершення справ
добрих в Україні. Хай нам щастить. Голова НТШ у Львові, Генеральний
секретар Світової Ради НТШ. Професор Олег Романів. 7 квітня 1997р."
Ст.64. "8.УІ. 1997р. Володимир Мулявсі, Генерал-майор ЗбройнихСил
України, Гетьман Українського Козацтва, Народний депутат України. Слава
Ієусу Христу! І слава на віки Богу нашому!
Як добре, що є церкви українські, в яких українство поза Україною
консолідується і самореалізуеться в своїй українській самості, церкви, які
виконують функцію українських духовних, морально-етичних центрів,
опікуються справою шкільництва, дбають про збереження та розвиток в
українських громадах української мови та культури. Як важливо, необхідно,
доконче життєдайно для Матері України, та всього українства світу, щоби
українську молодь ми виховували в дусі українського козацького лицарства і
християнської моралі.Слава Україні! І слава її Героям!"
"Привіт парафії в Сіднею від українців в Хорватії! Дякую за Вашу
гостинність. Хай Господь Бог благословить, о.Ярослав Гр. Лещишин.
Хорватія."
"10.4.1998 р. Подяка хай буде Господу Богу і Пресвятій Богородиці за
опіку над нашим народом в далекій Австралії.
Подяка моїм землякам і скитальцям, що зберегли любов до нашої Церкви
і рідної Батьківщини - України. Подяка всім у м. Сідней за жертвенність і
любов виявлену мені під час наших спілкувань. Особлива подяка Настоятелеві
Зенону Хоркавому, який сприяв невтомно у всіх моїх зустрічах з вірними
всіх прилеглих парафій. +Михаїл Колтун, Єпископ Зборівський. Україна."
Ст.65. "Всечесні Отці! Молимося, щоб Господь Бог на далі кріпив Ваші
сили та Своїм Світлом огортав Вас, вірних і усіх, які звертаються до Вас - бо
шукають помочі) "живучої води". Дякую за піддержку, співпрацю і братерське
відношення до моїх спів-сестер монахинь тут в Сіднею і в усіх обителях де ми
живемо.
Хай Господь благословить успіхом Вашу працю! 20.5.1998р.л.Д ія Стасюк
ЧСВВ, Архимандриня СС.Василіянок і с.Варвара Мігальчик ЧСВВ, Вікарія."
***

Р О ЗД ІЛ X II
Х Р О Н ІК А П А Р А Ф ІЇ С В . А Н Д Р ІЯ
(1 9 6 2 -6 7 р р . - з г ід н о з З а п и с н и к о м п о к . Н у н и К а р м а з и н )

1950
22. 03.1950. Приїхали до Сіднею, з Канади: о.Микола Копяківський ЧНІ
і о. Франціск Боський ЧНІ. Перші й довгоочікувані українські католицькі
священики.
09.
04.1950. ВЕЛИКДЕНЬ. Перша св. Літурґія в українськім обряді, в
римо-катол. церкві св. Бріґіди (5С Вгі^іСз СЬигсЬ), у східнім передмісті
Сіднею, Міллерс П о й н т .

1951
Немає замітних подій. Часи організації душпастирської обслуги о.М.Коп’яківським.

1952
13.04.1952. З Англії приїхав о.д-р Петро Дячишин.Того самого дня відвідав
свого гімназійного товариша, мгра Ореста Пи гляра, а з ним: Василя Кармазина
(кол. студента Львівської Богословської Академії) і родину церковних діячів
- Я. С. Микитовичів.
16.04.1952. Заходами п.Ярослава Микитовича відбувся Концерт - прощання
0. М. Копяківського, ЧНІ, в римо-катол. залі в Ье^ізЬаш. Співав хор
Я.Микитовича. Подарунок для о. М.К. - течка.
15.06.1952. Після св.Літурґії - посвячення прапора, приготованого на процесію
Божого Тіла, на Мапіу (27.07.1952). Він служитиме на будуче. Кумами
посвячення були:Лідія Домбровська, Текля Балко, Дода Зубрицька-Гарасимчук,
1.Сакалюк, І.Пиць, Левицький Михайло, Війтович Володимир, Павлух Юстин.
28.08.1952.Празник Успення Пресв. Богородиці. Св.Літурґія (вперше) в
римо-катол. церкві св. Йоакима, в Лідкомбі (зах.передмістя Великого Сіднею
і вигідне для місце зустрічі й молитви для багатьох вірних).З того часу
о.П. Дячишин править щонеділі в Сіднеї дві св.Літургії: рецитовану в Міллерс
Пойнт, і співану - в Лідкомбі. Спочатку співали самоїлкою а зчасом Богосл
уження співав Хор під проводом Тараса Фіґоля.
Впродовж тижня, зокрема в суботи, о.П.Дячишин відвідував табори, де
створив душпастирські осередки: Волонґонґ, Канберра, Квіибіян, Батгурст,
Орандж і ін.

Святий ювілейний рік 1950. Українське паломництво в Римі
під проводом Архипастиря скитальців АЄп. І. Бучка

Папа Пій XII і АЄпископ Кир Іван Бучко
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1953
17.04.1953. Перший З ’їзд Священиків УКЦеркви, на Пеннант Гіллс
(монастир ОО. ЧНІ. (Редемптористів).
Ширше про той З ’їзд гл. О.І.Шевців, і о.Д.Сенів: "Соборчики Духовенства
УКЦеркви в рр. 1970-95", Сідней, 1998р.
18.04.1953. Евхаристійний Конгрес. Служба Божа у візантійськім обряді,
в Заіпі: Магу’з СаіЬебгаІ. Правив Душпастир-сеньйор о.М.Коп’яківський в
асисті мелхітського і московського катол. священиків, в присутності Папського
Легата - Кардинала Аґаджініяна та приблизно 5.000 вірних різних обрядів.
Дияконували: о.д-р. І.Прашко, Душпастир з Мельборн і о. д-р Петро Дячишин.
Співав хор під проводом Я.Микитовича. Сл.Божу передавано через радіо, а
місцеві часописи помістили рецензії, повні похвал на адресу нашого Хору,про
красу нашого обряду, мелодій тощо.

1954
В м. листопаді,1954р., парафія вперше включилася в Молитовний Похід "Хвилина Спільної Молитви" заініціований УХрист.Рухом (проф.В.Янів) у
Німеччині. Щороку, дня 1 -го листопада, впродовж одної хвилини, в цілому
світі рівночасно, українці зупинялися, де хто працював, і в духовнім єднанні
молилися за переслідуваних братів у Батьківщині.

1955
В м.липні, 1955р., сіднейська катол. громада започаткувала відзначення
Іменин свого Душпастиря - о-д-ра Петра Дячишина.

1956
29.01.1956.
Вперше, в римо-катол. залі св.Йоакима, в Лідкомбі, відбулася
Різдвяна Просфора і Перші Збори Парафіян у справі будови власної церкви.
Присутніх: 150 осіб. Після прийняття о.П.Дячишин з'ясував присутнім мету
Зборів, а саме: започаткувати будову власної, церкви та поінформував, що на
ту ціль він уже має 1.800 фунтів. Присутні прийняли таку вістку оплесками.
Щоб зібрати більше грошей на купно площі й на будову церкви, о.П.Д.
запропонував оподаткувати працюючих парафіян по 2 шилінги тижнево.
Присутні прийняли і цю пропозицію та рішили почати такий податок від 1
січня 1956р. Для дальшої збірки грошей на будову церкви, вибрано 4-ох
Мужів Довір’я: Василь Кармазин, Роман Менцінський, Осип Сивак і Тарас
Фіголь. Тоді теж оформлено Комітет Будови Церкви в Лідкомбі, в складі:
О.П.Дячишин - Голова, В.Кармазин - Скарбник, Р.Менцінський - Організа
ційний референт і відповідальний за зндчки-посвідки. О.Сивак і Т. Фіґоль Члени КБЦеркви. До помочі КБЦ скоро стало 41 Церковних Збірщиків Співробітників КБЦеркви. Ось, їх імена:І.Цикалик, Б.Дмитрик, Г.Дворянин,
Б.Філь, М.Фурик, Б.Ґут, М.Ґураль, П. Гентиш, В.Глуховський, Г.Головін-
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ський, О.Гриневич, І.Гищак, О.Кіх, П.Кірковський, М.Корк, І.Козар, М.
Кривулич, Г.Лосянович, С.Медвідь, В.Марушечко, С.Марунчак, В.Мороз,
М.Олендер, П.Островський, Г.Панасюк, С.Паучок, М.Параска, О.Придун,
П.Приказа, Д.Сагайдак, П.Середюк, І.Сакалюк, ІО.Сандуляк, В.Станько,
П.Стефанюк, др Ю.Сивенький, І.Сидлярчук, Т.Шукост,П.Ткачук, І. Турчиняк, Д. З ару байко. Для потвердження вплат церк. податку КБЦ видав спеціяльні значки.
19.05.1956. В катол. залі св.Йоакима, відбулося (вперше) Спільне Свячене.
Присутні: 150 осіб. З того часу влаштування щороку Спільного Свяченого
стало традиційним.
Печенням просфори, в’язанням лози, сніданням після 1-го св.Причастя
займалися пані Союзу Українок. Дохід ішов до каси С.У.
Впродовж 1956 р. збірка на будову церкви принесла: 4.177.08 фунтів.

1957
Квітень 1957. Куплено дві площі під будову церкви, в Лідкомбі, при 59-61
Чирч Стріт, від фірми Дейвід Комб, за суму: 3.700 фунтів. З уваги на те, що
наша Церква ще не мала правного статусу і не могла бути правним власником
посілостей, а також тому, що сіднейський кардинал Ґілрой заґарантував у
банку позичку для нас на будову церкви, згадані площі були зареєстровані
тимчасово на "Трастіс" Римо-катол. Церкви. В жовтні 1957 р. закуплено ще
одну площу, від тої самої фірми за 2.000 дол. При кінці 1957 р. видруковано
І-ший Список Жертводавців за 1956 рік, і в ньому 940 жертводавців. В міжчасі
створено "Підготовчу плянову комісію" (в складі: інж.Е.Пеленський, інж.
М.Строкон, інж.С.Процюк і Я.Микитович). Завданням тої Комісії було:
приготовити проекти і пляни церкви.
10.09.1957. З ’їзд священиків УКЦ в Австралії, в монастирі, на Кензінгтоні.
(Гл. о.І.Шевців і о. Д.Сенів:"Соборчики Духовенства УКЦеркви в Австралії
в 1950-95 рр.", Сідней, 1998р).
16.12.1957. римо-кат. залі св.Йоакима відбулися Основуючі Збори Братства
св. Андрія в Сіднеї. Присутні 50 осіб, в тому: Членів Основників: 48. В цю
неділю, перед Сл.Божою, на церк. площі, при Чирч Стріт, відбулося
відслонення таблиці з написом: "Оп іЬіз зііе \уі11 Ье егесіесі Зі. Апсігеху’з
ІІкгаіпіап СаіЬоІіс АУаг Метогіаі СЬигсЬ".

1958
26.01.1958. Приїзд Митрополита Максима Германюка ЧНІ, з Канади на
візитацію УКЦ. Вечером того дня, в римо-катол. залі, церкви св. Йоакима, в
Лідкомбі - Зустріч Митрополита з громадянством Сіднею і Концерт Церк.Хору
в честь Дост. Гостя і Апост. Делегата АЕпископа Карбоні. Співав Церковний
Хор під проводом Я.Микитовича. Між іншим, Хор відспівав Псалом Д.Борт
нянського: "Тебе Бога хвалим". Митрополит сказав, що вперше почув той Псалом
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з уст Візантійського Хору д-ра М.Антоновича в Голяндії, а тепер у Сіднеї.
У висліді Візитації і рекомендацій Митрополита Максима, Папа Пій XII
створив для українців католиків в Австралії Апостолький Екзархат, назначивши
першим Екзархом о.д-ра Івана Прашка, душпастиря в Мелььорні. Від того
часу всі наші душпастирські осередки одержали статус "квазі-парафій", а
священики, які вважалися лише тимчасовими капелянами, стали душпастирями
з правами парохів.
19.10.1958 р. в Мельборні відбулася Хіротонія нового єпископа, яку
довершили: Митрополит Максим Гермашок, АЕпископ Іван Бучко і Єп.Ізидор
Борецький. Ролю Архидиякона, який представляв Номіната Святителям і
відчитав папську номінаційну грамоту - був о.П.Дячишин.
20.10.1958. О. д-р П.Дячишин назначений Генеральним Вікарієм Ап.
Екзарха.
26.10.1958. Архиєпископ Іван Бучко і Кир Іван Прашко поблагословили
площу й наріжний камінь під будову церкви св. Андрія в Лідкомбі. Куми
зложили: 1.500 ф. Потім: зустріч з вірними і Концерт в залі св. Йоакима.
Співав хор Я.Микитовича.

1959
В м. лютому 1959 р. Апостольський Екзарх, Преосв.Кир Іван Прашко,відбув
Першу Канонічну візитацію сіднейської парафії.Архиєр. св.Літургію
відправлено в церкві св. Йоакима, а потім Концерт і прийняття в честь Владики,
в залі св. Йоакима.
17.05.1959. вкатол. залі св.Йоакима відбулося Спільне Свячене з участю
Кир Івана АЕ.
18.05.1959. Приїхав з Англії о.Іван Шевців, як сотрудник о.П.Д. і замешкав
у монастирі Місіонерів Христового Серця, на Кензінґтоні; скоро купив авто і
при кінці червня розпочав свою працю, зокрема в обслуговуванні вірних поза
Сіднеєм і навчанні в українських (суботніх) школах, яких тоді на терені
НПВ було аж 15 !; вечорами відвідував вірних, започаткував парафіяльну
картотеку ітп.
25.05.1959. Приїхав з Канади о.Роман Мартинюк ЧНІ на душп. працю в
Нюкастлі.
26.06.1959. Приїхав з Румунії О.Йосиф Ґорчинський з сином Любомиром.Він був принятий в склад нашого Ап.Екзархату й правив св. Літургії в
церкві св.Бриґіди, а згодом у Кабраматі чим дуже улегшив душпастирську
працю о-д-ра П. Дячишина. В липні 1959 закуплено дім на приходство при 57
Чирч Стріт,Лідкомб, і туди в м. жовтні перенеслися з монастиря на Кензінґтоні:
о.др П.Дячишин та о.І.Шевців. З того часу, аж до приїзду Преп. Сестер
Василіянок (у 1967 р) п-і Нуна Кармазин виконувала обов’язки господині в
приходстві.
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Власне приходство в Лідкомбі, хоч і скромне, але недалеко церкви св.
Йоакима, на межі з церковною площею, стало для священиків базою, з якої
вони могли діяти, розвивати та концентрувати свою діяльність на герепі
просторої парафії. Крім помешкання для священиків і двох сиріт: Тараса і
Ждана Коломийців, лідкомбське приходство "Андріївна" стало осередком
церковного життя.Тут почали відбуватися проби Церковного хору під проводом
Я.Микитовича; сходини КБЦеркви, які ставали щораз то частішими ітп.
Розвинулася акція збірки фондів на будову церкви; оживилося релігійне життя
парафіян.
28.08.1959. почалася будова церкви св. Андрія.Будівельна фірма .ІоЬп Ріпіеу
почала заливати фундамент. (До м. квітня 1960 р. вже були зведені мури, до
рівня підлоги).
10.10.1959. В Параф.Домі при 57 СЬигсЬ Збгееі, ІлсІсотЬе, замешкали:
о.П.Дячишин і оіш.
29.11.1959. В катол. залі, Лідкомб, відбулася Академія в честь Слуги Божого
Митрополита Андрея Шептицького. Співав хор Я.Микитовича. Декламації і
музичні точки виконала молодь.
09.12.1959. Покладено перші цеголки під мури церкви св. Андрія.
13.12.1959. Храмовий празник парафії і день Патрона Братства св. Андрія.
Після св. Літургії відбулося приняття, в катол. залі, Лідкомб, для членів Бва і парафіян.

1960
01-03.01.1960.Архипастирська візитація парафії, яку перевів владика Іван
Прашко з Мельборну.
10.01.1960. В катол. залі св.Йоакима,- спільна Різдвяна просфора для всіх
парафіян.
17.01.1960. В Квінбієн оішевців заснував Архибратсгво МБНПомочі.
Першим овочем діяльності АБ-ва була щедрівка, що принесла 53.15 фунтів
на будову церкви в Сіднеї.
31.01.1960. Після Сл. Божої, в церкві св. Йоакима, в катол. залі відбулося
Перше засідання Ювілейного Комітету для відзначення 10-ліття УКЦеркви в
НПВалії.
Квітень 1960. Появилося перше число журнала " Ц Е Р К В А І Ж И Т Т Я ”,
що його почав видавати о. Іван Шевців, як орган Генерального Вікаріяту
Ап.Екзарха. Всі його радо приняли і раділи, що маємо свою пресову плятформу
вислову та інформації. Друге число вже появилося, як пресовий орган
Апостолького Екзархату.
15.04.1960.Перший"Божий Гріб" - Плащениця в сутеринах майбутньої
церкви., чого не можна було зробити в чужій церкві. БГріб мистецьки оформив
п.Ю. Голобродський.
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24.04.1960. Відзначення Х-ліття УКЦеркви в НПВалії. Гл. окрема стаття.
Кир Іван, у сослуженні оо.П.Дячишина і Й.Ґорчинського та о.'І.Шевціва,
в ролі диякона, відправив Першу св.Літургію на фундаментах майбутнього
храму.Після Богослуження, в залі св.Йоакима - Спільне Свячене (приготоване
на 400 осіб, а прийшло 700!).
14.08.1960. О.І.Ш евців заснував Товариство Українських Студентів
Католиків (ТУСК) "Обнова" при церкві св. Андрія. Така організація була
дуже потрібна для студентів О.І.Шевців стало провадив з ними різні завдання
релігійного характеру. (Про ТУСК "Обнова" гл. окрему статтю - оіш.)
30.10.1960. Концерт Української Духовної Музики й Поезії відбувся в
год. 6 веч. в залі латвійського клюбу в Стратфілді. Програма: 1)."Слава во
вишніх Богу" - Дм.Бортнянського, співав Міш Церк. Хор; 2 ).Слово про
українську релігійну музику - проф. Мирон Федусевич; 3)."Почаївська Божа
Мати" Миколи Леонтовича - Церк. Хор і сольо: Марія Суховерська; 4). "Через
поле широкеє" Дм.Котка - Церк. Хор, сольо; Уляна Майковська і М.Суховерсь
ка; 5). "Скорбна Мати" - П.Тичини, декл. Лада Прокоп; 5)."Покаянія" - Артима
Веделя. Міш. Церк. Хор. Після перерви: 6)."Гласом моїм" - Дм. Бортнянського
- Міш.Церк. Хор; 7). "Під Покров Марії" Уляни Кравченко, декл. Остап
Луцький; 8) "Вскую.." - Вас. Безкоровайного, сопр. сольо: Уляна Майковська,
форт.супровідТамара Майковська; 9)"Тебе Бога хвалим" - Дм. Бортнянського
- Міш.Хор. Диригент: Ярослав Микитович.
26.11.1960. Братська забава, перед Пилипівкою "Запусти", в УНДомі.

1961
08.01.1961. Вперше Братство св. Андрія перевело збірку на будову церкви,
при помочі стяжки з куском кипарису. Вислід був успішний.
13.01.1961. Б-во влаштувало Забаву - "Малайку" в залі римо-катол.
парафії.Лотерія.
15.01.1961. Після Сл.Божої - Просфора. Вперше Церковний Хор, в часі
Просфори - дав Концерт колядок. Було ок. 300 осіб.
16.04.1961. Спільне свячене.
28.05.1961. Архиєрейська св. Літурґія і (вперше) - Зеленосвяточна
Панахида біля символічної могили, в церкві св.Йоакима. З того часу почався
звичай правити зеленосвяточну панахиду біля сітеціяльного (тимчасового)
пам’ятника, з патріотичною промовою когось із мирян.
22.10.1961. У 150-ліття з дня народження Пробудителя Галичини, о.Маркіяна
Шашкевича, у латвійській залі, в Стратфільді, відбулася Академія-концерт.
Доповідь - мґр. Орест Питляр; Хор під дириґ.Я.Микитовича, сопр. сольо Уляна
Майковська; деклямація - Лада Прокоп; дует і соля в часі хору: - Л.Ігнатюк і
В. Матіяш; декл.О.Луцький. Співав Церк. Хор під проводом Я.Микитовича.
17.12.1961. Благословлення храму св. Андрія. Архиєр. св. Літурґія.
(Гл.окремо -оіш)
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1962
Січень 1962. Братство св. Андрея видало (перший) Стінний календар.
15.01.1962. О.Іван Шевців виїхв до Аделяйди на становище сотрудника.
Видавництво і друк на "варитайпер-і" журнала "Церква і Життя" перенесено
до Мельборну.
17.04.1962. Срібний Ювілей - 25-ліття Священства - о.д-ра Петра Дячишина.
Після св.Літургії - приняття в римо-катол.залі. Папа Пій XII іменував о.П.Д.
своїм Шамбеляном. На принятті були представники УАПЦ: о.протопресв.
А.Теодорович, о.І.Манько і багато мирян тої Ц-ви. Бво св. Андрія і вірні
купили Ювілятові нове авто. Приявних на принятті ок. 500 осіб.
Червень, 1962. Зеленосвяточна панахида перед церквою св. Андрія.
04.08.1962. Трагічна смерть пароха Сіднею, о.д-ра Петра Дячишина,
Ґен.Вікарія А.Е. Він загинув в автомібільній катастрофі, при зударі з поїздом,
у Гандаґай-Батльов, в поворотній дорозі з відвідин вірних. Сумна вістка облеті
ла цілу Австралію. Сіднейська парафія осиротіла, втративши побожного,
ревного священика, доброго адміністратора і душпастиря, який у короткому
часі зумів дуже багато зробити для добра сіднейської спільноти.
10.08.1962. О.Михайло Мельник назначений парохом Сіднею.
11.08.1962. Похорон о.П. Дячишина.Сгл.окремо, оіш "ЦіЖ"жовтень, 1962р).
11.10.1962. В Римі почавя Вселенський Собор, Ватиканський II. В тому
Соборі беруть участь всі владики УКЦеркви у вільному світі, в тому і наш
Кир Іван з Австралії.
21.10.1962.Появилося перше число "Д У Ш П А С Т И Р С Ь К І В І С Т І ”
сіднейської парафії св. Андрія (і появляється досі -оіш).
04.11.1962.Панахида і відзначення Роковин 1-го Листопада 1918 р. і смерти
Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького (01.11.1944 р.).
04.11.1962. В Квінбієн. Розкопання фундаментів під будову церкви св.
Михаїла, на площі подарованій одним з наших вірних - п. Дмитром Бейсюком.
11.11.1962. Посвячення Кивота - дарунок будівничого храму св. Андрія,
п. Джона Фінлея з Лідкомбу.Посвятив Кир Іван Прашко. Куми зложили:
125 ф. і 18 шил.
Листопад 1962. Закінчено Збірку на Фонд пок. о. шамбеляна П.Дячишина.
Вислід: 2.292.1. фунтів рівновартих (зміна валюти) 4.585.00 доларів.
18.11.1962. Засновано "Вівтарну Дружину" хлопців, які служать при
престолі, часто прозваних: "хлопчики-стовпчики". Служіння при престолі має
своє виховне значення на психіку юнаків і часто спонукує їх до служіння
Богові у священичому стані.
02.12.1962.Помер один із визначних парафіян, гімназійний професор Мирон
Федусевич.
16.12.1962. (Вперше) святковано Храмовий Празник у власному
Храмі.Прийняття відбулося під шатрами, на церковній плоші. Б-во видало
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стінний календар. При кінці 1962 р. о.Я.Креспо замешкав у параф. домі й
звідси обслуговував Нюкастель до 1969р.

1963
06.01.1963. Служба Божа передавана по радіо 2 В. В.Ц, з нашої церкви на
Свят-вечір, 20.01.1963. Архиєрейська св. Літурґія. Велике йорданське
водосвяття. Посвячення "Павука" в церкві (збірна фундація) - Преосвщ.
Ап.Екзарх, потім Братська просфора.
09.02.1963. Радісна вістка. Глава УКЦеркви,ВПреосв.Митрополит Йосиф
СЛІПИЙ дотеперішній В’язень Христа ради, Ісповідник Віри - ЗВІЛЬНЕНИЙ
з московських ҐУЛАҐ-ів і появився на волі, в Римі і брав участь у Вселенськім
Соборі.Б-во післало привітання і заініціювало грошову збірку в цілій Австралії,
що в короткому часі принесла 4.723 австрал.фунтів.
24.02.1963. Загальні Збори Братства св. Андрія,яке веде перед в активізації
релігійного життя парафії у всіх ділянках, а зокрема збірок на потреби парафії.
Лютий 1963.Зміни на душпастирських становищах: О.Дмитро Качмар з
Аделяйди перенесений до Мельборну, де став Адміністратором катедральної
парафії, о.Іван Шевців з Аделяйди назначений парохом у Перті, Зах.Австралія,
о.Роман Б ’ялецький з Канади - парохом Нгокастлю і околиць, о.Евген Лацик,
перенесений з Перту - став парохом Аделяйди а о.Спиридон Мигаль - його
помічником.
14.04.1963. В Мельборні - благословлення і відкриття катедри св.Апп.
Петра і Павла.
21.04.1963. В Томину Неділю, після Сл.Божої, відбулося посвячення
Пам’ятника на гробі пок. о.П.Дячишина, в притворі Храму св. Андрія.
Довершив Кир Іван Прашко.
27.04.1963. Канонічна візитація душпастирського осередку В о л о н ґ о н ґ .
Архиєр. св. Літургію відправив владика Іван у сослуженні о.М.Іванча,
сотрудника Сіднею.
12.05.1963. В "ДВістях" заповідається намір заснувати Церковний
Молодечий Хор під проводом п.Т.Фіголя.Перша проба передбачена 30.06.1963
в параф. домі.
31.05.1963. Приїхав з Канади о.Михайло Щудло ЧИЇ проповідати місії в
Австралії.
02.06.1963. Зеленосвяточна Панахида перед церквою.Промова: проф.
М. Німців.
04.06.1963. Помер Глава Вселенської Церкви, Приятель українців - Папа
Іван XXIII.
08.06.1963. В Сіднеї - УІ Краєвий З ’їзд СУМ-у.Б-во вислало привіт.
14.06.1963. Наша Служба Божа передавана у ТУ канал А.В.С.Правив Кир
Іван.
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21.06.1963. Наелідником Папи Івана ХХІІІ-став кард.Монтіні, як Папа
Павло УІ.
07.07.1963. 1100-річчя св.Апп. Кирила і Методія. В церкві св. Андрія була
відправлена Сл. Божа. Правили: о.І. Бовден у сослуженні о.М.Мельника і
о.Й.Ґорчинського. Проповідь по англ. виголосив о.І.Бовден.Присутні: члени
5-ти словянських груп у своїх національних строях, зі своїми душпастирями
у проводі. Кардинала репрезентував монс. Дж. Міні - парох римо-катол.
церкви в Лідкомбі. Присутніх приблизно 1500 осіб. Нац. групи прийшли зі
своїми церковними і національними прапорами і перед нашою церквою висіли
6 прапорів, а папський на даху церкви. Співав наш Церковний Хор під
проводом Я. Микитовича. Після Сл. Божої, в залі під церквою, відбулося
спільне снідання, приготоване Братством св.Андрія.
21.07.1963. На запрошення Комітету відзначення 1100-річчя св.Апп.Кирила
і Методія, наш Церк.Хор співав св. Літургію в римо-кат. церкві в Норт Сідней.
Потім відбувся спільний обід, а відтак наш хор брав участь в Концерті-Академії.
04.08.1963. Перша річниця см. о.Петра Дячишина. В УНДомі відбулася
Жалібна Академія в год. 1 попол. Виконавці: Молодь: Юний "Боян",
СУМ,Оркестра СУМ-у. Жалібну промову виголосив Голова Б-ва св. Андрія
- Ярослав Микитович.
20.10.1963. Члени ТУСК "Обнова" відбули Спільне св.Причастя а потім
Снідання в яких взяли участь понад 60 студентів університету і матуристів
("лівінґ сертіфікейт"), в пристутності обох Душпастирів і капеляна університету
о.др Морей.
20.10.1963. В Овбурн Авдіторіюм - Велика Братська Забава.
27.10.1963. Перше св. Причастя діточок. Приготовляв їх п.В.Кармазин.
02.11.1963. Срібний Ювілей - 25-ліття подружжя п-ва Ярослава і Евстахії
і (Сясі) МИКИТОВИЧ, сіднейських церковних і громадських діячів.
17.11.1963. З ініціятиви Б-ва св. Андрія засновано "Український Кредитовий
Союз з засягом діяльности на цілий Стейт НПВ". В склад Дирекції, крім
о.пароха М.Мельника, ввійшли: Я.Микитович, Я.Коцюмбас - Голова;
В.Ступницький, О.Гутник, П.Островський,П.Середюк, ІО.Сивак і І.Октаба.
17.11.1963. О.Йосиф Ґорчинський відзначав 40-ліття Священства.
15.12.1963. Храмовий Празник. Братська трапеза. З ініціятиви Б-ва
започатковано "Вишивану льотерію ". На виграші були: вишивані
блюзки,сорочки, подушки ітгі.Всі речі - даровані. Дохід був великий. Його
призначено на церковні потреби. З того часу така льотерея ввійшла в
"парафіяльну традицію".
Грудень, 1963. Братство св. Андрія видало Стінний Календар на 1964 рік.
20.12.1963. Коляди иа лат. Різдвяні свята в ЗІ. Вгі^іі’з КеІгеаІ Ноизе,
Маггіскуіііе.
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1964
10.01.1964. Започатковано Концерти Колядок у нашій церкві з участю
усіх Хорів: Крім Церковного хору співали: Юний "Боян", хор СУМ-у, і
жіночий хор Союзу Українок з Кабраматти. Концерт колядок присвячений
Братам в Україні.
12.01.1964. З церкви св. Андрія, від год. 11-12.15 - св. Літурґія в радіо АВС
в НПВ.
19.01.1964. Архиєрейська св. Літурґія і Йорданське водосвяття. Кир Іван
Прашко.Потім, в параф.залі - Братства різдвяна просфора і мистецькі виступи
- Колядки.
15.03.1964. Телевізійна передача Архиєр. св. Літургії з нашої церкви.Усі
вдоволені.
28-29.03.1964. В Мельборні відбувся Перший З ’їзд (63) Делегатів
парафіяльних організацій з різних стейтів Австралії, і тоді створено Об’єднання
Українських Католицьких Організацій в Австралії (ОУКОА).Голова: Я.
Микитович.
02.04.1964. Преосв. Кир Іван Ап.Екзарх відзначав 25-ліття Священства.
24.05.1964. Процесія Божого Тіла в римо-катол. семінарії в Менлі. Наша
парафія брала там участь щороку, почавши від 1960 р., поки римо-катол. не
почали робити такі процесії в різних передмістях і перестали нас запрошувати,
а ми були раді, бо це не наш звичай.
07.06.1964. Місіонар-провідник реколекцій о.Михайло Щудло ЧНІ почав
проповідати св. місії (першу із ок. 18-ти) в сіднейській парафії, у передмісті
Сен Мерис.
14.06.1964. Архиєрейська св. Літурґія в ТУ АВС передавана з храму св.
Андрія.
06.07.1964. Св. Літурґія для студентів університету в Санта Софія Коледж,
ГІютавн.
21.06.1964. Перед церквою св.Андрія - Зеленосвяточна Панахида. Святочну
доповідь виголосив мґр. Василь Литвин з Канберри.
Липень 1964. 20-та річниця бою У.Дивізії "Галичина" під Бродами.
Панахида. Поминки.
31.07.1964. Парох Сіднею о.Михайло Мельник виїхав до Нової Зеляндії
на відвідини українців у тій країні. Він відвідав їх, коли їхав до Австраліїі
1959 р. а потім такі відвідини робили наші священики з Мельборну.(о.М.М.
повернувся 4.10.1964.)
27.09.1964. Загальні Збори Братства св. Андрія. Голова: "залізний" Я.
Микитович.
04.
- 10.10.1964.Перша св. Місія в Лідкомбі. Проповідав місіонер з Канади:
Преп. Отець Михайло Щудло ЧНІ.
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10.10.1964.Товариський вечір, під патронатом Б-ва св. Андрія з метою
скріплення товариського співжиття парафіян, зокрема серед церковних
активістів парафії.
18.10.1964. Перше св. Причастя діточок. Приготовляли: о.Й.Ґорчинський
і п.В.Кармазин.
01.11.1964. По св. Літургії - Панахида за Героїв Листопадового Чину і
Слугу Божого Митрополита Андрея Шептицького і Хвилина Спільної Молитви
(десята з черги).
08.11.1964. Спільне св. Причастя для членів ТУСК "Обнова" і спільне
снідання.
01.12.1964. Колядки в Сен Бріджіт’с. Мериквіл.
13.12.1964. Храмовий Празник. Душпастирі в тому часі: о.Михайло Мельник
- парох, о.Йосиф Ґорчинський, о.Микола Іванчо, о. Яків Креспо.
Грудень 1964. Празник. Братство приготовило і видало Стінний Календар
на 1965 рік.

1965
10.01.1965. Концерт Колядок в церкві св. Андрія. Виконавці: Церк.Хор,
диригент - Я.Микитович; Юний Боян -дир. В.Матіяш;ІОний СУМ - дир. Т.
Фіґоль; Жін.Хор Кабратаматта - Т.Фіґоль, Молодечий Церк. Хор - дир. Е.
Коцюмбас; австралійський дівочий хор при Гай Скул в Мерилендс. Концерт
тривав півтори години. Вдалий.
17.01.1965. Архиєр. Сл.Божа, передавана прямо з нашої церкви по цілім
НПВ, в год. 11 рано.Правив Ап.Екзарх Іван Прашко. Співав Церковний хор
під проводом Я. Микитовича. Йорданське Водосвяття і Спільна просфора з
участю Ап.Екзарха.
Лютий 1965. "Шкільний дзвінок" пригадує про навчання в українських
школах.
21.02.1965 Б-во св. Андрія і СУМ влаштували спільно Великий Фестин і
пікнік.
11.04.1965.Академія-концерт на честь Блаженнішого ВАЕпископа і
Кардинала Йосифа Сліпого з нагоди відзначення його кардинальською
гідністю; імпреза в лотиськім клюбі, в Стратфільді. Доповідь виголосив проф.
Михайло Німців.Портрет кардинала намалювала п-і Ганна Микитович з
Канберри. Сцену декорував п.Р.Менцінський.
Травень 1965. Місяць Травень - Місяць Марії. Кожної п’ятниці, ввечір, Маївка.
30.05.1965. З ініціятиви Я. Микитовича і Б-ва св. Андрія відзначено Свято
Героїв у Ґренвіл Тавн Гол,при участі 3-ох парафіяльних Хорів: Хор УКЦ св. Андрія під проводом Я.Микитовича; Хор УАПЦ св.Афанасія з Ґренвіл ч
під проводом о.І.М анька і Хор УАПЦ Свято-покровської парафії у
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Флемінґтоні, під проводом І.Лясківського. Заля вщерть заповнена вірними
катол. і православними. Комітет святкувань зложив признання Я.Микитовичеві
за ініціятиву і корисну працю для громадянства.
15.06.1965.Зеленосвяточна Панахида перед церквою св. Андрія біля
символічного Пам’ятника полеглим; зложення вінків від організацій.
Промововляв проф. М.Німців.
03.08.1965. (Перший) Концерт Катедрального Молодечого Хору з
Мельборну. Приявних 600 осіб (дуже мало - Н.К.). Хор зробив захоплююче
вражіння иа глядачів. 60 молодих хористів/-ток, в однакових строях, з
емблемою Хору на блюзках, - це ті, які завтра і надовго остануться співати в
хорі. Це - наша надія. Признання і слава Дириґентці Хору - О.Тарнавській,
яка зуміла з ’єднати собі любов і серця тих молодих людей. Господарем
Концерту було Братство св.Андрія (Я.Микитович-Голова).
10.10.1965. Посвячення УАПЦ церкви св. Афанасія в Ґренвіл. Голова Б-ва
св.Андрія і багато вірних УКЦ були присутні на св.Літургії, що її служив
АЕпископ Варлаам. Після посвячення - святочна трапеза. Голова Б-ва
Я.Микитович зложив 10 ф.від УКЦ.
17.10.1965. Перше св. Причастя діточок.
24.10.1965. Спільне св. Причастя членів ТУСК "Обнова" і інших студентів.
06.11.1965. Весела Забава для всіх, зокрема молоді, в Кабраматта Сівік
Голл.Б-во.
19.12.1965.Святочне відзначення 100-річчя см. Митрополита Андрея
Шеітгицького, в УНДомі. Виступали: Церковний Хор св.Андрія, дир. Я.Мики
тович. Пласт "Юний Боян", дир.В.М атіяш ; СУМ і ж ін.хор Союзу
Українок,Кабраматта, дир. Т.Фіґоль. Доповідь: Голова Б-ва св. Андрія Я. Микитович.

1966
09.01.1966. Коляди в церкві св. Андрія. Всі наявні Хори в Сіднеї.Церковний
- дир. Я.Микитович; СУМ - дир. Т.Фіголь; Юний Боян - В.Матіяш;
С.У.Кабрамата -Т.Фіголь.
14.01.1966. Новорічна Забава "Маланка" в УНДомі, в Лідкомбі.
22.01.1966. Архиєреська св. Літурґія і посвячення Іконостасу в церкві св.
А н др ія , (робота М.Левицького з Канади, гл.окремий розділ - оіш).Святитель
- Кир Іван Прашко Ап.Екзарх. В сослуженні: о.М.Мельник, о.Й.Ґорчинський
і о. Дмитро Сенів, а потім Просфора в УНДомі зорганізована Братством
св. Андрія.
Всі ікони в іконостасі зафундували поодинокі вірні або родини. Запрестольну ікону зафундувало Б-во св. Андрія а ікони св.Андрія і Богородиці
зафундували молодь і діти.
Лютий 1966.Введення української мови і скорочення св. Л ітурґії. Давно
бажане!
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03.04.1966. Заходами Б-ва св. Андрія відбулася нарада парафіян в справі
будови парафіяльного дому та інших приміщень біля церкви св. Андрія.
Рішено: приступити до будови пар.дому і параф.залі. Відносно будови примі
щення для школи - стриматися, бо СУМ почав будову Дому Молоді, а
жертводавцями є ті самі наші люди - парафіяни. Треба йти на уступки одні
одним. Школа поки що має приміщення біля церкви, бо докупленЬ ще один
будинок 55 Чирч Сгіт. Пропозицію прийнято оплесками. Нарадою провадив
Голова Б-ва - Я.Микитович. Присутніх 80 осіб.
22-24.04.1966. В Сіднеї II З ’їзд Делегатів ОУКОА.
19.06.1966. 25-ліття Священства о.Михайла Мельника,пароха Сіднею,
Генерального Вікарія Ап.Екзарха. Архиєр. св. Літургію відправив Кир Іван
А п.Екзарх. Прийнятя в УНДомі. Співав Церк. Хор під проводом
Я. Микитовича.
30.06.1966. Перепис населення.Про релігійну приналежність радиться нашим
людям писати: "Кетолік оф Юкренієн райт", (католик українського обряду),
щоб відрізнитися від католиків лат. обряду, але не писати "Сгеек-СаіЬоІіс",
бо тоді запишуть нас, як греків.
05.07.1966. О. Михайло Мельник іменований Папським Прелатом.
30.07.1966.В УНДомі Преосв. Кир Іван висвітлив прозірки з подорожі до
Св.Землі.
31.07.1966.Посвячення площі й наріжного каменя під Дім Української
Молоді при 15-19 Чирч Стріт, в Лідкомбі. Посвячення довершив Кир Іван
Прашко, Ап.Екзарх. Проповідував о.протопресв. Ананій Теодорович
(православний). Приявні на посвяченні численні наші парафіяни. Голова Бва св. Андрія Я.Микитович зложив пожертву від Б-ва: 100 фунтів, і привіт
від Б-ва і парафії св. Андрія.
24.09.1966. В катол. залі, в Овбурн - Весела Забава з ініціятиви Б-ва.
Льотерія.
08.10.1966. 100-річчя римо-катол. дієцезії Батгурст. У святкуваннях взяв
участь Ап.Екзарх Іван Прашко і відправив Архиєр. св.Літургію. Співав Хор
св.Андрія з Сіднею, під проводом Я.Микитовича. З Сіднею приїхав автобус і
багато приватних авт.В Батгурсті був колись переселенчий табірб і місто мало
сентиментальну згадку для багатьох.
14.10.1966. Несподівано помер Василь Кармазин, член-основоположник
усіх церковних організацій в Сіднейській парафії, учитель в українських
школах 1950-ббрр. Похорон його відбувся в суботу 22 жовтня. Похорон очолив
Кир Іван Прашко у сослуженні отців: М.Мельник, Й.Ґорчинський,Я.Креспо.
Співав Церк. Хор, під проводом В.Матіяша (бо Я.Микитович був надто
зворушений смертю швагра - оіш).
16.10.1966. Перше св. Причастя 37 діточок, що їх приготовляв пок. Василь
Кармазин.
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30.10.1966. День Українського Студента. В церкві - св. Літургія для
Студентів, а потім спільне снідання.Братський Фестин біля церкви св.Андрія.
Столи і лавки під шатрами.Такі імпрези людям подобаються, але люди мусять
мати місце для сидження, гутірки і відпружєния.
10.12.1966. Вставлено Ікони в рамки Іконостасу в Храмі св. Андрія.Гарне
враження.
18.12.1966. Храмовий Празник св.Андрія. Традиційне прийняття відбулось
в УНДомі. Вишивана льотерея. Присутніх 350 осіб. При кінці 1966 р.
о.М.Іванчо перенесений на душпастирську працю в Мельборні.

1967
05.01.1967. В церкві - Концерт колядок. Співали хори: Юний "Боян" В.Матіяш: св.Андрія - Я.Микитович; Юний СУМ; жіночий С.Українок з
Кабрамати - Т. Фіґоль.
22.01.1967. Архиєр. Сл. Божа, Йорданське Водосвяття. Кир Іван Ап.Екзарх,
потім Спільна Просфора в УНДомі.Тоді зродилась ідея: зорганізувати
Льотерею на Великодній кошик, повний всячини до посвячення, накритий
вишивкою. Квитки продавати біля церкви впродовж Вел.Посту. Ця ініціятива
с тала традиційною і корисною для парафії. Льбтереєю і продажем квитків
(тепер) займається С-во ПМБ.
28.03.1967. З Аргентини до Сіднею, кораблем Ґалілео Ґалілеі, приїхали 4
Сестри ЧСВВ: Мати Марія Афінець, Сестра Анісія Шевчук, Сестра
Константина Запай і С.Лукія Ангелюк. В порті зустрічали їх: о.Василь Рожик,
Я.Микитович і багато парафіян. Сестри замешкали в дерев’янім дімку, 29
Мери Стріт, Лідкомб (вуличка за церквою).
09.04.1967. Відбулося благословлення дому - монастиря Сестер Василіянок.
13.04.1967. Помер несподівано Основних і довголітній Голова Братства св.
Андрія, ОУКОА, диригент Церк.Хору і великий будівничий церковного життя
в парафії св. Андрія - Ярослав Микитович.Провід Б-ва перебрав його
Заступник - п.Микола ВИНАРЧИК а Головою ОУКОА став шк.інсп. Павло
ЛОПАТА.
23.04.1967. Квітна Неділя. Тягнеиня льотереї "Великодній кошик".
30.04.1967. Спільне Свячене в УНДомі.
12.07.1967. Помер несподівано після короткої і,як здавалося,легкої недуги
(запалення легенів) другий парох сіднейської парафії св. Андрія і Ген.Вікарій
Ап. Екзарха - о. Михайло Мельник. Смерть кількох активних церк.діячів
упродовж одного року дуже пригнітила і засмутила сіднейську громаду. Всім
здавалося, що наче якийсь фатум завис над парафією. Все це вплинуло і на
релігійне життя спільноти.
20.07.1967. О.Канцелер Іван Бовден ЧНІ назначений Адміністратором
парафії.
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19.08.1967. В Домі Української Молоді - Святочна академія в честь
Верх.АЕпископа і Кардинала Йосифа Сліпого, з нагоди 75-ліття народження
і 50-ліття евященства.
20.08.1967. В "парку" на церковній площі, - садження деревець у честь
Блаж . Верх. А Епископа Й осиф а, о.П .Д ячи ш ина, о.М .М ельнка і
Я.Микитовича..
16.10.1967. Приїхав з Перту, о. Іван Шевців, новий парох (аж до травня
1995 р).
22.10.1967.В "Душпастирських вістях" - звідомлення про зустріч нового
пароха.
28.10.1967. В "Душпастирських Вістях" появилося "Вступне слово і
Програма діяльности нового Пароха.
19.11.1967. В "Душп.Вістях" подається до відома вірних української
католицької парафії в Сіднеї: "Спростування, Заклик до застанови і
Пересторога" нового о.пароха в справі невірних вісток щодо його плянів
будови ніколи та інших парафіяльних об’єктів і його аргументи за тим, щоб
будувати Одну Школу біля церкви св. Андрія.
19.11.1967. Інформативні сходини в справі заснування Апостольства
Молитви.
01.11.1967. Всеч. о. Йосиф Ґорчинський іменований Митрополичим
Ради иком.
30.12.1967. В Сіднеї, параф.заля, відбувся III З ’їзд Делегатів ОУКОА.
Голова іисп. П.Лопата. (Досі, з "нотатника" пок. Нуни Кармазин; решта,
нижче з "ДВ" - оіш).

1968
14.01.1968. Новий Рік почався хворобою о.пароха.В "Душп. Вістях"
повідомляється, що о. парох І.Шевців мав операцію сліпої кишки. Операція
вдалася. Пацієнт живий.
21.01.1968. Архиєр. Сл.Божа. Водосвяття. В Домі Молоді - Спільна просфора.
03.03.1967 Основуючі Сходини Гуртка Апостольства Молитви. Голова Володимир Параска, Секретар - Юлія Ошуст, Скарбник - Іван Спирд.
Провадять Сестри ЧСВВ. Сходини Гуртка відбуватимуться в ІУ-ту неділю
кожного місяця. З часом сходини відбувалися в 1-шу п’ятницю місяця, після
св.Літургії в наміренні Членів Ап. Молитви, Молебня і Святої Години, в
програму якої входили св.Сповідь і св.Причастя Членів.
31.03.1968. Заг.Збори парафіян у справі будови парафіяльних об’єктів.
28.4.1968. Архиєр.Сл.Божа. Спільне Свячене в Домі Молоді.
04.05.1968.В Домі Молоді: Баль Контестанток (114 дівчат, які збирали
пожертви на будову парафіяльних об’єктів). Зібрано 11.500 дол. Найбільшу
суму (865 дол.) зібрала панна Ганя Мирилович і стала "Королевою" контесту
популярности.
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16.06.1968. Загальні Збори Б-ва св. Андрія. Головою вибраний проф.
Михайло НІМЦІВ.
Червень, 1968. Після однорічної перерви (після смерти Я.Микитовича)
відновлено діяльність Церковного Хору. Диригент - маестро Василь Матіяш.
01.08.1968. В Торонто, Канада помер Преп.о.Микола Коп’яківський ЧНІ,
перший душпастир у Сіднеї, 1950р.
29.09.1968. Посвячення фундаментів параф. об’єктів:(параф.дім, школазаля) відбулося після Архиє.св.Літургії, під проводом Кир Івана Ап.Екзарха,
в сослужеииі о.пароха І.Шевціва і о.Й.Ґорчинеького. Потім - прийняття в
Домі Молоді.
У зв’язку з приїздом до Австралії Глави УКЦеркви - Блаж.Верх.АЕпископа
Йосифа,
створено Діловий Комітет Зустрічі Його Блаженства. Ядро того Комітету
становила Управа Б-ва св.Андрія і представники організацій: В.Гладкий ПЛАСТ, інж.І.Баляк - СУМ; пресові референти: О.Барчинський, О.Бучацький
і Б.Подолянко. Австрал. щоденник "ТЬе Зусіпеу Могпіп§ ГІегаІсі" помістив
дуже прихильну статтю про Блаж.Йосифа.Діловий Комітет під проводом
проф.М.Німцева діяв: 04.8 - 20.11. 1968
08. - 23.10.1968. Хвилини Духового Піднесення. Візита Сіднею і Австралії
Блаженнішим Верх.АЕписконом Йосифом Сліпим. (Гл."Хвилини духового
піднесення", пера о.І.Шевціва,Сідней- Львів,1996 р.). На згадку про ті
Відвідини, в церкві, під хорами прикріплено Меморіялну дошку з написом:
"НА ПАМ’ЯТКУ ВІДВІДИ Н П ЕРВОЄРАРХА УКРАЇНСЬКОЇ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ БЛАЖЕННІШ ОГО ВЕРХОВНОГО
АРХИЄПИСКОПА МИТРОПОЛИТА КИР ЙОСИФА ЕМІНЕНЦІЇ
КАРДИНАЛА СЛІПОГО ІСПОВІДНИКА ЗА СВ. ВІРУ І ЗА ПРАВА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. 19.Х.1968 Р.Б."
20.10.1968. В римо-катол. катедрі Заіпі; Магу’з - Архиєр.св. Літургія.Бенкет
у ДУМ.
08.12.1968. Відбувся парафіяльний пікнік на площі С.М.Тихоиьких у Кенлі
Вейл.
22.12.1968. Храмовий празник. Св.Літургію правив Кир Іван, а потім трапеза
в Домі Молоді. Учасників 450 осіб. Присутні православні УАПЦ з о.А.Теодоровичем на чолі.

1969
19.01.1969.Архиєр. св.Літургія, Йорданське водосвяття і Спільна просфора
під проводом Ап.Екзарха Кир Івана. Дім Молоді.
23.01.1969. Помер о.Йосиф Ґорчинський,Митрополичий радник, пом.
душпастир у Сіднеї від 1959 р. Похорон відбувся в суботу, 1 лютого, 1969, на
кладовищі Руквуд.
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25.01.1969. О.Володимир Краєвський ЧНІ, приїхав із США на запрошення
Ап. Екзарха і проповідатиме місії - реколекції в Австралії. Жив у параф.
домі, як пом. душпастиря.
05-06.04.1969. III З ’їзд Делегатів ОУКОА в Лідкомбі. Голова - інсп. П.Лопата.
26.04.1969. Баль контестанток (70 дівчат).Королевою популярности стала
панна Зірка Барабах. Зібрала найбільше пожертв на будову параф. об’єктів
(830 дол.).
03.05.1969. Пращання заслуженої Учительки в школах, в Сіднеї, пані Іванни
Мамчак.
16.05.1969 Загальні Збори Членів Апостольства Молитви. Вибрано нову
Управу: Голова - Володимир Параска; Секретар - Ірина Бабій (вдова по
вбитому проф.Іванові Бабієві, повернулася з Сибіру до Львова, а звідтам
донька (Оксана Веселий) спровадила її до Сіднею). Скарбник - Іван Спирдз.
12.10.1969. Перше св.Причастя прийняли 21 дітей, яких щороку, від 1968р.
почавши, приготовляють до цього Преп.Сестри Василіянки, впродовж місяців:
липень-жовтень.
ЗО.11-7.12.1969. Місія-реколекції в Лідкомбі.Проповідає о.В.Краєвський
ЧНІ.
14.12.1969.Храмовий празник. Архиєрейська св. Літурґія, Благословлення
параф. дому і Братське празничне прийняття в Домі Української Молоді.

1970
17.01.1970. Помер нроф.д-р Іван Рибчин, Голова Осередку Праці НТШ в
Сіднеї
18.01.1970. Помер інж. Евген Пеленський, Член Технічної Комісії будови
Храму св. Андрія в. Сіднеї. Дуже заслужений при будові церкви і ін.церковних
об’єктів.
01.02.1970. Сестри ЧСВВ відкривають Дитячий Садочок при Братській
Рідній Школі, біля церкви св. Андрія, в Лідкомбі.
01.02.1970. О.В.Краєвський ЧГІІ, після одного року проповідування місій
в сіднейській парафії і в ГІПВалії, від’їхав до Мельборну на такі ж місії.
13.02.1970.Приїхав з Мельборну новий сотрудник - Вся. о. Микола Іванчо.
01.03.1970. Архиєрейська св. Літурґія, благословлення парафіяльної залі
й Братської Рідної Школи. Фестин.
09.05.1970. Баль контестанток (100 дівчат, зібрали 7.700$). Королевою стала
панна Зірка Барабах, вдруге, (зібрала найбільше:580$).Баль у Домі Молоді.
14.06.1970. В параф. залі відбулося відзначення 80-ліття Голови ОУКОА,
шкільного інспектора п.Павла Лопати.
02.08.1970. в новій параф. залі відбулися Загальні Збори молоді в справі
створення парафіяльної організації "Українська Католицька Молодь". Присут
ніх ок. 60. Членами-основниками стали 33 хлопці й 22 дівчат. Голова - Степан
Цимбалій.
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27.09.1970. О.парох почав "кампанію" з амвона за створення парафіяльної
кредитівки.
15.11.1970. В параф. залі - Основні Збори Братської кредитівки.
30.11 -04.12.1970. Вселенський Архиєрей, Папа Павло VI відвідав
Сідней.При тій нагоді, наші священики з цілої Австралії відбули свій Перший
Соборчик у Сіднеї.
13.12.1970. Парафіяльний Празник. Архиєрейська св.Літурґія. Празничне
прийняття в парафіяльній залі.

1971
01-03.01.1971. В Мельборні, ІУ З ’їзд Делегатів ОУКОА. Осідок нової
Управи - перейшов до Мельборн.
07.01.1971. Урядове затвердження Братської кредитової спілки "Карпати",
заініціованої в рамках парафії св. Андрія, в першу чергу для добра парафіян
і парафії, з ініціятиви пароха о. І.Шевціва. Кожночасний парох УКЦеруви в
Сіднеї є невиборним членом Дирекції тої Спілки.
30.01.1971. В Домі Молоді - Концерт Молодечого Катедрального Хору з
Мельборну.
28.02.1971. Академія для вшанування Блаж.Верх.АЕпископа і Кардинала
Йосифа.
25.04.1971. Посвячення Храму св. Андрія. Святитель: Кир Іван Прашко
Ап. Екзарх у сослуженні: о.пароха І.Шевціва, о.Володимира Краєвського
ЧНІ, о.Дмитра Сеніва. Диякоиував о. Микола Іванчо. Після цього, в Домі
Молоді, відбулося приняття при участи ок. 600 осіб. Того ж дня, Преп.С.Лукія
Ангелюк (сьогодні Настоятелька Делегатури Сесстер ЧСВВ в Австралії)
зложила вічні обіти.(Гл."Пам’ятка посвячення Храму св. Андрія",Сідней
25.4.1971. 32 ст).
15.05.1971. В Домі Молоді Баль Контестанток (65). Присутніх ок. 800 осіб,
зокрема молоді. Королева популярности - панна Іванка Фуджак. Зібрала 555$.
10.
- 24.07.1971. В параф. залі, заходами о.Зенона Хоркавого з Мельборну,
відбулася Виставка Української Ікони і видань Українського Католицького
Університету в Римі.
03.10.1971. Перше св. Причастя приняли 17 діточок, параф її. Приготовляли
Сестри.
31.10.1971. Римо-катол. Церква в Австралії відзначувала своє 150-річчя.
На Сл.Божій, на "Сідней шовгравнд" взяли учать: о. парох І.Шевців і понад
100 наших парафіян.
30.11-20.12.1971. Відбулася КА НО Н ІЧНА візитація параф ії св.
Андрія.Владика Іван був і на Храмовім празнику св. Андрія.
28.12.1971. О.Микола Іванчо повертається до Мельборну.
29.12.1971. Приїхав новий сотрудник - о. Зенон Хоркавий.
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1972
02.01.1972.Помічником Душпастиря в Сіднеї на місце о.М.Іванча.став
о.Зенон Хоркавий
19 -20.02.1972. Відзначення 80-ліття уродии Блаженнішого Верх.АЕпископа
і Кардинала Йосифа, День Помісности УКЦеркви, 375-ліття Берестейської
Унії і 325-ліття Ужгородської Унії. У цьому Святі взяв участь Ап. Делегат
Архиєп. Джіно Паро.
15-26.03.1972. Реколекції для молоді. Проповідав о.І.Шпитковський з Брізбен.
03.04.1972.Візита в нашій парафії Митрополита УАПЦ Мстислава зі США.
20.05.1972. Баль Контестанток (37 дівчат, які зібрали 7.709 дол. на сплату
довгів за парафіяльні новобудови) при участи ок. 500 учасників відбувся в
Домі Молоді. Найвищу суму (928 дол.) зібрала вдруге, "королева контесту"
- Іванка Фуджак
Травень, 1972. У Канберрі закуплено парафіяльний дім, туди перенісся
жити і душпастирювати дотеперішній еотрудник в Сіднеї о.Василь Рожик як
Адміністратор душпастирства: Канберра-Квінбієн, і там влаштовано каплицю.
21-24.08.1972. Третій з черги Соборчик Духовенства УКЦ. Відбувся в
Мельборні.
05.09.1972. О.Д. Сенів перестав бути сотрудником у Сіднеї а став Вікарним
сотрудником сіднейської парафії з осідком у Канберрі, у параф. домі.
15.10.1972. Перше св. Причастя- 20 дітей.Приготовляли Сестри ЧСВВ.
22.10.1972. Загальні Збори Братства св. Андрія. Головою став
проф.Михайло Німців.
17.12.1972. Храмовий Празник св. Андрія.Архиєр.св.Літурґія.Приняття в
пар. залі

1973
16.01.1973 На Сходинах управи Б-ва рішено, що Б-во вплатить 500
(п’ятисот) дол. на уділи (зЬагез) у видавництві "Просвіта". Вплатило. А зчасом
збільшило кількість тих уділів, але єпископ П,Стасюк, перебравши "Просвіту"
на свою власність, не повернув тих уділів Братству, ані приватних уділів
о.пароха І.Шевціва.
18.02-25.02.1973. Міжнародний Евхаристійний Конгрес у Мельборні. З
нагоди МЕКонґресу до Австралії прибув Глава УКЦеркви, Блаженніший
Патріярх Йосиф. Він представляв нашу Церкву на МЕКонгресі й відвідав
нашу парафію. В неділю, 4.3. Блаженніший відправив Архиєрейську св. Літур
гію в сослуженні свого почоту Владик: Митрополита Максима Гермашока,
Єпископів: Ніля Саварина та Ізидора Борецького з Канади,Ап.Екзарха Кир
Івана Прашка; пароха Сіднею - о.І.Шевціва, о.В.Жолкевича і о. О.Гошуляка
з Канади та о.М.Іванча і о. З.Хоркавого. По полудні того ж дня, в Домі
Молоді, відбувся Бенкет у честь Блаженнішого Патріярха і Його почоту, при
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участи понад 500 осіб. (Ш ирше про це гл. "Хвилини Д у х о в о г о
Піднесення", пера оіш, Л ьвів 1996 ст. 154).
29.04.1972. Великдень. В оскресн е Утрення вперше співана в
українській мові, під проводом маестра Василя Матіяша.
19.05.1973. В Домі Молоді відбувся УІ з черги Баль Контестанток (9
панночок, які зібрали 5.500 дол.) на сплату боргів за парафіяльні новобудови.
Королевою популярности стала панна Орися Пастух (зібрала 1.205 дол.)
24.06.1973.Заг. Збори Б-ва св. Андрія. Голова: ІО.Сивак, Секретар: Ярослав
Хіцяк.
01.07.1973.Основні - Загальні Збори Сестрицтва Покрова Матері Божої
в Сіднеї. Голова пані Ольга Савчинська, Секретар - пані Віра Сапрун,
Скарбничка -пані Теодосія Гарасимів.
03.-06.09.1973. В Сіднеї - Соборчик Духовенства УКЦ в Австралії.
04.11.1973.Повідомлення в "Душп.Вістях" про приготування плянів Дому
Пенсіонера.
30.11.1973.Відзначення 80-ліття п.Миколи Винарчика, ревного і прикладного
парафіянина, кольпортера катол. преси, збірщика ітп.
16.12.1973. Храмовий Празник св. Андрія. Архиєр. св. Літурґія. Приняття
в пар.залі.

1974
10.03.1974. Заклик до будови монастиря для Сестер Василіянок.Пляни
готові.
13-20.04.1974. В Сіднеї перебували: проф.д-р Володимир Кубійович і д-р.
Атанас Фіґоль у справі збірки на закінчення Енциклопедії Українознавства.
18.05.1974. В Домі Молоді відбувся Баль Контестанток (14 дівчат, зібрали
10.356 дол.) Королевою популярности стала панна Ганя Бойко (зібрала 3.050
дол) на будову монастиря Сестер ЧСВВ.
30.06.1974. В Домі Молоді прийняття на честь о.д-ра Василя Кушніра з
Канади, Президента СКВУ (Світового Конгресу Вільних Українців).
28.07.1974. В "Домейн" - Протестаційне віче в обороні дисидента Валентина
Мороза.
21.09.1974. В Римі, помер Архипастир Скитальців св.п. Архиеп.Іван Бучко.
03.11.1974.Загальні Збори парафіян в справі будови монастиря Сестер
ЧСВВ.
10.11.1974. На заклик Секретаріату СКВУ відзначено День Солідарности
з Українським Народом на Рідних Землях.
15.12.1974. Храмовий Празник (як щороку).

1975 Святий ю вілейний рік
08.02.1975. Помер несподівано проф. Михайло Німців, Голова ОУКОА і
Б-ва св. Андрія, Голова Стейтової Шк.Ради НПВ,Ректор Філії УКУ в Сіднеї,
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Директор Братської Рідної Школи. Церковний і громадський діяч.Прикладний
християнин.
21.02.1975. Приїхав з США на становище сотрудника о.Константан Тимочко.
23-25.03.1975. Великодні реколекції - проповідав о.К.Тимочко.
24.05.1975. В Домі Молоді - Баль Контестанток (12 дівчат, зібрали 21.010
дол.) на будову монастиря Сестер ЧСВВ). Королевою добродійностипопулярности стала панна Марійка Сенькович, вона зібрала: 5.700 дол!).
01.06.1975. Згадка про купно площі під будову церкви у Воллонґонг.
15.06.1975. Спільна Панахида в УАПЦ в Говмбуш за закатованих Москвою
українських в’язнів, з нагоди "Дня відзначення пам’яті загиблих в’язнів".
29.06.1975. Благословлення фундаментів монастиря Сестер ЧСВВ.
01.07 - 27.09.1975. О. парох І.Шевців провадив Паломництво до Святої
Землі, до Риму й Люрду. В Римі був обраний Головою Світової Ради
Священичого Товариства св. Андрія і в тому характері відвідав майже усіх
Єрархів УКЦ в Америці, Канаді та Еврогіі, намовляючи їх до згоди,до.
скликання Собору УКЦ і закріплення Українського Патріярхату. В парафії
заступав його о.Зенон Хоркавий.

Служба Божа в Вифлиємі

Українське паломництво з Австралії у Святій Землі, Єрусалим
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14.12.1975. Храмовий празник і закінчення Святого Ювілейного Року.
Парафіяльна статистика 1975: Хрестин: 53; Шлюбів: 23; Похоронів: ЗО.

1976
15.02.1976.В параф. залі - Концерт у честь Блаженнішого Патріярха Йосифа.
Церковний хор під проводом маестра Василя Матіяша відспівав "Молитву за
Патріярха"- Патріярший Гимн” композиції В.Матіяша.
11.04.1976. Благословлення і відкриття монастиря Сестер ЧСВВ при 29
Мери Ст. Лідкомб. У продовж року, в часі будови монастиря, Сестри жили в
домі п-ва Миколи і Марії Фурик, Даллі Стріт, Лідкомб, а п-во Фурик жили
в параф.домі.
02.05.1976.Відзначення Срібного Ювілею (25-ліття) Священствао. І.Шевціва.
23.05.1976. В Домі Молоді - Баль Контестанток. 19 панночок зібрали 16.358
дол. на будову монастиря Сестер ЧСВВ. Королевою добродійности стала пнна
Макрина Стафиняк, зібравши: 4.311 дол.
Червень 1976. На доручення СКВУ перевести Протестаційну акцію проти
переслідування релігії в Україні, в парафії створено Комітет для цього: Мґр.
Я. Масляк - Голова, д-р Е.Глива - Заступник, Нуна Кармазин - Секретар.
(Ширше про гл. оіш: "У боротьбі за правду. Фрагменти з життя Священика"
Львів, 2000 р.)
27.06.1976. Заг. Збори Братства св. Андрія.Голова - Я.Хіцяк, Секретар Петро Середюк, "Залізний скарбник" - п. Дмитро Сенькович.
11.07.1976. Польська каплиця в Маррайонг. Спільне Богослуження
слов’янських народів з нагоди празника Апостолів Словян: св.Кирила і
Методія, за переслідуваних християн у комуністичних країнах. Присутній
австрал. кардинал Дж. Фрімаи.В часі Богослуження священики відмовляли
молитви у рідній мові за переслідуваних.
17-23.07.1976. В параф. залі - Виставка про переслідування УКЦеркви в
Україні Виставку влаштував о.Зенон Хоркавий.
19-23.07.1976. В Сіднеї - Соборчик Духовенства УКЦеркви в Австралії.
01.08.1976. О. парох Іван Шевців виїхав до США на МЕКонґрес у
Філядельфії і на Заг. Зборах ТА передав своє "головство" в ТА на Канадійську
Область.
05.09.1976. Загальні Збори кредитівки "Карпати" в параф. залі. 120
присутніх.
26.09.1976. Молитовний Похід за переслідуваних християн в Україні.
31.10.1976. Перше св.Причастя 21 діточок.Приготовляли Сестри ЧСВВ.
12.11.1976. Новий сотрудник у парафії - Веч. о. Богдан Шемечко.
18.12.1976. В Санта Сабіна Коледж - Концерт колядок. Наш Хор. Дириг.
В. Матіяш.
Парафіяльна Статистика 1976: Хрестин: 57; Шлюбів: 18; Похоронів: 19.
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1977
23.01.1977. Архиєрейська св.Літургія (Кир Іван Прашко), потім Спільна
Різдвяна Просфора в параф.залі.
13.02.1977. Прощання: О.К.Тимочка, що перенесений на душпастирську
працю в Брізбен, а о.Зенон Хоркавий - на становище пароха в Джілонг,
Вікторія.
20.02.1977. У параф. залі - Концерт у честь Блаженнішого Патріярха Йосифа
з нагоди його 85-ліття. Церк. хор. Диригент - маестро В.Матіяш.
17.04.1977. Канонічна візитація парафії. Перевів Ап.Екзарх Кир Іван
Прашко.
24.04.1977. Воллонґонґ. Благословлення фундаментів під нову церкву.
21.05.1977. В Домі Молоді - Баль Контестанток. В Контесті взяли участь
14 дівчат.Вони зібрали 8.440 дол. иа сплату довгу на будову монастиря Сестер
ЧСВВ. Королева:Макрина Стафиняк (вдруге, назбирала 2.100 дол.).
05.06.1977. В нашій церкві - Спільне Богослуження слов’янських народів.
Архиєрейську св. Літургію відправив Ап.Екзарх Кир Іван у сослуженні:
о.пароха І.Шевціва, о. Василя Рожека і священиків латинського обряду:
болгарського, хорватського,чеського, двох польських, словацького і
словінського та о.Дж.Гіпс-а, Директора Федер.Кат.Імігр.Ком-ту. Привітальну
промову виголосив о.І.Шевців, проповідь - Владика Іван, інші священики кожний своє Слово у рідній мові. Ввечір, в Домі Молоді - Концерт Церковного
Хору. Диригент - Василь Матіяш.
11.09.1977. І-ша проба Церковного Молодечого Хору під проводом Сестер
ЧСВВ. С.Кикилії і Константини ЧСВВ. Помагає панна Сузанна Бардич.
09.10.1977. Сестра Софронія ЧСВВ зложила вічні монаші обіти.
16.10.1977. Торжественне прийняття Членок Марійської Дружини під
проводом Сестер
30.10.1977. Перше св. Причастя (20 діточок). Дітей приготовляли Сестри
ЧСВВ.
02.-06.12.1977. В параф. залі - Виставка історичних мап і краєвидів України.
О.З.Хоркавий.
04.12.1977. Візитація Сестер ЧСВВ. Архимандриня Емелія Прокопик ЧСВВ
з Риму.
Парафіяльна статистика 1977: Хрестин:46; Шлюбів:18; Похоронів:14.

1978
22.01.1978. Йорданське Водосвяття. Спільна Просфора без участи Владики
(бо занятий).
01.02.1978. Зустріч і нарада о.пароха І.Ш. з архитектом Кевін Кертин (він
плямував усі наші церковні будови) в справі Дому пенсіонера.
05.03.1978. Проект Дому пенсіонера на площі за церквою св. Андрія вже
готовий.
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12.03.1978. Ширші сходини парафіян для інформації та схвалення проекту
Д.Пенс-нера.
19.03.1978. Приготування до відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення
України.
17.04.1978. В параф. залі - Зустріч громадянства з дисидентом Леонідом
Плющем.
23.04.1978. Квігна неділя.Точно в рік після розкопання фундаментів,
сьогодні - благословлення і відкриття нової церкви св.Володимира у
Воллонґонґ і перше Богослуження - Архиєр.св.Літурґія.Правив Кир Іван
Прашко у сослуженні: о.І.Шевціва, о.Миколи Іванча та о.Богдана Шемечка,
який доглядав за будовою.
В м. лютий-травень 1978 відбувся Контест Добродійности. Плянований на
20.5. ц.р. Баль Кон-ток НЕ відбувся з уваги на Маніфестацію в Канберрі.
Королева: Оля Мальків.
21.05.1978. Заг. Збори парафіян у справі Дому пенсіонера.М ало
зацікавлених.
17.06.1978. В церкві св. Андрія - Соборний Молебень Єрархів, Духовенства
і вірних УКЦ і УАПЦ на започаткування приготувань до Ювілею 1000-ліття
Хришення Руси-України. Правили:Митрополит УАПЦ Мстислав і Ап.Екзарх
Іван і Духовенство обох Церков. Протест, пастор відчитав молитву. Присутніх
понад 1000 вірних. Потім, в Домі Молоді, відбувся Великий Концерт з участю
найкращих мистецьких одиниць Сіднею. (Ширше про це гл. "Відзначення
Ювілею Тисячоліття Хрищення Руси-України в Австралії", пера о.І.Шевціва.
Львів, 1997, ст. 38-52.)
02.07.1978. Загальні Збори Б-ва св. Андрія. Головою остався Ярослав Хіцяк.
08.07.1978. В параф. залі - Фестин - базар на купно авта для Сестер ЧСВВ.
22.07.1978. В Домі Молоді - Великий концерт Хору "Гомін" і танкової
групи "Гопак" з Аделяйди.
17.08.1978. Гостинний Концерт Студентського Хору "Тирса" з Вінніпегу,
Канада.20.08. той же хор співав св. Лідургію в нашій церкві. .
10.09.1978. В параф. залі - Загальні Збори Кредитової Спілки " Карпати".
17.09.1978. Авто Сестрам куплено і сьогодні відбулася передача їм ключів
від авта.
15.10.1978. Загальні Збори Сестрицтва Покрова Матері Божої.Голова:Віра
Сапрун.
29.10.1978. Відновлення даху на церкві. Направляли самі парафіяни.
Помагали "шпеци" в Перту: лп.В.Поповський і В.Коцюруба. (Кошти ок. 10.000
дол.).
29.10.1978. Приготування до відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення
України при помочі відвідування вірних з Похідною Іконою Почаївської
Богоматері .Успішне.
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15.12.1978. Куплено площу 28 А Мери Стріт,Лідкомб під Дім Пенсіонера.
17.12.1978. Храмовий Празник. У церкві - Богослуження; в параф.залі Обід.
Парафіяльна статистика 1978.: Хрестин:50; Шлюбів: 15; Похоронів:25.

1979
11.02.1979. Наукова Сесія - Симпозіюм Української Культури в рамках
приготовання до Ювілею Хрищення України, в параф.залі. О.І.Шевців
доповідь: "Екуменізм у працях Слуги Божого Митрополита Андрея
Шептицького".
04.04.1979. В Нюкастлі, після довгої недуги помер о.Володимир Краєвський
ЧИЇ, ліг 73.Похоронений на монастирськім кладовищі 11.04.1979.
19.05.1979. В Домі Молоді - Концерт Катедрального Молодечого Хору.
"Вечір пісні рідного Краю" під проводом Оксани Тарнавської.Присутні: ок.
600 учасників.
26.05.1979. Баль Контестанток,які збирали фонди на потреби парафії. 13
панночок зібрали:5.055 дол. Королевою добродійности стала: Марійка
Маркевич.
11-15.06.1979. В параф. домі відбувся Соборчик Духовенства УКЦ в
Австралії.
16-17.06.1979. В Сіднеї відбувся ХУ-тий з черги Злет молоді СУМ.
29.06.1979. Помер бл. п. Юстин Павлух, літ 93, довголітній Паламар (і, як
він сам про себе казав : "паламар - це теж духовна особа") і .помічник
священикам в Богослуженнях від самого початку, особливо ж при церкві св.
Андрія. Це "стара война" - б. Учасник Визвольних Змагань, як булавний
УГА; зразковий громадянин і парафіянин; Фундатор Храму св. Андрія і
монастиря Сестер ЧСВВ.
29.07.1979. Відзначення Х-літгя Братської Рідної Школи.Присутніх більше,
ніж 250 осіб. Свято провадила Управителька БРШколи: пані Евгенія
Барчинська.
11 і 12.08.1979. В Сідней Тавн Гол - Концерт пісні, танку і музики
українського ансамблю "Дніпро" з Едмонтон, Канада.
12.08.1979. Дах на церкві направлено. Тепер почнеться розмалювання
Храму.
19.08.1979.3 Канади приїхав маляр - іконописець Мирон Левицький. Він
розмальовуватиме нашу церкву: копулу, луки, стелю, святилище.Розмалювання
закінчено в м. грудні, 1979 р.
14.10.1979. В параф. залі - Загальні. ■Збори Сестрицтва Покрова Матері
Божої в Сіднеї. Головою вибрано: пані Юстину Сенькович.
21.10.1979. В параф. залі - влаштовано базар на потреби Сестер ЧСВВ.
28.10.1979. Перше св. Причастя 16 діточок. Приготовляли Сестри ЧСВВ.
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09.12.1979. В параф. залі маестро Мирон Левицький виголосив доповідь
на тему: "Вплив Християнства на розвиток українського мистецтва". Присутніх
ок. 200 осіб.
16.12.1979. Храмовий Празник.Архиєрейська св.Літурґія. Служив Кир Іван.
Блаженніший Патріярх Йосиф відзначив сіднейського пароха, о. протопресвитера Івана Шевціва - титулом митрофорного протоєрея і архимандри
та.Епарх Кир Іван проголосив про ці відзначення в часі св.Літургії, передав
йому "інсиґнія"-відзнаки: набедренник і хрест, наклав на його голову митру.
Вірні щиро й голосно співали: "АКСІОС!", а в часі прийняття складали поба
жання і дарунки. Отець митрат-архимандрит вважав це відзначення не особис
тою заслугою, але признанням Блаженнішого Патріярха для цілої парафії.
(Ширше про це "торжество", гл. "Церква і Життя", 3 лютого, 1980 р.).
Парафіяльна статистика 1979: Хрестин:43; Шлюбів:21; Похоронів: 24.

1980
17.02.1980.В церкві - св. Літургія а в параф. залі - Святочні сходини і
мистецька програма в честь Блаженнішого Патріярха Йосифа з нагоди 88ліття його уродин.
31.03.1980. Сходини ТУСК "Обнова" і вибір Управи. Голова: д-р Богдан
Сенькович.
27.04.1980. Гістьми у парафії був Ректор Українського Вільного
Університету в Мюнхені проф.д-р Володимир Янів з дружиною Софією.Потім,
у Домі Молоді - Бенкет на честь Достойних Гостей і відзначення 60-ліття
УВУ.Стейтовий Комітет відзначення 60-ліття УВУ: о.І.Шевців - Голова, мгр
Ярослав Масляк - Секретар, інж. Микола Строкон - Скарбник.
07.06.1980. Помер бл.п. Павло Лопата, ур. 14.6.1890р. Один з небагатьох
відданих Церкві інтелігентів у парафії. Довголітній інспектор Шкіл
Українознавства, Голова ОУКОА (1966-72 рр) і ін.
26.06.1980. Приїхав з Канади маестро Мирон Левицький, щоб закінчити
розмалювання Храму св. Андрія: стелю над хорами і картини Великих
Подвижників нашої Церкви: Слуги Божого Митрополита Андрея і Патріярха
Йосифа.
Липень-Серпень кожного року: Збірка (в ковертках) на "Патріярший Фонд",
яку пересилається до Канцелярії Ап.Екзархату, а потім до Риму на потреби
Патріярха.
Щороку така збірка приносила 5.000 і більше дол.
06.08.1980. Згинув у автомобілевій катастрофі Богдан Лев Новицький,
Голова Теренового проводу ОУН. Похорон відбувся 12.08.1980.
13.09.1980. В параф. залі Церк. Молодечий Хор урядив успішне "ДІСКО"
для молоді.
20.09.1980. В Домі Молоді - Бенкет на честь звільненого диссидента і в’язня
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московських тюрем,що його комуністичний режим виміняв за своїх шпигунів
- Валентина Мороза.
21.09.1980. В параф. залі - Загальні Збори Братської кредитівки "Карпати"
18.10.1980. Великий Концерт Капелі Бандуристів із США під проводом
Г. Китастого в Рідженс театрі і в Домі Молоді.
Жовтень 1980. Завдяки старанням о.пароха І.Шевціва, українська спільнота
одержала державний "грант" на утримання платного "сошял воркера'Чпрофесійний дорадник у соціальних і побутових справах). Спочатку ці
поради давав безплатно п.Андрій Барчинський, зчасом сталою працівницею
стала панна Оля Барановська.
26.10.1980. Перше св. Причастя 22 дітей. Приготовляли Сестри ЧСВВ.
03 -07.11.1980. В Сіднеї - Соборчик Духовенства УКЦ в Австралії.
09.11.1980. В параф. залі - Базар Сестер ЧСВВ.
16.11.1980. Загальні Збори Сестрицтва Покрова Матері Божої. Управа:
Голова - пані Юстина Сенькович, Заст.Голови пані - Анна Сомар, Секретарка
- пані Люба Денисеико, Скарбничка - пані Анастазія Сеньчак.
29.11.1980. В Домі Молоді - Концерт двох мистецьких одиниць з Мельборну:
Хору "Чайка" і Бандуристів "Кольорит".
14.12.1980. Храмовий Празник. По Богослуженні - Братська трапеза в
параф.залі.
25-26.12.1980. В Сіднеї - З ’їзд Делегатів ОУКОА.Перевибрано Президію
Ради ОУКОА. Голова, манстро Василь Матіяш,пані Нуна Кармазин Секретар,інж. Ярослв Оришкевич - Скарбник.
Парафіяльна статистика 1980: Хрестин: 45; Шлюбів: 17; Похорони: 27.

1981
18.01.1981. Йорданське водосвяття в "парку" за церквою,потім, у параф.
залі - Спільна Різдвяна просфора.
01.02.1981. Загальні Збори Вівтарної Дружини. Голова: Петро Гулак.
22.02.1981. В параф. залі - Святочні сходини для відзначення 89- річниці з
дня Уродин Блаженнішого Патріярха Йосифа, виступ Церк.Хору під проводом
маестра В.Матіяша, доповідь відчитав: мґр. Я. Масляк.
28.02.1981. В параф. залі - з ініціятиви Церк. Молодечого Хору - Забава
для всієї української молоді в Сіднеї.
Квітень, 1981. В Братській Рідній Школі - курс писання писанок.П-і
А.Веремейчик.
01.05.1981. Вночі хулігани, або якісь сатаністи вломилися до церкви св.
Андрія, розбили Кивот, знеславили Пресв.Евхаристію, вкрали напрестольний
хрест.
30.06.1981. Перепис населення Австралії. Порада українцям: на питання:
країна народження: писати - УКРАЇНА. Де народжені Ваші батьки? -
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УКРАЇНА. Яка Ваша релігійна приналежність? - УКРАЇНЕЦЬ - КАТОЛИК.
30.08.1981. В параф. залі оформився Комітет Будови, а радше відновипоширення кухні в парафіяльній залі.Голова - п.Ярослав Хіцяк (Голова Б-ва
св. Андрія).
06.-13.09.1981. В Параматта Шоппінґ Сентр - заходом Союзу Українок
влаштовано Виставку українського мистецтва. Влаштовано "капличку" в
укр.етил і,хору гви,ікони...
20.09.1981. В параф. залі - базар С-ва і Б-ва. Прихід на віднову параф.
кухні.
25.10.1981. Перше св. Причастя 26 дітей.Приготовляли Сестри ЧСВВ.
15.11.1981. В параф. залі - базар на придбання фондів на потреби Сестер
ЧСВВ.
29.11.1981. В параф. залі - Художня виставка мистця - графіка Леоніда
Денисенка.
13.12.1981. Храмовий Празник.Архиєр.св.Літургія. Братська гіразнична
трапеза.
Парафільна статистика 1981.: Хрестин: 57; Шлюбів: 15; Похорони: 22.

1982
05.01.1982. Помер несподівано, в параф.домі, в Нюкастлі, Всеч. о. Микола
Іванчо, ур. 8.12.1927 р. на Закарпатті. Лагідний, скромний, услужний
священик. Похорон у Мельборні, 11.01.1982.
12.01.1981. День Солідарности з українськими політичними в’язнями. В
Домі Молоді - спільна молитва священиків і вірних УКЦ і УАПЦ; промови і
виступи молоді.
Січень, 1982. Відзначення Архипастиря УКЦеркви в Австралії Кир Івана
Прашка Державною-королівською відзнакою "МВЕ" (Ордер оф Брітіш
Емпайр).
24.01.1982. Архиєр.св.Літурґія, Йорданське водосвяття і Різдвяна просфора
в п.залі
21.02.1982. В Домі Молоді - Концерт у честь Блаженнішого Патріярха
Йосифа в 90-ту річницю його уродин.
14-18.06.1982. Соборчик Духовенства УКЦ. В параф. залі - Виставка
стародруків і вишитих рушників. Влаштовує о.Зенон Хоркавий в програмі
приготування до відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України.
14.06.1982. В Канбері - Благословлення площі під будову ХрамуПам’ятника Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України.
15.06.1982. Помер після короткої недуги маестро Василь Матіяш.
Довголітній диригент Церк.Хору, хору Юний "Боян", пластовий діяч,Голова
ОУКОА і ін. Похорон відбувся 19.06.1982. Поминки в УНДомі. Головою
ОУКОА став дотеперішній заступник Голови - п. Ярослав Хіцяк, а Головою
Б-ва св. Андрія став п. Ждан Коломиєць.
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24.06.1982. Папа Іван Павло II, у відповідь на наші старання та з уваги
на розвиток УКЦеркви в Австралії, підніс дотеперішній Ап.Екзархат до
статусу сталої Епархії, а першим Епархом іменував дотеперішнього
Ап.Екзарха Кир Івана Прашка.
(Торжеетвенне проголошення папської Буллі про Епархію відбулося в
Мельборні, 19.12.1982 р).
26.06.1982. В параф. залі, з ініціятиви ЦМХору - Велика забава для всієї
молоді.
25.07:1982. В параф. залі - Загальні Збори Братства св. Андрія.Голова:
Я. Хіцяк.
22.08.1982. Базар С-ва ПМБ на потреби парафії.
12.09.1982.Загальні Збори Української Кредитової Спілки "Карпати"... в
Домі Молоді. Заснована в рамках парафії св. Андрія. 15.11.1970 р., для добра
членів і парафії, з директорами - членами УКЦ,зчасом розвинулася-розрослася
і Братство св. Андрія - Основних тої Спілки - плянувало замінити половину
Дирекції іншими членами парафії. Щоб не допустити до вибору нових

Благословлення фундаментівхраму пам'ятника 1()()()-ліття Хрещення України в
Канберрі. М. Марія, с. Ольга, с, Константина, с. Доротея, с. Софронія, п-і
Нуна Кармазин. 14,06.1982 р,
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директорів та щоб зберегти власні позиції на майбутнє, дотеперішня Дирекція
Спілки "Карпати" з б.заст.Голови Б-ва св. Андрія у проводі, влаштувала Заг.
Збори в Домі Молоді й при помочі підступу й неправди та .інших нечесних і
нечистих "трюків", намагалася усунути пароха зі становища невиборного дирек
тора, а Братську кредитівку зробити "громадською". Це був вершок цинізму
й приклад, як засліплені малі люди,прямо в очі брехали і заперечували всім
відому істину, що кредитівка "Карпати" постала і розвинулася в рамках парафії
св. Андрія. Ось імена директорів: Іван Ільків, Віра Боднарук, Мирон Івасик,
Роман Менцінський, Евген Полохач, Юрій Сивак, Славко Шиян і Ростислав
Теодорович (православний). (Про кредитівку гл. на іншому місці -оіш)
17.10.1982. Перше св. Причастя 28 діточок.Приготовляли, як досі, Сестри
ЧСВВ.
17.10.1982. В паріаф, залі - Загальні Збори Сестрицтва Покрова Матері
Божої при наявності 40 членок (із усіх 160). Перевибрано "стару" Управу.
14.11.1982.Базар Сестер ЧСВВ.
12.12.1982. Храмовий Празник і Братська трапеза-прийияття в параф. залі.
25.12.1982. В Канберрі, відбулося посвячення фундаментів, наріжного
каменя і пропам’ятної таблиці під Храм св. Володимира - Пам’ятник 1000ліття Хрещення Руси-України.
Парафіяльна статистика 1982: Хрестин: 37; Шлюбів: 19; Похоронів: 31.

1983
30.01-12.02.1983.В Римі, з благословенням Папи Івана Павла II відбувся
III з черги Синод Владик УКЦеркви під проводом Блаж.Патріярха Йосифа.
20.02.1983. Св.Літурґія і моління за здоров’я і многоліття Патріярха
Йосифа. 91 літнього.
23.02.1983. Перша проба відновленого Церковного Хору. Після смерти
пок. Василя Матіяша, провід парафіяльного хору перебрав маестро Тарас
Ф і ґ о л ь . Перший виступ хору передбачено иа Великдень, 1983 р.
06.03.1983. В "Душпастирських вістях" оголошено, що вірні можуть забрати
собі паперові скарбонки і в часі Великого посту, відмовляти собі якусь
приємність а її вартість жертвувати на "ФОНД ЦЕРКВА В ПОТРЕБІ" і так
робити спасенне діло.
14.04.1983. В параф залі - Базар Сестрицтва ПМБ на потреби парафії.
21-22-23.04.1983. Тридневні реколекції проповідав у парафії Кир Іван
Прашко.
25.03.1983 - 22.04,1984. ЮВІЛЕЙНИЙ РІК СПАСІННЯ +1950-тий рік від
Спасительної смерти Спасителя Нашого Господа Ісуса Христа. Сповнивши
певні практики-умови, одержуємо повний відпуст.
31.05.1983. О.Богдан Шемечко перенесений на душп.працю в Мельборні.
02.06.1983. На місце о.Б.Шемечка приїхав до Сіднею о. Зенон Хоркавий і
заступав о.Б.Ш. в м.червень-липень-серпень 1983р.
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04.06.1983. Молодше Сестрицтво ПМБ влаштувало " Український стіл" на
Фестивалі в м. Блектавн, продаючи українські страви, різьби ітп.,
поиуляризуючи Україну.
29.06.1983. Преп. Сестри: Ольга і Константина пережили автомобілеву
катастрофу.
06.08.1983."Зимова забава для всіх" в параф.залі, з ініціятиви обох
Церк.Хорів.
02.10.1983.Панове: Ждан Коломиєць і др вет. Богдан Томашек (з
Волоиґонґ) які досі, впродовж трьох років, проходили богословську підготовку
під проводом о.І.Шевціва, були рукоположені на Дияконів. Святитель - Кир
Іван Прашко.
04.10.1983. Після переходу п.Ждана Коломийця в духовний стан, Головою
Братства св. Андрія став дотеперішній заступник Голови - п. Степан Гулик.
15.10.1983. В Канберрі відбулася Велика МАНІФЕСТАЦІЯ для
вшанування 7 мільйонів жертв штучного Голодомору в Україні в рр.193233.Отець парох Іван Шевців і сотні вірних нашої парафії, зокрема багато
молоді, взяли активну участь.
30.10.1983. Перше св. Причастя 41 дітей. Цього року приготування дітей
відбувалося в двох групах: україномовній (18 дітей) і англомовній (23 дітей).
Приготовляли як звичайно досі, впродовж трьох місяців:липень-жовтень,
Сестри ЧСВВ.
19 і 20.11.1983. В Мельборні - відзначення 25-ліття створення Ап.Екзархату
(тепер Епархії) і З ’їзд Делегатів ОУКОА. З Сіднею їздили 2 автобуси і
багато приватних авт.
Рік Відкуплення. Святі місії - реколекції в сіднейській парафії (у 15
передмістях) проповідав о.д-р Степан Гарванко з Риму, в місяцях: жовтень і
листопад 1983.
27.11.1983. В параф. залі - Базар на придбання фондів на нове авто для
Сестер ЧСВВ.
18.12.1983. Храмовий празник. Богослуження. Братська трапеза, льотерія
ітп.
26.12.1983. В Канберрі - Благословлення і відкриття ХРАМУПАМ’ЯТНИКА Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України та Український
Католицький Центр. З Сіднею їздили 4 автобуси і багато приватних
авт.(Ширше про це гл. "Відзначення Ювілею 1000-лігтя Хрещення РусиУкраїни в Австралії", пера о.І.Шевціва, Львів, 1997.)
25.12.1983. Померла несподівано, в Канберрі, бл.п. (Анна) НУНА
КАРМАЗИН довголітня церковна діячка в парафії св. Андрія (від 1950 р), в
Союзі Українок, ОУКОА, в СУОА, співачка в Церковнім і ін. Хорах. Похорон
її відбувся в Сіднеї 31.12.1983. при великім здвигу українського громадянства.
Парафіяльна статистика 1983: Хрещення: 35; Шлюби: 20; Похорони: 41.
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22.01.1984. Йорданське Водосвяття і Спільна різдвяна просфора в параф.
зал і.
28.01.1984. Помер несподівано, в часі чищення церкви св. Андрія,
довголітній заст.Господаря Б-ва св. Андрія, бл.п. Ілько Дутко, літ 59. Новим
Господарем Б-ва став п. Ярослав Береговий.
05.02.1984.По несповна 10-літах показалася потреба розбудувати-поширити
монастир Сестер ЧСВВ, щоб помогти їм розвинути ширшу діяльність у веденні
Дит.Садочка ітп. Почалася збірка фондів на ту ціль. Зн. ростемо!
05.02.1984. В параф. домі відбулися Сходини КАТЕХИТІВ/-ток під
проводом о.пароха І.Шевціва. З уваги на ріст Братської Рідної Школи і
подвоєння деяких кляс, крім
Сестер ЧСВВ і священиків, треба зааиґажувати Світських катехитів до
навчання реліґії.Такі курси провадив о. парох. Зголосилося 8 осіб.
29.04.1984. Неділя Томина. Архиєрейська св. Літургія і єрейські Свячення
диякона Богдана Томашека на священика. Спільне Свячене в параф.залі й
вручення Грамот Меценатам і Фундаторам Храму-Пам’ятника 1000-ліття
Українського Християнства в Канберрі. Меценати - це ті, які жертвували 2
тисяч дол. і більше; Фундатори - ті, які жертвували 1 - 2.000 дол. Список
Меценатів і Фундаторів гл.згадана книжка оіш.
07.05.1984. В литовськім клюбі, в Беикставні, промовляла Джейн Елліс,
представниця Кестон Каледж з Лондону і редакторка "Реліджен ін коммуніст
лендс". Вона подала цікаві інформації про становище (і переслідування) релігії
в Сов. Союзі.
22.07.1984. Протестаційний похід і молитва за переслідуваних християн
відбувся в Сентенніял парк, під проводом римо-катол. кардинала Едварда
Кленсі, а потім в Гордерн Павільйон - молитва. Молитву в українській мові
відчитав мгр. Михайло Парасин.Понад 200 наших парафіян, старших і молодідітей взяли участь.
12.08.1984.Відбулася "Проща" - паломництво до Храму-Пам’ятника в
Канберрі. Ок. 80 сіднейців взяли участь. їздив автобус і багато авт.
19.08.1984. Загальні Збори Братства св. Андрія. Головою став п.Володимир
Драбина.
26.08.1984. В параф. залі - Загальні Збори С-ва ПМБожої.Голова п-і Ю.
Сенькович.
07.09.1984. В Римі, упокоївся св.п. Патріярх Йосиф, на 93-ому році життя
і 40-му році Архипастирського служіння УКЦеркві і Народові (ур.17.2.1892
р.). Його иаслідником став АЕпископ Мирослав Іван Любачівський. Похорон
відбувся 12.09.1984 (а перенесення тлінних отанків до крипти в соборі св.ІОра
в Незалежній Україні відбулося 26-28.08. 1992 р - оіш). Хіба не дивні дороги
Божого провидіння?!

Розділ XII

633

Слово на пошану Блаж.Отця Йосифа, гл. "ДВісті", Сідней, 16.09.1984.
16.09.1984. Базар Сестрицтва ПМБ.
22.09.1984. Помер після короткої недуги Тереновий Провідник ОУН,
Омелян Кошарський. Похорон відбувся 25.09.1984.
17.10.1984. 40-вий день смерти Блаж. Патріярха Йосифа. О.І.Шевців у
сослуженні о.Т.Кліша з Нюкастль і о. Б.Томашека з Волонґонґ відслужив
св.Літургію і Панахиду
Не зважаючи на пізну пору (вечір) в церкві було понад 400 учасників,
духовних і мирян, українців і чужинців, а між ними римо-катол. єп. Дж.
Робінсон,монс. А.Гадад мелхіт. Потім, у параф. залі відбулись Поминки. Співав
Церк.Хор під проводом Т.Фіголя.
05.-11.1984. В Канберрі відбувся Соборчик Духовенства УКЦ в Австралії.
30.11 02.12.1984. в Мельборні - З ’їзд Делегатів ОУКОА.
01.12.1984.У Вестфілд Шоппінґ Сентр у Параматта, Мол.Група С-ва ПМБ
влаштувала "Український стіл," щоб придбати фонди на потреби-розбудову
монастиря Сестер ЧСВВ.
16.12.1984. Парафіяльний празник. Богослуження. Прийняття.
22.12.1984. В параф. залі - Духовний Концерт - Академія для вшанування
св. и.Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицьного в 40-ву річницю смерти
(+1.11.1944 р).Святочну доповідь мав о.парох.Співав Церк.Хор під проводом
маестра Т.Фіголя.
Парафіяльна Хроніка 1984.: Хрещення: 27; Шлюби: 6; Похорони: 29.

1985
20.01.1985. Після Йорданського Водосвяття, в параф. залі - Спільна
просфора.
Лютий 1985. Початок шкільного року в державних і в українських
школах.Кожного року в тому часі о. парох пригадує батькам їхній святий
обов’язок посилати дітей до української (суботньої) школи, чи то Братської
чи інших шкіл українознавства. А в тих школах стараємося виховати наших
дітей на свідомих і чесних християн українського обряду.
"ЦЕРКВА в ПОТРЕБІ" - це великопісна збірка в часі Богослужень, на
т.зв. третю тацу, на потреби нашої Церкви в Батьківщині. Бо Великий Піст це не лише час покути і покацня, але й час добрих діл і милосердя.
"СОРОКОУСТИ" В часі Вел.Посту, в середи або п’ятниці св.Літурґія і
Парастас за померлих і відчитування з родинних "Граматок" (Списків) імен
Покійників.
СУМНА РІЧНИЦЯ. 11.04.1945р. мицуло 40 років з дня ув’язнення і виве
зення Єрархії УКЦеркви, згідно з диявольською засадою: "поражу пастиря,
а вівці розбіжаться". Однак Бог показав свою силу і з часом наша Церква
воскресла і сьогодні знову розвивається в Українській Незалежній Державі.
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Травень. СКВУ проголосив 1985 рік Роком Української Молоді - Надії
Церкви і Народу.
02.06.1985.Празник Зіслання Святого Духа. Щороку, після св. Літургії,
перед церквою св. Андрія, біля символічного Пам’ятника Полеглим за Волю
України, правиться Панахида, Святочна промова і складання вінків від
організацій.
09.06.1985. Новий сотрудиик у парафії - Веч. о.Вейн Арнольд. Австралієць,
конвертит з англіканської Церкви, прийняв український обряд і став нашим
священиком.
17.06.1985. Помер один з найстарших і найкращих парафіян бл.п. Микола
Винарчик, літ 91. Довголітній Голова Б-ва св. Андрія і Голова ОУКОА.
Працьовитий, жертвенний і відданій своїй Церкві. Похорон відбувся 20.06.1985.
01.07.1985.Почала працю, оплачена державою, Сошял воркер - п-а Оля
Барановська.
28.07.1985. Загальні Збори парафіян для відновлення діяльности
Ювілейного Комітету Відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України.
11.08.1985. В Канберрі, в Храмі св. Володимира - Архиєрейська св. Літурґія
і Проща
Паломництво вірних УКЦеркви з усіх усюдів Австралії. Зі Сіднею було
понад 100 осіб.
18.08.1985. Базар Сестрицтва П.М.Божої. Велика і мала льотерія.
08.09.1985. Відзначення І-шої річниці невіджалуваної смерти св.п. Патріярха
Йосифа
08 -22.09.1985. В параф. залі -Виставка знимок, історичних документів і
друків про тернистий шлях Блаж.Отця Йосифа та інших Єрархів, Духовенства
і Вірних наших
Церков й про штучний Голодомор в Україні, з нагоди 1-ої річниці
см.Патр. Йосифа.
На Богослуженні в церкві був присутній АЕпископ Сіднею Едвард Кленсі
зі своїм секретарем і халдейський АЕпископ Ливану - Монсур. Після
Богослуження в церкві, в параф. залі відбулася Жалібна академія з виступом
обох Церковних Хорів.
22.09.1985. Св. Літурґія з нагоди 1100-річчя смерти Апостола слов’ян
св.Методія і його брата св. Кирила.Присутні представники майже всіх
слов’янських народів.
11-12-13.10.1985. В параф. залі відбулася Виставка картин, кераміки, різьби,
вишивок, ляльок, забавок ітп.ручних виробів українських і неукраїнських
майстрів-рукодільників. Виставку відкрив посадник м.Овбурн, Дост.Кери
Кіґан.
27.10.1985. Перше св. Причастя 26 діточок. Приготовляли Сестри ЧСВВ.
03.11.1985. Після Панахиди за Слугу Божого Митрополита Андрея і Героїв
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Листопадового Чину, в притворі храму св. Андрія відслонено Пропам’ятну
дошку Поляглим за Волю України, яку зафундувала сіднейська Станиця
Дивізійників.
24.11.1985. Загальні Збори парафіян у справі будови "кар-парк-у" авто
стоянки на площі за церквою і Дому пенсіонера. Зчасом "карпарк” побудовано
за ок. 45.000 дол.
26.11.1985. Приїхали: д-р Атанас Фіголь і проф. Василь Маркусь у справі
збірки на М ільйоновий фонд англомовного видання Енциклопедії
У країн оз навства.
15.12.1985. Храмовий празник. В церкві співав Хор під проводи маестра
Т. Фіголя.
Парафіяльна статистика 1985: Хрещення: 36; Шлюби:8; Похорони: 36.

1986
14.01.1986. Новий Рік почався дуже зворушливою подією: В часі Архиєрейської св. Літургії відправленої Кир Іваном, відбулися Облечини - прийняття
монашого габіту Сестри Терені ЧСВВ (в мирі, - Марійки Ґуґляк з Джілонґу).
19.01.1986. Празник Боговлення. В часі св. Літургії - відновлення Хресних
Обітів.
31.01.1986.0.Вейн Арнольд, одержав відпустку на студії і виїхав до Брізбен.
Перепис. Населення 1986. Покажім наше обличчя і скажім собі й іншим:
скільки нас українців є в Австралії! На питання: "Яке ваше етнічне
походження?"- Якщо батьки обоє Українці - треба відповісти: УКРАЇНСЬКЕ.
Якщо ж батьки різних націольностей, то слід відповісти: "Українськоавстралійське, українсько-грецьке ітп., а на питання: Чи говорите іншою мовою,
крім австралійської? - Так. Українською.
15.02.1986.Приїхав новий сотрудник - о. Теодор Кліш, адміністратор
Нюкастлю.
22.03.1986. В параф. залі висвітлення фільму про Голодомор в Україні
1932-33 рр.
07.04.1986.Празник Благовіщення. Приїхав Блаженніший Патріярх
Мирослав Іван кардинал Любачівський на Архиєрейські відвідини парафії
св. Андрія. Приїхав у товаристві Епарха Кир Івана (автом з Мельборну) і
перебуває в параф.домі.
08.04.1986. Зустріч Блаженнішого Патріярха з парафіяльним активом.
14-18.04.1986. В параф. домі - Соборчик Духовенства УКЦ під проводом
Блаж. Патріярха.
15.04.1986. Рано - авдієнція Патріярха в Губернатора стейту Н.П.В.
Пополудні, параф. залі - Зустріч Патріярха з молоддю парафії.
17.04.1986. Візита Блаж. Патріярха в римо-катол. АЕпископа Сіднею
Едварда Кленсі.
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18.04.1986. Рано - відвідини старенького кардинала Фрімана в "Нирзінґ
говм".
19.04.1986. Субота рано, відвідини Братської Рідної Школи, а потім авдіянція для Генерала Савелія Яськевича, Представника Екзильного Уряду
УНР і відновлення знайомства з часів 1945-47 років і спомини з табору
полонених Дивізійників у Ріміні, де сот.С.Я. був комендантом.Інтерв’ю для
представників преси: (чех, словак, хорват, литовець.)
19.04.1986.В год. 4.оо пополудні, в церкві - Екуменічний Молебень за
переслідуваних християн. Це було зворушливе. Під розмальованою копулою
українського Храму зійшлися духовні й світські представники народів, яких
рідні землі опинились під комуністичним режимом: українці, поляки, чехи,
словаки, хорвати, мадяри й литовці. Всі об’єднані одним духом, молитою до
Спільного Небесного Отця, за кращу долю їхніх народів. Біля престолу:
Блаженніший Патріярх і сослужителі: Епарх Кир Іван та о. парох Іван Шевців,
(дияконував Ждан Коломиєць) і священики: польський, хорватський, чеський,
словацький, мадярський і литовський; а в святилищі стояли: Представник
АЕпископа Е.Кленсі - Єп.Робінсон,представник УАПЦ митроф.прот.
В.Люлька, монс. Дж. Міні - парох римо-катол. в Лідкомбі; а в лавках, на
переді: миряни згаданих національностей. В часі Молебня представники
поодиноких народів виголошували молитовні заклики у своїй мові, а наш
Молодечий Церк. Хор, під проводом проворної дириґентки Марійки Думи,
співав "Господи помилуй!" Після Молебня, Блаженніший Патріярх
поблагословив присутніх Іконою Почаївської Богородиці. Потім, у параф.
залі відбулася зустріч і гутірка Патріярха з учасниками Богослуження, своїми
і чужими.
20.04.1986. Після Архиєр. св. Літурґії в церкві св. Андрія, ввечір, у Домі
Молоді відбувся Бенкет у честь Патріярха і предача Дару: 30.000 дол. на
потреби УКЦеркви.
25.04.1986. Блаж. Патріярх Мирослав Іван відлетів до Риму.(Ширше про
це гл. "Хвилини Духового Піднесення" пера о.І.Шевціва, Сідней- Львів,1996.)
04.05.1986. Спільна молитва (Служба Божа і Панахида) у вияв співчуття,
солідарносте і протесту та маніфестація в Сіднеї проти московського насилля
в Україні, викликана сумною вісткою про страшну трагедію - катастрофу
АЕС у Чорнобилі.
31.05.1986. В Канберрі - Соборна Панахида, а потім Многолюдна
Демонстрація українців у зв’язку з катастрофою в Чорнобилі.
17.06.1986. У Мельборні, помер несподівано бл.п. о.Архимандрит Іван
Бовден ЧНІ, австралійський священик, який прийняв український обряд і
душею став українцем.
Липень 1986. Щороку, в м. липні, правиться Панахида за Полеглих
Дивізійників у нерівній боротьбі під Бродами, 1944 р.
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20.07.1986. В параф. залі - Доповідь проф. Т. Мацьківа з Канади:'Тетьман
Іван Мазепа - Князь Святої Римської Імперії".
27.07.1986. В Домі Молоді висвітлення фільму Я.Кулинича зі США "Поїзд
в Україну", а в параф. залі - фільм: "В’язень Христа ради" - про Блаженнішого
Патріярха Йосифа.
17.08.1986. Паломництво до Храму-Пам’ятника св. Володимира в Канберрі.
З Сіднею - автобус і Цєрквоний Молодечий Хор під проводом Марійки Думи.
23.08.1986. В параф. залі Церк. Молодечий Хор влаштував для всієї молоді
"ДІСКО”
24.08.1986. В параф. залі - Загальні Збори Братства св. Андрія.Голова:
Вол. Драбина.
05.10.1986. Перше св. Причастя 18 діточок.Приготовляли Сестри ЧСВВ.
09.11.1986. В Сіднеї, в монастирі Сестер ЧСВВ перебувають: ВПреп.Мати
Христофора Архимандриня Ген.Настоятелька Сестер і її Дорадниця ВПреп.
Мати Дія ЧСВВ.
24.11-01.12.1986. Австралію відвідав Глава Вселенської Церкви Папа Іван
Павло II.О.парох Іван Шевців і майже 800 наших парафіян взяли участь у
папській св.Літургії на Сидней Крікет Ґравнд, в середу 26.11.1986. Після
Сл.Божої, Папа вітався з багатьма священиками, особливо з представниками
національних груп. Коли о.І.Шевців представився по-українськи, як парох
українсьої парафії св. Андрія, Папа повторив: "А, з парафії св. Андрія? Благословлю!"
30.11.1986. В параф. залі - базар Сестер ЧСВВ.
14.12.1986. Храмовий Празник. Архиєрейська св. Літургія, яку правив Кир
Іван, Епарх і Відзначення 25-ліття Чину благословлення Храму св. Андрія
17.12.1960 р.
Парафіяльна статистика 1986.Хрищення: 26; Шлюби: 12; Похорони: 25.

1987
12.01.1987. Сходини членів П арафіяльного Ювілейного Комітету
Відзначення Ювілею 1000-ліття Хрищення Руси-України.
17.01.1987.Празник Богоявлеиня. Йорданське водосвяття. Братська
просфора.
31.01.1987. Директор Кестон Коледж у Лондоні, пастор Майкл Бордо з
дружиною - Гостем у нашій парафії. Зустріч з вірними в год.6-9 веч. Він
говорив про переслідування релігії в комуністичних країнах, зокрема в Україні.
01.02.1987.Як кожного року досі, "Шкільний дзвінок" повідомляє з амвона
дітей і батьків про початок навчання в Братській та інших школах
українознавства.
15.02.1987. Оба Церковні Хори починають приготовлятися до відзначення
Ювілею 1000-ліття Хрищення Руси-України і скріплюють свої ряди новими
членами.
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Лютий
1987.
Приїхав з Торонто,
Канада, маляр Мирон
Л евицьки й,
щоб
закінчити розмальвання Храму св.Володи
мира - П ам ’ятника
Ю вілею Хрещення
України в Канберрі.
22.02.1987. Чергові
Сходини Катехиток,
які навчають релігії
школах українознав
ства.
15.03.1987.
В
о. Петро Гай. о. І. Шевців, митрополит Ає-п С. Су лик
параф.
залі
Загальні
(СШ А). Кир Іван Прашко. о. Дмитро Сенів (парох) під
Збори парафіян у
час ювілейних святкувань в Канберрі, 16. Од. 1987 р.
справі
будови
Пам’ятника 1000-ліття Хрищення України в "парку" за церквою св. Андрія.
Докуплено від сусідів частину городу і плянується Пропам’ятна стіна та басейн
на Йорданське водосвяття.
29.03.1987. Сестри Василіянки відзначали перше 20ліття їх приїзду до
Австралії
19.04.1987. Великдень.В ТУ канал 2, з нашої катедри в Мельборні, була
передавана Архиєрейська св.Літурґія в українськім обряді на загальне
задоволення українців.
26.04.1987. В параф. залі - Спільне Свячене з участю Владики Івана і 250
учасників.
31.05.1987. Надзвичайні Загальні Збори парафіян у справі купна сусіднього
дому-площі. 51 Чирч Стріт під будову Дому Пенсіонера.(Куплено за 75.000$.)
08 - 12.06.1987. В Мельборні відбувся Соборчик Духовенства УКЦ в
Австралії.
13.06.1987. Мол. Група С-ва ПМБ зорганізувала "Український стіл" під
час Блектавн сіті Фестиваль.
ЮВІЛЕЙНІ СВЯТКУВАННЯ 1000-ліття Хрещення Руси-України в
Канберрі.
14.08.1987.Екуменічний Молебень у Храмі св.Володимира, Пам’ятнику
Ювілею.
15.08.1987. Рано: Науковий Симпозіюм в Національнім університеті. Ввечір
- Ювілейний Концерт - Усі Хори з Мельборну й Сіднею. Доповідь: о.І.Шевців.
16.08.1987.Архиєрейська св. Літурґія, Водосвяття. Бенкет. Учасників - понад
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1.000, з того сіднейців
(5 автобусів) ок. 500
осіб. Надзвичайне
враження і спомини.
Для ознайомлення
англомовного читача,
0.1.Шевців написав
книж ечку: "М іііеппіит оі СЬгізІіапіІу
іп ІІкгаіпе" 2.000
прим, (зчасом пере
видано ще 3.000
прим). Вичерпано.
06. 09. 1987.
Почалася кампанія
збірки підписів до Ап.С т о л и ц і в справі створення Українського Католицького
Патріярхату з нагоди Ювілею Хрещення України.
11.10.1987. Перше св. Причастя прийняли ЗО діточок.Приготовляли Сестри
ЧСВВ.
15.11.1987. Церковний Молодечий Хор відзначив своє перше Х-тиліття
Бенкетом у ДМ.
13.12.1987. Храмовий Празник. Архиєрейська св. Літурґія в асисті: о.пароха
1.Шевціва, о.Зенона Хоркавого, о.Спиридона Мигаля і о. Богдана Томашека;
потім - Празнична братська трапеза, а в Домі Молоді виступ ансамблю
"Веселка".
14.12.1987. В параф. залі зустріч парафіяльного активу з Головю ОУКОА
і Редактором тижневика "Церква і Житя" з Мельборну, Юрієм Венгльовським.
20Л2.1987. В Овбурн "Джапаніз Ґарденс" наші оба Церковні Хори співали
Колядки для української і чужинецької публики.
Парафіяльна статистика 1987: Хрещення: 29; Шлюби: 12; Похорони: 33.

1988
24.01.1988. Празник Богоявлення. В часі св. Літургії - відновлення Хресних
обітів..
Велике Йорданське водосвяття а потім у параф. залі - Різдвяна просфора.
25.01.1988. Розкопання фундаментів під будову Пропам’ятної стіни Парафіяльного Пам’ятника Ювілею 1000-ліття Хрищення Руси-України.
Лютий 1988. Знову Шкільний дзвінок і заохота з амвона до навчання в
українській школі.
10.02.1988. Ювілей ("солом’яний"?) - 5-річчя існування Церковного Хору
(старшого) під проводом маестра Тараса Фіголя і Загальні Збори того Хору.
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13.03.1988. В римо-катол. церкві св. Бриґіди а
Міллерс Пойнт - вмурування Пропам’ятної дошки Подяки місцевій парафії за гостинність і терпеливість,
коли ми впродовж 15-ти років відправляли в ній наші
Богослуження.Подібне вмурування таких таблиць
відбулося в церквах: Лідкомб, Блектавн, Сен Мерис і
Волонґонґ.
08.04.1988. Велика - Страсна П’ятниця. З нагоди
Ю вілейного року Хрещення У країни введено
ВСЕНІЧНЕ ЧУВАННЯ - це молитви впродовж цілої
ночі аж до ранку. Людям це подобалося і багато їх,
зокрема молодь, беруть у тих моліннях активну участь.
17.04.1988. В параф. залі відбулось традиційне
Братське Спільне Свячене.
01.05.1988.Посвячення священичих риз, що їх
вишили побожні парафіянки а вшили Сестри ЧСВВЦі ризи зчасом (1996 р) о. парох І.Шевців, за дозволом
вишивальниць, передав на руки Владики Любомира Гузара,для церкви в Києві.
04.6.1988. "Український стіл" в часі Блектавн Сіті Фестиваль, влаштувала
Молодша Група Сестрицтва Покрова Матері Божої, під проводом Христі
Вовк. При хід: 600 дол.
29.05.1988. В Лондоні появилася Спільна Заява провідників Української
Катол. і Православної Церков з нагоди відкриття і посвячення статуї св.
Володимира - Пам’ятника 1000-ліття Хрещення України.
1988. Упродовж Ювілейного Року Хрещення України о.парох спровадив з
Америки 200 картин Хрищення киян, кисти Петра Андрусіва, і 100 картин
такої ж тематики Ю.Козака з Канади і заохочував вірних набути такі картини.
Також видано відзнаки ОУКОА і ювілейне число тижневика "Церква і Життя"
та ін.(гл."Відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України в Австралії"
оіш. Львів 1997 р.)
Червень, 1988. Ватиканська пошта видала поштові марки з нагоди 1000ліття Хрещення Руси-України.
06.06.1988. В сіднейськім щоденнику "ТЬе Зусіпеу Могпіп§ НегаІсГ появилась
стаття "Ватикан надіється на покращання долі Української Католицької Церкви
в Сов. Союзі", як натяк на можливість свободи для нашої Церкви в
Батьківщині.
ЛИПЕНЬ 1988. Ювілейні святкування 1000-ліття Хрещення Руси-України
в Римі, при участі Папи Івана Павла II, Патріярха Мирослава Івана і всіх
Єпископів УКЦеркви з діяспори і ок. 10.000 українських Паломників,
Духовенства і Мирян та сотень тисяч чужинців. Святкування відбулися в
базиліці св. Петра. З Австралії було понад 100 осіб, старших і зокрема молоді
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(в тому паломництво до Святої Землі 40 осіб),
Преосв.Кир Іван Епарх, о.митрат Іван Шевців,
о.митрат Ігор Шпитковський, о.Зенон Хоркавий
і о. Дмитро Сенів. (Ширше про ті святкування,
гл. Українська преса і згадана книжка о.І.Шевці
ва: "Відзначення Ювілею 1000-ліття Хрищення
Руси-України в Австралії", Львів 1997).
06.08.1988.В параф. залі, з рамени ОП НТШ
о.парох І.Шевців виголосив доповідь: "Початки
Християнства в Україні".
07.08.1988. Здвиг Українців Нової Південної
Валії для відзначення Ювілею 1000-ліття
Хрищення України. Рано, в церкві св. Андрія Архиєрейська св. Л ітурґія, а в год. 2.оо
пополудні, в сіденейськім Тавн Голл Екуменічний Молебен (правив Кир Іван в
сослуженні Духовенства обох УЦерков і протест,
пастора, у присутності понад 2.000 учасників, своїх і чужих). Потім - Великий
Концерт усіх мистецьких сил Сіднею і промови не-українських церковних і
політичних достойників на тему Свята.
14.08.1988.Історично прийнята дата Хрещення киян у Дніпрі 988 року, то
ж, у ту неділю, в усіх наших церквах в Австралії, рівночасно, в год. П.оо
рано (в т.ому і в Сіднеї,з участю Церк.Хору Т,Фіґоля) була відправлена
св.Літурґія - а на ній - Відновлення Хресних Обітів,Спільна Молитва, Свячення
води, і Ювілейний Молебень.В часі св. Літургії (до якої співав Хор Т.Фіголя)
вірні з великим зворушенням вислухали уважно Слово Блаж. Патріярха
Мирослава Івана і Папи Івана Павла II, виголошені в часі св. Літургії в
базиліці св. Петра в Римі, 10.08.ц.р., В Молебні взяли участь запрошені
представники і миряни національних спільнот: хорватської, чеської, польської,
литовської, лотиської, німецької і сирійської. Вони виголосили в їхніх мовах
молитовні заклики в наміренні нашого Ювілею. Після Богослуження, в параф.
залі, відбулася перекуска для учасників. Імпреза вдала на задоволення усім.
11.09.1988. У вияв солідарности з Українською Церквою з нагоди Ювілею
Хрищення України, в усіх римо-католицьких катедрах в Австралії, були
відправлені латинські Сл.Божі за Український Нарід і нашу Церкву. В неділю
11.09.1988 в год. 10.30 в римо-катол. катедрі св. Марії, в Сіднеї, Архиєрейську
св. Літургію відправив Епарх УКЦеркви в Австралії Кир Іван Прашко в
асисті: о.пароха І.Шевціва, о.С.Мигаля з Нюкастлю і о. Б. Томашека з Волонґ о н ґ та о.Т.Кліша, (дияконував д.Ж.Коломиєць) у присутності понад 2.000
учасників своїх і чужих, зокрема представників федерального і стейтового урядів
і національних груп. Проповідав: АЕпископ Сіднею Кардинал Едвард Кленсі.
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02.10.1988.В "Душпастирських Вістях" оголошено Імена Меценатів ХрамуПам’ятника в Канберрі. Особливіші фундації: Меценати (2 - 25.000 дол.):
Блаженніший Патріярх Йосиф; отець митрат-архимандрйт Іван Шевців
(Іконостас); Джерард Томіс; Гуль Анастазія і Сеньчак Анастазія (Престіл,
тетрапод, захристії); Палагнюк Мирослав, Ковальський Михайло; Жовнірук
Тарас (Свічник-"павук"); Сестри ЧСВВ (Сідней); і Старші Браття і Сестриці
(Мельборн).
09.10.1988. Перше св. Причастя 24 діточок. Приготовляли Сестри ЧСВВ.
17.-21.10.1988. Соборчик Духовенства УКЦеркви - в Аделяйді.
06.11.1988.В польській римо-катол. каплиці в Марайонґ - Польське
Богослуження під провдом Ем.Кардинала Юзефа Ґлемгіа. У тому святі взяли
участь понад 200 українців, старших і молоді. Ем.Кардинала привітав о.парох
І.Шевців. Українська молодь взяла успішну участь у концерті й здобула
признання і багато оплесків.
27.11.1988. В параф. залі відбулася мистецька виставка (карбування в
металі) укранського мистця з Болгарії проф.В’ячеслава Васильківського.
11.12.1988. Храмовий Празник. Архиєрейська св. Літурґія. Правив Епарх
Кир Іван у сослуженні: о.пароха І.Шевціва, о.С.Мигаля з Нюкастлю,
о.Б.Томашека з Волонґонґ, о.Т.Кліша (сотрудник, Сідней) і диякона Ждана
Коломийця.Співав старший ЦХор під проводом маестра Т.Фіголя.Після св.
Літургії - Процесія з хоругвами до ПАМ’ЯТНИКА ЮВІЛЕЮ 1000-ліття
Хрищення Руси-України, а там: Молебен (співав Мол.Ц.Хор під проводом
пані Марійки Думи), Водосвяття і Відкриття-благословлення Пам’ятника.
Потім, у параф. залі - Празничне прийняття.Тим торжеством ЗАКІНЧЕНО
офіційно Ювілейні святкування 1000-ліття Хрищення Руси-України в
Сіднейській парафії св. Андрія.Ювілейний Пам’ятник проектували: о.парох
і М.Левицький; плян виготовив архітект Р.Гузій; плоскорізьби виконала Ірина
Мадей. Кошти ок. 80.000 дол. Усе збудовано за пожертви вірних.
17.12.1988. Оба наші Церк. Хори співали Колядки у Веллінгтон Парк, в
Лідкомбі, на задоволення місцевим жителям і українським учасникам.
Парафіяльна статистика 1988: Хрищення: 31; Шлюби:5; Похорони:30.

1989
Січень 1989. Як звичайно, щороку: Йорданське Водосвяття,(відтепер) у
Фонтані -Пам’тнику Ювілею Хрещення Руси-України, потім у параф. залі різдвяна просфора.
Лютий 1989. Як звичайно, щороку, "Шкільний дзвінок" і заклик-заохота
посилати дітей до Української Рідної Школи.
Великий Піст: як щороку: заохота до добрих діл і пожертв на Фонд "Церква
в потребі" Березень 1989.Парафіяльний Хор під проводом маестра Тараса
Фіголя виготовив грамофонну платівку і касетки св. Літургії. Співає: о.парох
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Іван Шевців. Солістки: пані Валя Кулик і Ганя Парасин.Це ще один причинок
до відзначення Ювілею 1000-ліття Українського Християнства.
Квітень 1989. Ведеться приготування до будови Дому Пенсіонера біля нашої
церкви, при 51-53 Чирч Стріт, Лідкомб.
02.04.1989. Св. Літурґія для відзначення Золотого Ювілею (50-ліття)
Священства Архипастиря Українців католиків в Австралії, Епарха Кир Івана
Прашка.
08.04.1989. В параф. залі Зустріч парафіян з Головою УПСО (Українське
Патріярхальне Світове Об’єднання) - інж. Василем Колодчиним зі США..
23 - 29.04.1989.Реколекційні науки для старших і зокрема для молоді
проповідав о. Лаврентій Фут, домініканець, австралієць бірітуаліст (двоорядовець)..
Великодиа Субота. Обхід довкруги церкви, Воскресна Утреня і Свячення
пасок. Це кольоритне Богослуження. Сотні гарно вдекорованих великодніх
кошиків притягало до церкви, а радше на церковне подвіря, буквально тисячі
(майже всіх) українців -католиків а навіть православних і чужинців. Майже
щороку фрагменти Богослуження, а зокрема свячення пасок, передавались
через ТУ канали.
25.05.1989. В параф. залі - Зустріч з проф. Василем Маркусем зі США,в
справі видання Енциклопедії Діяспори (Зчасом появився її ІУ том,про
Австралію-оіш).
18.05.1989. Пляни Дому Пенсіонера вже готові. Дозвіл муніципального
уряду в Овбурн на будову одержано. Незабаром приступаємо до будови.
01 -09.08.1989. В Сіднеї (в параф.домі) перебував і виступав з доповідями
дисидент і Правозахисник Української Католицької Церкви - Йосиф Тереля.
13.08.1989. Паломництво до Храму-Пам’ятника Українського Християнства
в Канберрі. З Сіднею їздили 2 автобуси і багато приватних авт, понад 100 осіб.
27.08.1989.На Звернення Святішого Отця Папи Івана Павла II про
Молитовний похід в його наміренні, на зарядження Епарха УКЦ в Австралії,
в сіднейській парафії започатковано ГОДИНУ СПІЛЬНОЇ МОЛИТВИ в
наміренні Папи і за Український Нарід. Щоб дати нагоду всім вірним парафії
взяти участь у тім Молитовнім поході, то між обома св.Літургіями, які
правляться щонеділі в церкві св. Андрія (після закінчення першої і перед
початком другої Літургії) відбувалась молитва на вервиці під проводом Сестер
ЧСВВ і Молебен, та евентуально,коротка проповідь. (Один з наслідків того
Молитовного походу виявився при кінці 1989 р.,коли то М.Горбачов, на
послуханні у Вселенського Архиєрея, пообіцяв свободу нашій Церкві в
Батьківщині й почалася реєстрація релігійних громад греко-католиків і
повернення їм прадідівських храмів...
01.10.1989. В параф. залі, з рамени ОП НТШ, на закінчення 175-ліття з
дня народження Т.Шевченка, о.парох Іван Шевців, член НТШ, виголосив
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доповідь: "Християнська філософія в творах Тараса Шевченка".Д-р І.Завада
говорив на тему: "Актуальність Шевченкових ідей на сьогодні" а мґр. Галя
Кошарська на тему: "Нова інтерпретація Шевченка в часи радянської
перестройки і ґласности".
15.10.1989. Загальні Збори Сетрицтва Покрова МБожої. Осталась "стара"
Управа.
29.10.1989.Перше св. Причастя приняли 16 діточок.Приготовляли Сестри
ЧСВВ.
.05.11.1989. У Мельборні, помер після короткої недуги, Голова ОУКОА,
Головний Редактор часопису "Церква і Життя", Тереновий Провідник ОУН,
церковний і громадський та політичний діяч - Юрій Венгльовський. Це дуже
болюча втрата.
12.11.1989. В параф. залі відбувся Базар на потреби монастиря Сестер
ЧСВВ.
14.11.1989. В парафіялььній залі - Зустріч з панею Антоніною Вілленсен Секретаркою Харитативної Орґанізиції о.Ван Стратена,"Церква в потребі",яка
помагає теж нашій Церкві в Батьківщині.
10.12.1989. Храмовий празник. Братська трапеза в параф. залі.
Радісні вістки з України про покращання долі нашої Церкви: повернення
свободи діяльности і правного статусу - легалізації її існування і дії.
Парафіяльна статистика 1989. Хрещення: 26; Шлюби: 6; Похорони: 29.

1990
21.01.1990. Йорданське Водосвяття перед Пам’ятником Хрещення України
а потім у параф. залі - Братська різдвяна просфора.
28.02.1990. Приїхав з Бразилії Преп. о. Августин Діткун ЧСВВ проповідати
св Місії в сіднейській та інших наших парафіях в Австралії.
08.04.1990 Радісна вістка: У Львові повернено нашій Церкві Собор св.
Юра! Слава Тобі, Господи!
08.04.1990. О.Теодор Кліш тяжко захворів. Після вдалої операції
виздоровляє.
20.05.1990. Неділя СКВУ. Богослуження і Збірка на потреби СКВУ..
09.07.1990. Після відповідної духовної підготовки в часі місій о.А.Діткуна,
молоді парафіянки рішили заснувати Молодшу Ґрупу Сестрицтва Покрова
Матері Божої.Управа: Іванка Ґаран - Голова, Галя Сенькович - Секретарка,
Орися Барабах - Скарбничка; Марйка Дума і Христя Вовк - Членки Управи.
Щасти, Боже!
25-27.06.1990. В Римі відбулася Історична зустріч наших Владик з України
і діяспори з Папою Іваном Павлом II. ВПреосв. Митрополит Володимир
Стернюк у своїм Слові до Папи м.ін. сказав:.."Наші вірні, яких я сьогодні
перед Вами тут представляю, очікують від Вашої Святости піднести нашу
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Церкву до патріяршої гідности і бажають бачити нашого Блаженнішого
Мирослава Івана Кардинала Любачівського Патріярхом Києвво-Галицьким і
всієї Руси-України."
23.07.1990. Отець парох Іван Шевців поїхав до Словаччини (Пєщани) на
лікування ревматизму і запалення вставїв у ногах. Його заступає о.Петро Ґай
з Мельборн.
О.І.Ш. повернувся "на стійку" 23.08,1990, покріплений на здоров’ї, а о.Ґай
і о.Діткун від’їхали до Мельборну.
23.09.1990. Загальні Збори Б-ва св. Андрія, перевибрано "стару" Управу.
14.10.1990. Перше св. Причастя 14 діточок.Приготовляли Сестри ЧСВВ.
22.10.1990. Несподівано захворів тяжко - на септісемію - о. парох Іван
Шевців і пройшов складну операцію в шпиталі, в Конкорд. Лікарі ледви його
врятували.На поміч приїхав з Мельборн - о.П.Ґай.
04.11.1990. Отець Теодор Кліш знову " в службі", в парафії.
16.12.1990. Храмовий Празник. Богослуження. Братська трапеза-приняття.
21.12.1990. Перед совєтським конзулятом у Вуляра відбулася Демонстрація
в обороні нелегально заарештованого "Нардепа" Степана Хмари.
Грудень 1990. Дім пенсіонера стає дійсністю. Розкопано фундаменти.
Парафіяльна статистика 1990: Хрещення: 28; Шлюби: 8; Похорони: 15.

1991
13.01.1991. Вечір Колядок. Співали оба церковні Хори, напереміну, в год.
б.зо веч. перед Пам’ятником Хрищення України. Перед тим, Батьківський
Комітет Молодечого Ц.Хору влаштував під патріяршим дубом, "Барбекю"
для присутніх (ок.200 оіб).
20.01.1991. Йорданське водосвяття у Фонтані; відновлення Хресних обітів,
а потім у параф. залі -Просфора.
30.03.1991. Історична дата: Глава Української Католицької Церкви,
Блаженніший Патріярх Мирослав Іван кардинал Любачівський повернувся
до Львова, щоб перебрати провід в УКЦеркві, після одержання повної свободи
і легалізації нашої Церкви в Україні. В почоті Блаж. Патріярха, в часі його
повороту до Львова, з Австралії були представниками: Преосв.Епарх Кир
Іван Прашко і парох Сіднею - о.митрат-архимандргГт Іван Шевців. В часі
відсутности о. пароха, душпастирювали в Сіднею: о.Т.Кліш та о. Августин
Діткун, місіонар з Бразилії.
25.03.-18.05.1991. О. парох І.Шевців був в Україні а потім, у поворотній
дорозі, на лікуванні ревматизму в Пєщанах, на Словачччині.
28.07.1991.В Канберрі - Посвячення Храму св. Володимира - Пам’ятника
1000-ліття Хрещення Руси-України. Головним Святителем Храму був Гість з
України - Ісповідник Віри, Преосвщ. Кир Павло Василик, єп.помічник ІваноФранківська. Владика приїхав (26.07.1991) і перебував у свого стрийка -
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Степана Василика в
Басе Гілл. У посвя
ченні Храму сослужили: Кир Іван Прашко,
о.митрат Іван Шевців
парох Сіднею і будів
ничий Храму - Пам’ят
ника в Канберрі, о.Зенон Хоркавий, о.Воло
димир Волочій, о.Ва
силь Іванчо, о. Петро
С трук, о.Й осаф ат
Воротняк (з Югосла
28.07.91, Канберра, посвячення храму св. Володимира пам'ятника Хрещення 1000-ліття України. Святитель вії) і диякони: Ждан
храму владика. Павло Василик (Україна), о. І. Шевців,
Коломиєць і Петро
о. Василь Іванчо
Березню к.З Сіднею
було понад 200 учас
ників. Співали оба сіднейські Церковні Хори: старший під проводом маестра
Т.Фіголя і Молодший під дириґентурою пані МарійкиСенькович-Дума.
04.08.1991. Ісповідник Віри, Преосв. Владика Павло Василик у Сіднеї.
Архиєрейська св. Літурґія в Храмі св Андрія, в год. 9.зо рано, а потім: в
параф. залі - Прийняття в честь Достойного Гостя.
08.09.1991. В церкві св.Літурґія і Панахида - для вшанування св.Пам’яті
Патріярха Йосифа в VII річницю його смерти. В Домі Молоді - Віче в справі
визнання австралійським урядом Незалежної Української Держави,
проголошеної Верховного Радою у Києві 24.08.1991 р.
09 - 13.09.1991.Соборчик Духовенства УКЦ, в Мельборні.
01-08.10.1991.Канонічна візитація парафії св. Андрія. Перевів Преосв. Епарх
Кир Іван Прашко і написав у "Хроніці парафії": "Переглянув у часі канонічної
візитації. Дуже добра парафіяльна хроніка. Вона ілюструє життя цілої парафії"
07.10.1991. +Іван, Єп.Мельб. св.Петра і Павла"...
20.10.1991. Перше св. Причастя 23 діточок.Приготовляли Сестри ЧСВВ.
01.1.2.1991.Український Нарід у Батьківщині відбув Референдум і в 91%
потвердив своє бажання НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ.
12.12.1991. Лист-відповідь для о. пароха І.Шевціва, від сенатора КоЬегІ;
ГІІШ (Ьеасіег оі ІЬе ОррозіНоп) в якому той сенатор заявляє, що Уряд
Австралії повинен визнати Українську Державу і нав’язати з нею дружні й
торговельні контакти.
15.12.1991. Храмовий Празник парафії. Св.Літурґія і Братська трапеза.
Параіфіяльна Статистика 1991: Хрищення: 25; Шлюби: 7; Похорони:31.
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1992

12.01.1992. Біля Пам’ятника 1000-ліття Хрещення України, оба Церковні
Хори, при участі всіх присутніх, відспівали в ’язанку Колядок і Щедрівок а
потім відбулося "бар-бе-к’ю” влаштоване Управами обох Хорів. Імпреза вдалася
на задоволення усім.
12.01.1992. Дирекція компанії "Тополя” готова відкупити від парафії велику
площу при 16-18-20 Світ Стріт, Лідкомб, під будову "Українського Гостелю"
(Дому пенсіонера) і закликає заінтересованих до участи в "Ширшій нараді" в
Домі Молоді, того дня.
19.01.1992. Св.Літурґія, Велике Йорданське водосвяття і вдала Спільна
Просфора.
26.01.1992. "Шкільний дзвінок" повідомляє дітей і батьків про початок
шк. року.
22.01.1992.Як і щороку досі, 22.01. або в найближчу дату-неділю
відбувається відзначення Річниці Незалежности і Злуки України, 22.01.1918
і 22.01.1919рр.
З України приходть багато приватних прохань про релігійну літературу,
але мало подяк після її одержання. Посилаємо сотні молитовників ітп.
літератури.
16.02.1992.Св.Літурґія, Година Спільної Молитви і Панахида (в церкві) а
потім, у параф.залі -Академія на пошану св.п.Блаж. Патріярха Йосифа в
100-ту річницю з дня його народження.
08.03.1992. В Канберрі, в Храмі Пам’ятнику - Архиєрейська св. Літурґія і
паломництво молоді. З Сіднею взяли участь: о. парох, диякон, Преп.Сестри
ЧСВВ і багато вірних.
Березень 1992. Видавництво "Просвіта" в Мельборні видало двомовний
Молитовник а Б-во і С-во зафундували 100 прим, його для вжитку вірних
сіднейської парафії.
Від 08.03.1992. "Душпастирські Вісті" появляються на меншім листку "А4",
бо куплено новий фотокопієр, що не друкує "фулскейп" паперу,
12.04.1992. В церкві- Богослуження. Архиєр. св. Літургію відправив Епарх
Кир Іван у сослужениі о. пароха І.Шевціва, о.В.Іванча з Мельборну,
о.Б.Томашека з Волонґонґ, а потім у параф.залі - Прийняття і відзначення
Срібного Ювілею - 25-ліття приїзду до Сіднею Сестер ЧСВВ і їх жертвенної
праці для парафії. З тої нагоди Сестри видали окрему Пропам’ятну книжечку.
03.05.1992. Неділя Томина. В параф. залі традиційна імпреза - Спільне
Свячене а потім на кладовищах: Руквуд, Ліверпуль, Сен Мерис і Пайн Ґров
-Воскресні Парастаси
07.06.1992. Неділя П ’ятдесятниці. Перед церквою і Пам’ятником Зеленосвяточна Панахида за Полеглих за Волю України. Складання вінків,
промова.
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Липень. Щороку в м. липні з ініція
тиви Б-ва і С-ва відбувалося приняття
для вшанування о. пароха Івана Шевці
ва з нагоди його Іменин (7 липня).
Липень. Щороку, в третій декаді лип
ня, в церкві -Панахида за Воїнів 1 Укра
їнської Дивізії Української Національ
ної Армії, які згинули геройською смертю
в нерівній боротьбі за Самостійну
Україну, в бою під Бродами; потім, в
Домі Молоді, Жалібна Академія при
участи великого числа громадянства.
16.08.1992. Після св. Літургії, в
церкві, - Благословлення і відкриття
Дому Пенсіонера при 51-53 Чирч Стріт,
Відвідини монастиря сестер
Лідкомб. В Домі - великі 5 "юнітс"
Василіянок в Сіднеї
(80м.кв.), з того одна для священика
(о.Іван Шевців заплатив і приготовив
один для себе і тепер там живе і працює) та Спільна велика кімната для
обліжнохворих (ч 6). Умовивинайму: 100.000 дол. і живи до смерти, а по
смерти "квартиранта" дім лишається власністю Церкви і винаймається іншим.
З браку наших "квартирантів", квартири винаймається чужим і це приносить
прихід для парафії.
Серпень 1992. З ініціятиви Б-ва св. Андрія в парафії постав Гурток
Пенсіонерів і має свої Сходини в параф. залі, що дає нагоду для зустрічі й
розваги Пенсіонерів.
26 - 29.08.1992. Відбулося Перепоховання тлінних останків св.п. Патріярха
Йосифа з Риму до крипти св. Юра у Львові. Тіло перевезено українським
військовим літаком. В цьому Перепохованні брав участь о.парох І.Шевців. В
Римі він правив останню Панахиду над домовиною Паріярха, в соборі св. Софії.
18.10.1992. В Домі Молоді - Концерт двох "зірок" української естради з
Галичини: Оксани Білозір та Івана Поповича при акомпаніяменті їхньої ж
оркестри.
Початок м. грудня кожного року - Свято Миколая і закінчення Шкільного
року.
13.12.1992. Храмовий Празник. Архиєрейська св. Літурґія в сослуженні о.
пароха І. Шевціва і двох дияконів: Михайша Шияна з Чікаґо,США і Ждана
Коломийця, а в парафіяльній залі - Братська трапеза.При цій нагоді відзначено
25-ліття приїзду до Сіднею і праці о.митрата/архимандрита Івана Шевціва
на становищі пароха.
Парафіяльна статистика 1992: Хрещення: 28; Шлюби: 2; Похорони:33.
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1993

10.01.1993.Перед Пам’ятником Хрищення України - Колядки. Співали оба
Церковні Хори, а потім, на площі у "кар-порт" Дому Пенсіонера відбулося
"Бар-бе-кю" для всіх, при чому колядували всі, хто здужав. Імпреза вдалася
і всім подобалася.
17.01.1993.Після св. Літургії - Йорданське водосвяття у Ювілейнім Фонтані
і Спільна Різдвяна Просфора в парафіяльній залі.
17.01.1993. Найновіша вістка: Папа Іван Павло II іменував нового Епарха
для УКЦ в Астралії, уродженця Канади, о. Петра Стасюка ЧНІ.
24.01.1993.По полудні, в параф. залі - доповідь Гостя зі Львова - Голови
Клубу Української Греко-католицької інтелігенції,інж. Івана Гречка про
"Міжконфесійні стосунки в Україні."
31.01.1993. "Шкільний дзвінок" знову пригадує батькам і дітям про початок
навчання в Школах Українознавства.
21.03.1993. На терені Сіднею, в монастирі Сестер Василіянок перебувала
їхня Ген.Настоятелька Протоархимандриня Мати Дія ЧСВВ та Ігуменя Варвара.
11.04.1993. З ініціятиви о. пароха і диякона Ж.Коломийця виготовлено Запитник у справі відношення нашої молоді до нашої Церкви, обряду і до укра
їнства взагалі і розіслано поштою всім парафіянам.(Вислід не дуже втішний).
Квітень 1993. Появився в продажі гарний опис наших церков в Австралії
інж. Романа Павлишина з Брізбен: "Українські Церкви в Австралії".
12.04.1993. В Мельборні відбулося Прощання дотеперішнього Архипастиря
Українців Католиків в Австралії Преосвященного Епарха Кир Івана Прашка
з уваги на його відхід на спочинок і привітання його наслідника Кир Петра
Стасюка ЧНІ. Від сіднейської парафії у прощанні-зустрічі взяли участь: о.парох
І.Шевців і диякон Ждан Коломиєць та багато вірних. Проповідь виголосив
о.І.Ш евців.Пополудні, в УНДомі, в Мельборні відбулась пращальнапривітальна імпреза: виступи мистецьких одиниць Мельборну, промови, бенкет.
25.04.1993. Архиєрейську св. Літургію в нашім Храмі відпраив Ісповідник
віри - Гість з України, Владика Михаїл Сабриґа ЧНІ, який приїхав на інтроніза
цію нового епарха Кир Петра Стасюка. В часі Богослужень у церкві переведено
грошову збірку в копертках і передано Владиці, як "Дар любови" за що він
був дуже вдячним.
02.05.1993. В Катедрі св.Апп.Петра і Павла в Мельборні, відбулася
інтронізація- введення на владичий престіл - нового Епарха нашої Церкви в
Австралії, Кир Петра Стасюка ЧНІ, яку перевів Митрополит Канади Максим
Германюк і владика Михаїл Сабриґа і Ап. Нунцій в Австралії.
06.06.1993. Неділя П’ятдесятниці. Архиєрейську св. Літуґію, а потім
Панахиду перед Пам’ятником Поляглим, відправив новий Епарх - Преосвщ.
Кир Петро Стасюк ЧГІІ, а потім, у параф. залі - відбулося прийняття в честь
нового Архипастиря.
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Привітальну проповідь про паші сподівання до нового владики виголосив
о. парох.
07 - 11.06.1993. В Сіднеї відбувся Соборчик Духовенства УКЦ в Австралії
при участи обох Владик, а впродовж тижня, вечорами, - зустрічі Владик і
священиків з вірними в параф.залі.
30.06.1993. В параф. залі - Сходини Молоді й Зустріч з новим Епархом.
05.08.1993. Помер особистий лікар о. пароха - д-р Володимир Сташків
(Дружина покійного Юлія померла 01.09.1988 р).Похорон відбувся 12.08.1993.
25.07.1993. Паломництво до Храму Пам’ятника в Канберрі.
08.08.1993. Загальні Збори Братства св. Андрія.
24.08.1993. Свято Державности. В Домі Молоді відзначено II річницю
проголошення незалежности Української Держави.
05.09.1993. Вшанування ІХ-тих роковин смерти св.п. Патріярха Йосифа.
Панахида.
05.09.1993. В параф. залі - Базар Сестрицтва ПМБ. Лише цього року
Сестрицтво передало понад 10.000дол. на потреби нашої Церкви в Україні.
18.09.1993. В параф. залі - Забава для Молоді. Це один з успішних способів
зустрічі і знайомства нашої молоді між собою в надії на її збереження при
українстві. Забаву влаштовує Батьківський Комітет Церк. Молодечого Хору.
Англійська мова в Богослуженнях. З приходом нового Епарха частина
молодих парафіян ставила вимогу мати Богослуження і проповіді в англійській
мові. Отець парох на це нерадо погодився, але скоро показалось, що такі
вимоги безпідставні, бо охочих брати участь в англомовних Богослуженнях і
проповідях було щораз менше. З часом вони зовсім перестали брати в них
участь і екперимент скінчено.
16.-31.10.1993. В параф. залі - Виставка 500-ліття Козаччини (О.Зенон
Хоркавий).
10.10.1993. Перше св. Причатя 18 діточок.Як завжди,приготовляли Сестри
ЧСВВ.
Вересень - грудень 1993 о.парох Іван Шевців був у Львові. Викладав у
Львівській Духовній Семінарії: Догматику, Христолоґію і Моральне Богословіє. Захворів на серце. Слідуючого року, лікарі відрадили таке виснаження.
В часі його відсутности заступав його о.Зенон Хоркавий з Джілонґу.
20.11.1993. О.Зенон, як син Підгаєччини і кустос Епархіяльного Музею в
Мельборні влаштував Виставку Мистецтва Золотого Поділля.
12.12.1993. Храмовий Празник і Братська трапеза в параф. залі.
Статистика парафії 1993: Хрищення: 17; Шлюби: 2; Похорони: 28.
1994

16.01.1994.В Ювілейнім Пам’ятнику-Фонтані - Йорданське Водосвяття, а
потім, у параф. залі -Братська Різдвяна Просфора.
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30.01.1994. Ш кільний дзвінок - пригадка і заохота до вивчання
українознавства.
20.02.1994. В параф. залі - Виставка Картин п-і Софії Сивенької. Патронат
СУ НПВ.
15.02 - 02.03.1994. У Львові відбувається Синод Владик УКЦеркви.
01 - 17.03.1994. о. парох І.Шевців їздив до Львова у справі перевидання
його ж коштом 100.000 Молитовника Блаж.Патріярха Йосифа: "До Тебе,
Господи, возношу душу мою", як дарунок для України. Видання ІІ-го тому
"Літопису Голготи України" - "Репресована Церква", - (6.000 ам.$) зафундувало Сестрицтво Покрова Матері Божої, Б-во св. Андрія і пані Анастазія Сеньчак.
27.03.1994. В Україні відбулися вибори депутатів до Верховної Ради.
Перемогли колишні комуністи, але влади не дістали в свої руки.
28.04.1994. Помер несподівано, після операції, бл.п.Володимир Драбина,
літ 72, Голова Браства св. Андрія.
15.05.1994. В Неділю Мироносиць, створено Ґрупу Парафіяльних Мироно
сиць - пань і панночок, які крім Душпастирів і Сестер Василіянок, хотіли б
відвідувати хворих і немічних наших вірних, вдома і шпиталях. Ще того
самого дня зголосили свої послуги 5 пань. Головою вибрано паню Валю Кулик.
19.06.1994. Неділя П’ятдесятниці. Перед церквою Зеленосвяточна Панахида.
03.07.1994. В часі свого душпастирювання в Сіднеї о. парох плянував побу
дувати Дім Пенсіонера для старших і немічних парафіян. З тим наміром він
закупив недалеко церкви св. Андрія і монастиря Сестер ЧСВВ, за власні
фонди, три площі (в міру того, як вони були виставлені на продаж), зробив
"амальґамейшен" -получив їх в одну і відпродав нашій парафії. Коли ж показа
лось, що спільнота не готова такий Дім будувати, отець парох ті площі продав
за ок.640.000$.(вдвічі дорожче,ніж їх купила Церква), і, скликав Надзвичайні
Сходини парафіян, щоб ту суму переслати в Україну для нашої ЦерквиМатері, що саме тепер найбільше потребує нашої помочі. Вірні рішили
переслати частину (500.000$) в Україну; за 100.000$ побудувати каплицю на
українськім кладовищі Руквуд, а решту залишити на потреби УКЦеркви в
Австралії. Вірні мали право зробити таке рішення, бо церковне майно на
терені парафії і набуте нею є власністю парафії, хоч правно записане на
"Мужів Довіря - Траетіс" Епархії. Таке рішення новий епарх опротестував і
домігся, за інтервенцією Римської Курії, звороту 250.000$ (половини
подарованої суми), від бідної Церкви-Матері, але посьогодні (грудень 1998р.)
тих грошей не повернув правному їх власникові - сіднейській парафії св.
Андрія. Оттак.
03.07.1994. В Україні, в Коломиї, владика Павло Василик висвятив у
свяіценичий стан сіднейського диякона Ждана Коломийця (як жонатого
священика).
10.07.1994. Вибори Президента України. Президентом став Леонід Кучма.
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18 - 22.07.1994. В Мельборні Соборчик Духовенства УКЦ. Присутні оба
владики.
25 -31.07.1994. Канонічна візитація сіднейської парафії.Новий епарх післав
дотеперішнього пароха о.Івана Шевціва на "спочинок". Коли отець це
опротестував владика відкликав своє "рішення", але з часом (з початком 1995
р.) о.митрат-архимандрит Іваш Шевців, не одержавши потрібної помочі
молодших священиків, сам подався у "відставку" і сьогодні щасливо її
використовує на працю - публікації своїх та інших творів для УКЦеркви в
Україні.
*
"ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО - Признання Преосв. Кир Петра, Епарха УКЦ в
Австралії, для сіднейської парафії св. Андрія, з нагоди Канонічної Візитації
тої парафії в днях: 25 - 31 липня, 1994 р.
"В часі канонічної візитації сіднейської парафії св. Андрія, в днях:
25-31 липня, 1994, я п е р е гл я н у в п а р а ф ія л ьн е д іл о в о д с т в о :
д о к ум ен т и , м ет рики, р а х у н к и , ш к о л у , ін ве н т а р ітп. та
д іловодст во церковних організацій і найшов у с е в належнім
порядку. Оцим висловлюю Священикам, Сестрам Василіянкам,
проводам і членству церковних організацій і всім вірним сіднейської
параф ії м оє признання і подяку за їх лю бов, р е в н у працю й
жертвенність для своєї Рідної У Кат. Церкви. Благословлю ту
працю й добрі наміри на майбут нє! Щасти, Боже! + Петро - Епарх
Української Католицької Церкви в Австралії,Новій Зеляндії та Океанії."
1.08.1994. Відзначення Срібного Ювілею 25-ліття існування Братської Рідної
Школи відбулося в параф. залі з мистецькою програмою учнів тої Школи і
виданням Ювілейної Пам’ятки - журналика, одноднівки.
11.09.1994. ХІ-та річниця смерти св.п.Патріярха Йосифа. Св.Літурґія і
Панахида.
Вересень 1994. В парафії зорганізовано збірку уживаних річей ітп. і
переслано в контейнері, на адресу Сестер Василіянок у Брюховичах, для
відпочинкової оселі
"Вогник". Кошти пересилки контейнера покрив Добродій, п. Тарас
Жовнірук.
11.09.1994. Сходини Гуртка Мироносиць. Ко-ординаторка - пані Валя
Кулик.
16.09.1994. Померла заслужена Учителька в Школах Українознавства бл.п.
Іванна Суховерська, літ 86.
В першу неділю листопада, від самого початку поселення в Сіднеї, щороку
правиться Панахида за Героїв Листопадового Чину і Слугу Божого
Митрополита Андрея Шеіггицького а також переводиться Збірка для Інвалідів.
Цього року таке Відзначення відбулося у Храмовий Празник, 1.11.1994. при
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участи понад 200 парафіян. Тоді відзначено 50-ліття святої смерти Слуги
Божого Митрополита Андрея. Мистецьку частину Ж алібної Академії
заповнили оба Церковні Хори, доповідь о.І.Шевціва і ін.
04.12.1994. В параф. залі - Загальні Збори парафіян у справі створення
Комітету для підговки Епархіяльного Собору.
Парафіяльна статистика 1994: Хрещення: 8; Шлюби: 4; Похорони: ЗО.
1995

15.01.1995. В параф. залі Колядки. Співали оба Церковні хори, а потім
"бар-бе-кю" для всіх присутніх.
18.01.1995. Приїхав до Сіднею Глава Вселенської Церкви Папа Іван Павло
II, щоб перевести чин Беатифікації австралійської монахині, кандидатки у
лик святих, Сестри Марії МакКілоп, на площі "Рендвік Рейскорз". 20.01.
Папа відлетів до Філіпін.
22.01.1995.Йорданське водосвяття. В параф. залі - Різдвяна просфора,
29.01.1995. В параф. залі - Сходини параф.Комітету приготованн до Епарх.
Собору.
29.01.1995. Шкільний дзвінок - пригадка-заохота до навчання в українських
школах
Впродовж м. січня і лютого 1995 р. перебував у Сіднеї, в параф.домі,
братанок о. пароха, -Веч. о.Володимир Шевців, молодий священик з України,
і впродовж м. січня - лютого відвідувавв і благословив доми вірних
йорданською водою.
26.02.1995. Проголошення початку приготовання до Епархіяльного Собору.
04.03.1995. Преосв. Епарх Петро Стасюк прибув до Сіднею в товаристві
голови ОУКОА д-ра ІО.Конюшка і Сестри Марії (Служебниці) в справі
Епархіяльного Собору. Рано відвідав Братську Рідну Школу, а пополудні
відбув Зустріч з молоддю в параф. залі. В неділю, 05.03.1995.Владика відпраив
Архиєрейську св. Літургію а по пол. в параф.залі відбув Зустріч з вірними
сіднейської парафії.
12.03.1995. Після резиґнації л. Івана Кобрина з посту Голови Б-ва св.
Андрія, Головю Б-ва став дотеперішній Звступник голови - п. Петро
Островський.
18.03.1995. В Блектавн Сіті Фестиваль "Український стіл" і цього року
влаштували пані з Батьківського Комітету Церк.Молод. Хору, під проводом
пані Христини Вовк з метою придбання фондів на подорож Церк.Молод.
Хору в Україну.
26.03.1995. ВПреп. Ігуменя Марія (Афінець) ЧСВВ відзначала 50-діття
монашої професії.
30.04.1995. Неділя Томина. В параф. залі Спільне Свячене і прощальне
прийняття з нагоди відходу "на спочинок" дотеперішнього пароха (18.10.1967
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-15.05.1995) отця митрата-архимандрита Івана Шевціва. З тої нагоди Осередок
СУМ ім. ген.Тараса Чупринкви (голова п.Василь Сенько) і Церковний
Молодечий Хор подарували примушеному пенсіонерові "ступу" (комп’ютер)
і тим дали йому нагоду писати ці та інші рядки иа спомин і науку грядучим
поколінням.
Новим парохом Сіднею, з волі Епарха Кир Петра Стасюка, став його
Генеральний вікарій - о. Зенон Хоркавий, з кінцем м. травня 1995 року.
21 -28.05.1995. О.Роман Дусяновський з Канади, проповідав Реколекції
Сестрам ЧСВВ. а потім почав св. місії в різних осередках сіднейської парафії
та в інших стейтах. Контейнер, повний корисних річей для бідних в Україні,
зокрема для дітей оселі "Вогник" у Брюховичах, веденій Сестрами ЧСВВ
(Мати Аиісія і С.Макрина з Мельборн) а також візочки для інвалідів і багато
тканин подарованих п.М.Василінкою, вислано з парафії в м.вересні. Кошти
пересилки покрила парафія (збірка пожертв) і Сестри ЧСВВ.
08.10.1995. Перше св. Причастя приняли 24 діточок Приготовляли Сестри
ЧСВВ.
11.10.1995.Помер несподівано бл.п. Микола Фурик, довголітній Господар
Братства св. Андрія, що дуже любив свою церкву і дбав про порядок біля неї.
01.11.1995. В параф. залі - Виставка про життя і діяльність Слуги Божого
Митрополита Андрея Шептицького, в 50-ліття його св. смерти.
12.11.1995. В параф. залі - Базар на потреби монастиря Сестер ЧСВВ.
Похідна Ікона Почаївської Богоматері в парафії Сідней і Волонґонг
переноситься на бажання до поодиноких домів у зв’язку з приготуванням до
Епархіяльного Собору.
09.12.1995. Як і щороку, в м. грудні, відбувається Свято Миколая і
Закінчення Шкільного Року. Свято Миколая втратило свій виховний зміст.
Подарунки одержують всі діти, а зокрема ті з багатших родин,незалежно від
їх поведінки й навчання.
17.12.1995. Храмовий Празник. Архиєрейська св. Літургія, потім Братська
трапеза.
18 - 22.12.1995. В Мельборні відбувся Соборчик Духовенства УКЦ в
Австралії.
Грудень 1995. О.І.Шевців організує наповнення і перевезення контейнера
в Україну (уже втретє) в м. березні 1996 р. і просить про допомогу парафіян
у цьому ділі.
Парафіяльна статистика 1995: Хрищення: 17; Шлюби: 5; Похорони: 43.
1996

21.01.1996. Велике Йорданське водосвяття у Фонтані - Пам’ятнику за
церквою.
28.01.1996. Шкільний дзвінок - оголошення початку Шкільного року 1996.
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16-18.03.1996. В параф. залі Симпозіюм - доповіді з нагоди 400-ліття
Берестейської Унії.Доповідачі: Кир Михайло Гринчишин з Франції,
о.Олександер Кенез з Мельборну і С.Марія (Служебниця) з Джілонґу. (На
жаль, ніхто з них не вмів пояснити запит одного із слухачів:"чому ми називаємо
себе греко-католиками?")...
10.03.1996. В Домі Молоді Шевченківське свято влаштоване з рамени ОУГ
НПВ.
05 - 08.04.1996. В Аделяйді - З ’їзд "Молодь Христові".
26.04.1996. Ввечір, Віче перед парляментом НПВ і Похід зі свічками до
сіднейської Опери у Х-ту сумну річницю трагедії Чорнобиля і коротка
мистецька програма.
28.04.1966. В церкві св. Андрія -Соборний Молебен за Жертви Чорнобиля.
19.05.1996. Базар С-ва ПМБ на прикрасу церкви св. Андрія.
Травень 1996. Для загісиення співпраці вірних діяспори і тих в Батьківщині,
введено Споріднення поодиноких парафій : діяспора-Україна. Сіднейська
парафія св. Андрія має такі парафії-посестри в Україні: І.Храм Воздвиження
Чесного Хреста в м. Броди;2 Успенська парафія с. Білки на Закарпатті: а
В о л о н ґ о н ґ - Храм Різдва Пресв. Богородиці в м. Сколе, львівської області.
СВЯТО МАТЕРІ щороку в 2-гу Неділю м. травня відзначає Братська
Р.Школа.
26.05.1996. 25-ліття Вічних обітів Сестри Лукії Ангелюк ЧСВВ. (Тепер
вона вже Мати Лукія - Настоятелька Делеґатури Сестер ЧСВВ в Австралії).
01.06.1996. "Український стіл" у Блектавн Сіті Фестиваль, уряджує Управа
Батьківського Комітету Церк.Молодечого Хору. Це свого роду "пропаганда"
нашої тут присутности і нагода показати і продати зразки українського
мистецтва.
20.06.1996.,
Помер бл.п. генерал Савелій Яськевич. Б.Комендант табору
полонених дивізійників в Ріміні, Італія. Діяч УНРади.
06.08.1996. Відбувся Перепис населення.В рубриці (оґЬегз) про релігійну
приналежність, радиться писати:ІЖКАІМІАН САТНОІЛС.
18.07.1996. Помер несподівано мґр. Ярослав Масляк,громадсько-церковний
діяч,б. в’язень Берези Картузької і Бриґідок, член НТШ, учитель Братської
Рідної Школи, педагог, письменник. Похорон 20.07.1996. при великій участі
громадян.
01.09.1996. В "Душпастирських вістях" висловлюється Признання і Подяка
від парафії для пані Марійки Сенькович-Дума за її віддану працю при веденні
Церковного Молодечого Хору "Струмочок" впродовж 18 літ.
Збірка па ремонт Собору св. Юра у Львові. Заохога до жертвенности.
15.09.1996. В Домі Молоді, як і щороку в тому часі, - День Українських
Рідних Шкіл. Тоді всі Школи НПВ і АСТ мають Виставку праць-досягнень
учнів та мистецькі виступи учнів.

656

Розділ XII

22.09.1996. Загальні Збори Братства св. Андрія. Голова - Петро
Островський.
26.09.1996. Помер несподівано довголітній погребник у нашій парафії Джон Мілляр.
21.10.1996. В параф. залі - Відкриття Виставки Рушників Східньої України.
03.11.1996. Золотий Ювілей Священства - відзначав Вселенський Архирей
Папа Іван Павло II.В храмі св. Андрія - Молебен за Слугу Б.Митрополита
Андрея в 52 р.см.
24.11.1996. В Домі Молоді - Зустріч громадянства з бувшим Першим
Президентом Незалежної України - Достойним п. Леонідом Кравчуком.
15.12.1996. Храмовий Празник св. Андрія.
22.12.1996. Крайовий табір СУМ на СУМівській Оселі "Говерля". Звичайно
ті Організації запрошують наших Священиків відправити їм Богослуження в
часі таборування.
25.12.1996. Ювілейна Міжкраєва Пластова Зустріч відбулася в Кенгуру Вейлі.
Парафіяльна Статистика 1996: Хрестини: 18: Шлюби: 7; Похорони: 46.
1997

(Вибірка з "Душпастирських Вістей" парафії св. Андрія):
19.01.1997. Йорданське водосвяття. Спільна просфора.
Січень. Продовження дотеперішньої практики: відвідування домів зі
свяченою водою.
22.02.1997. Іменини/уродини о.Теодора Кліша, сотрудника парафії.
08.03.1997. Відзначення 30-ліття священства о.митрата Дмитра Сеніва.
28.03.1997. 30-ліття приїзду Сестер ЧСВВ до Австралії.Капітула Сестер.
Мати Лукія (Ангелюк) з Мельборн вибрана Настоятелькою Делегатури Сестер
ЧСВВ в Австралії.
13.04.1997. Владика Петро Стасюк у Сіднеї.Архиєрейська св.Літургія в цві св. Андрія.
13.05.1997. Відправлено контейнер з уживаними речами на адресу "Карітасу"
у Львові.
15.06.1997. Традиційна Зелеиосвяточна Панахида перед символічним
Пам’ятником.
06.07.1997. Сіднейська парафія відзначила 30-ліття священства Епарха Кир
Петра Стасюка. Архиєреська св. Літургія. Приняття. Мистецька програма.
18.07.1997.Сходини Комітету приготування до Собору УКЦеркви. Голова
параф.комітету - п. Степан Цимбалій. Комітет релігії - п-і Анна Парасин,
Ком.родини - п-і Іванка Ґаран, Ком. молоді -п.С.Цимбалій.Підготовка до
Ювілею 2000-ліття Різдва Христового.В "ДВістях" - уривки Зверненя Папи
Івана Павла II.
21.09.1997. Базар Сестрицтва Покрова Матері Божої на потреби Церкви.
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14.09.1997.Приїхав з Мельборну о.Олег Стефанишин (молодий, жонатий
священик з України), замешкав у Домі Пенсіонера. Буде сповняти ролю
сотрудника в парафії.
28.09.1997. В Домі Молоді - Концерт Катедрального Молодечого Хору з
Мельборну.
29.09 - 03.10.1997. Соборчик Духовенства УКЦ в Австралії.
29.09.1997. У Львові, помер Архиєпископ Володимир Стернюк, літ 91,
Ісіювідник Віри.
12.10.1997. Введено новий текст молитов: "Отче Наш" і "Богородице Діво".
09.11.1997. Базар Сестер ЧСВВ на потреби монастиря.
23.11.1997.
Загальні Збори Братства св. Андрія. Новий Голова Б-ва п.ІОрій Сивак.
14.12.1997. Храмовий Празник. Архиєрейська св. Літурґія (Кир Петро
Стасюк) і відзначення 30-ліття священства о пароха Зенона Хоркавого,
Ген. Вікарія Епарха Петра.
Парафіяльна Хроніка за 1997 р.: Шлюби: 7; Хрестини: 13; Похорони: 32.
1998

18.01.1998. Йорданське Водосвяття і Спільна просфора.
07.02.1998. Шкільний дзвінок. Почато навчання в Братській Рідній Школі.
22.02.1998. Св. Літургію співав Церковний Хор з Канберри.
01.04-08.04.1998. Відвідав парафію владика Михаїл Колтун ЧНІ, епарх
Зборі вський.
30.04.1998. Відправлено контейнер з подарунками для бідних в Україні.
09.05.1998. В параф. залі - Виставка малюнків дітей з України. С.Українок
і СУОМА.
07.06.1998. Празник Зіслання Святого Духа. Зеленосвяточна Панахида
перед церквою.
06.09.1998. Молодечий Церковний Хор відновив свою діяльність.
Дириґентка - пані Оксана Рогатин-Василик.
13.09.1998. В Домі Молоді - День Українських Шкіл НПВ. Виставка праць
учнів іти.
20.09.1998. В параф. залі - річний базар Сестрицтва ПМБ.
11.10.1998. Перше св. Причастя 22 діточок. Приготовляли Сестри ЧСВВ.
25.10.1998. 40-річчя єпископської хіротонії Ап.Екзарха/Епарха Кир Івана
Прашка.
01.11.1998. Листопадова Панахида і молитва за прославлення святим Слуги
Божого Митрополита Андрея Шептицького.
08.11.1998. В параф. залі - базар Сестер ЧСВВ иа потреби монастиря.
Листопад-грудень - збірка на потерпілих від повені на Закарпатті.
13.12.1998. Храмовий празник парафії.

Р О З Д ІЛ X III
Х В И Л И Н И Д У Х О В О Г О П ІД Н Е С Е Н Н Я
(Передрук з однойменної книжки о.І.Шевціва, Львів, 1996)

Вступ
Відвідини Блаженнішого Верховного Архиєпископа і
Кардинала Йосифа Сліпого в Австралії 1968 року
У воєнні й післявоєнні роки українська еміграція у вільному світі, з уваги
на брак зв’язку з Батьківщиною а навіть між поодинокими країнами, опинилася
в стані свого роду стаґнації-застою, занята хіба що своїми найпекучішими
проблемами щоденного життя. Поодинокі політичні середовища ще мали і
визнавали свого роду один (кожний свій власний) центр чи авторитет, що їх
єднав. На жаль, на церковному полі відчувався брак одного авторитету, який
єднав би поодинокі українські дієцезії-парафії у вільному світі в одну-єдину
Церкву.
Правда, в Римі, силою Божого Провидіння, опинився, жив і діяв Архипасгир Скитальців, Кир Іван Бучко. Однак він був лиш Апостольським Візитатором українців католиків в європейських країнах, без особливих прав юрис
дикції над ними. Заокеанські ж 2 владики (в Канаді й США по одному) ря
дили своїми єпархіями, залежні прямо від Конгрегації Східніх Церков у Римі.
Частинне оживлення релігійного життя в Канаді й США почалось з
хвилиною створення в них нових окремих Епархій і Митрополій та з прибуттям
туди т.зв. нової еміграції в 1948-50 роках. Однак ця остання (бідна й жонаті
священики з родинами) не могла внести особливих змін в українськім
церковнім "естаблішменті", що хиливсь до латинізації через введення нового
- григоріанського календаря, англійської мови в Богослуженнях і тп. Не
кращою, а то може й гіршою була ситуація в Аргентині й Бразилії, де сотні
тисяч наших людей чекали понад пів століття на своїх єпископів.
З уваги на свою позицію і пожиття в Римі, до якоїсь міри Духовним
Батьком та бодай лучником усіх наших єпископів у вільному світі між собою,
був Архиєпископ Іван Бучко а речником поволи ставав митрополит Максим
Гермашок з Канади.
На Вселенський Собор Ватиканський II, наша Церква явилася без свого
Глави, який тоді поневірявся, Христа ради, в московських концлаґерах. І
тільки завдяки Божому Провидінню, Глава тої Церкви - Митрополит Києво-
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Галицький, Ісгювідник Віри, Архиєпископ Кир Йосиф Сліпий, явився на
волі, а з часом і на тому Соборі, де, як законний речник цілої Української
Католицької Церкви, вивів ту Церкву на світову арену, пригадавши байдужому
світові комуністичну небезпеку що грозила Заходові й те, що за свою вірність
Апостольському Престолові в Римі УКЦерква поклада "гори трупів і пролляла
ріки крові" та підніс домагання возвести ту Церкву до статусу Помісної,
Патріяршої.
Поява Митрополита Йосифа - Ісповідника Віри на волі в лютім 1963 р.,
стала не лиш сеизацією для західнього обивателя. Вона викликала радість,
гордість і надію в українських поселенців у вільному світі. Всі мріяли про те,
щоб бодай побачити на власні очі свого духовного Мойсея, почути його
батьківське слово, одержати його благословення. Українці в Австралії слідку
вали за всіми діями свого Архипастиря і чекали на його появу між ними.
Кардинальська гідність і титул Верховного Архиєпископа з рівнопатріяршими правами в УКЦеркві підніс ще більше престіж нашого Ісповідника
Віри та очолюваної ним його Церкви й Народу, серед чужих і своїх.
Від тепер очі всіх українців католиків, духовних і мирян, були звернені на
Достойну Особу Кир Йосифа. А він почав робити справжні чуда: В Римі
відновлює Патріярший Двір і творить українську парафію, будує Український
Католицький Університет і Собор св. Софії. А, розбудувавши і закріпивши
свою базу в Римі, як Духовний Батько і Добрий Пастир-Архипастир виби
рається на відвідини своїх духовних дітей на поселеннях у вільному світі.
Спочатку такий привілей припав українцям у Канаді й США. В жовтні 1968
року своїм приїздом до Австралії, Блаженніший Отець Йосиф перемінив емігра
ційні будні місцевих поселенців у велике Свято.В асисті місцевого Екзарха і
трьох заокеанських владик, Блаженніший відвідав усі великі осередки українсь
кого поселення в Австралії та Новій Зеляндії. На зустріч з поклоном Блаженнішому виходили сотні наших людей, старших, молоді, дітей. Це була найбіль
ша маніфестація української діяспори в Австралії своєї наявності в цій країні.
Приїзд Блаженнішого звернув нашу увагу на цілість нашої церковної
проблематики, нагадав що ми опинились на еміграції і повинні жити тут не
для власних вигод, а працювати для добра Великого Українського Народу.
Унагляднив можливість, бодай молитовно, єднатися з нашими православними
братами; на зовнішньому відтинку підніс повагу української Церкви і прославив
добре ім'я України; нагадав про переслідування нашої Церкви московським
окупантом і право українського народу до самостійного життя, а серед нашої
молоді збудив гордість за приналежність до Українського Народу й до
Української Церкви.
Подібно, як СКВУ (Світовий Конгрес Вільних Українців) дав українській
діяспорі у вільному світі почуття її єдности у світовому маштабі й бажання
одного національного проводу, так і приїзд Блаженнішого Отця Йосифа, на
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релігійнім відтинку, вивів нашу увагу поза і понад добро окремих парафій,
на добро цілости УКЦеркви й Українського Народу, підніс і з ’актуалізував
ідею створення для нашої Церкви Українського Католицького Патріярхату з
Патріярхом у проводі.
* * *
Особливі заходи в справі приїзду до Австралії Блаженнішого Верховного
Архиєпископа і Кардинала Йосифа (Сліпого), робив Ап.Екзарх Кир Іван
Прашко. Коли виявилось, що Блаженніший Отець Йосиф готов приїхати до
Австралії, Кир Іван повідомив про це своїх священиків, а вони в свою чергу,
своїх вірних. І так: у часописі "Ц ер ква і Ж и т т я " ч. 8.16,6.1968 р. ст.1,
появляється радісна вістка: Б Л А Ж Е Н Н ІШ И Й А РХ И Є П И С К О П ,
ЕМІНЕНЦІЯ КАРДИНАЛ КИР ЙОСИФ СЛІПИЙ ВІДВІДАЄ АВСТРАЛІЮ
"В останній хвилині довідуємося, що наш Владика Кир Іван отримав
повідомлення про приїзд нашого Блаженнішого Верховного Архиєпископа
Кир Йосифа до Австралії.
Докладних інформацій ще нема, але можна сподіватися, що це буде десь у
другій половині вересня. Побут триватиме два тижні. Цею вісткою ми всі
радіємо, бо зможемо вітати між нами нашого найвищого Ієрарха, Ісповідника
за св. віру, незламного оборонця нашої Церкви і нашого народу.
Еміненція Кардинал Кир Йосиф у дорозі на Міжнародній Євхаристійний
Конгрес., що тим разом відбудеться в Південній Америці, в Богота (Колюмбія),
в днях: від 18-го до 25-го серпня, ц.р. відвідає Канаду, США, Бразилію і
Аргентину, а опісля Австралію..."
Цю радісну вістку передав своїм вірним парох сіднейської парафії св.Андрія
оіш: в "Душпастирських Вістях", 16.6.1968 р. появляється перша ластівка:
"БЛАЖЕННІШ ИЙ ВЕРХОВНИЙ АРХИЄПИСКОП КАРДИНАЛ КИР
ЙОСИФ СЛІПИЙ ПРИЇЖДЖАЄ ДО АВСТРАЛІЇ".
"Напевно більшість вірних уже знають з часопису "Церква і Життя"
надзвичайно радісну новину, а саме: що в половині м. вересня ц.р. приїжджає
до Австралії Блаженніший Верховний Архиєпископ-Митрополит,Еміненція
Кардинал Йосиф Сліпий, Первоєрарх Української Католицької Церкви.
Сподіваємось, що Його Блаженство посвятить при цій нагоді нашу церкву.
Приїзд нашого найвищого церковного Достойника і Верховного Архипастиря
- буде справді унікальною подією в житті всіх українців в Австралії, а нашої
Церкви зокрема. Молімся, щоб Милосерний Господь дав нашому Митропо
литові багато кріпких сил, щоб він на 76-тому році життя міг сповнити таку
важку місію і подорож по вільному світі, щоб відвідати й покріпити своє
духовне стадо. Доложім зусиль,щоб візита нашого найвищого церковного
Достойника-Архипастиря і Найбільшого Українця наших часів у вільному
світі та Ісповідника св.Віри - випала найкраще та щоб була гідною його і
нас."
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Преосвіц. Кир Іван не перестає інформувати своїх вірних про приїзд
Блаженнішого, щоб вони належно приготовилися до зустрічі Достойного Гостя
в Австралії. І, ось у ч. 9 із ЗО червня, 1968 р в "Церква і Життя" появляється
його ПОВІДОМЛЕННЯ:
"Спішу повідомити, що наш Блаженніший Верховний Архиєпископ
Еміненція Кардинал Кир Йосиф приобіцяв, що відвідає нас в Австралії.
Наші єпископи, знаючи, що Блаженніший Верх.Архиєпископ вибирається
на Міжнародній Євхаристійний Конгрес, до Боготи (Колюмбія) запросили
відвідати заморські країни нашого поселення. Він погодився приїхати там, де
Його запросили. Вже від 14 червня наш Блаж. Верх. Архиєпископ є в Канаді,
де відвідає Торонто, Вінніпег, Саскатун, Едмонтон. Опісля через США
Ем.Кардинал поіде до Ко'иомбії, де в другій половині серпня візьме участь у
Міжнароднім Євхаристійнім Конгресі. Відтак він має в пляні відвідати наших
вірних в Бразилії, Парагваю і Аргентіні; в Буенос Айрес в неділю, 8 вересня
Ем.Кардинал посвятить недавно збудовану катедру.
З Аргентини наш Блаж. Верх. Архиєпископ Ем. Кардинал Кир Йосиф
зможе приїхати до Австралії та вступити подорозі до Нової Зеляндії.
Ось це, про що ми навіть не мріяли - стає дійсністю. Все це завдяки
неструдженому і великодушному Архипастиреві Кир Йосифові Сліпому.
Стараймося це належно оцінити та приготовляймося, щоб достойно стрінути
нашого Блаж. Верх. Архиєпископа, нашого Кардинала, Ісповідника за св.віру
і символ нездоланого Українського Народу. Тимчасом супроводімо нашого
Архиєрея молитвами, щоб Всемогучий і Милосерний Господь Бог дав йому
силу і здоров'я відбути цю важку довгу і трудну подорож, та щоб вона принесла
якнайбільше користи для нашої Церкви.
+ Іван Єп.Ап. Екзарх для Українців Католиків в Авст ралії і Новій
Зеляндії."
*

Остаточно "Церква і Життя", 28липня, 1968 р. приносить радісне
повідомлення:
ПЕРВОЄРАРХ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ВІДВІДАЄ
АВСТРАЛІЮ В ДНЯХ: 8-21 ЖОВТНЯ 1968 РОКУ.
"Дорогі в Христі Браття і Сестри !
Вже знаєте, що до Австралії приїжджає наш Блаженніший Верховний
Архиєпископ Еміненція Кир Йосиф Сліпий. Вчора я отримав докладне
повідомлення, що за Божою поміччю, наш Найдостойніший Гість приїде до
Сіднею у вівторок, дня 8-го жовтня, а дня 21-го жовтня ц.р. виїде до Риму,
Бажаючи дати можність якнайширшим кругам нашого громадянства стрінутися
з Блаж. Верховним Архиєпископом і отримати від цього Ісповідника за св.віру
благословення, відвідини будуть відбуватися в такому порядку: Сідней,
8.10.68., год. 8.30 ранку - зустріч на летовищі. Мельборн - від 10-го до 13-го
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жовтня; Аделяїда - від 13 до 15 жовтня; Перт - 15 і 16 жовтня; Брізбен - 17 і
18 жовтня; Сідней - від 18 до 21-го жовтня.
Не хочеться просто вірити, що це дійсність, що в Австралії будемо вітати
Митрополита Кир Йосифа. Ще тому 5 літ він перебував у большевицькому
концентраційному таборі десь коло Єнісейська. Сьогодні він відбуває тріюмфальну поїздку по всіх країнах нашого поселення.Якраз тепер кінчає свою
подорож по Канаді. Його вітають українці і канадійці, церковні круги і світські,
великі науковці й політики... всі, всі. Кожний - свій і чужий - мусить його
вшанувати, бо він незламний борець за свободу, це що для кожного найдорожче.
Для нас українців - він Ісповідник за св.віру і за права українського народу,
Він уосіблення і символ мільйонів таких, що віддали своє життя в обороні
наших національних ідеалів в боротьбі з московським безбожницьким
окупантом і тих, що дальше в Україні змагаються, терплять, але не каються.
Його приїзд до Австралії має всенаціональне значіння. Докладім усіх зусиль,
щоб цю подію використати всесторониьо. Щоб цій події надати властиву їй
велич.
Ми повинні нашому Найдостойнішому Гостеві показати, що ми також тут
на чужині вірні тим ідеалам за які змагається наш нарід, за які він є
Ісиовідником. Ми повинні доказати, що ми розуміємо наші національні й
церковні проблеми та змагати, щоб наша Церква завершилась патріярхатом.
Нашою присутністю на привітаннях, Богослуженнях, концертах, - всі, як
один віддаймо Йому поклін, та покажімо нашу готовість завжди ревно
працювати під Його високим проводом для добра Христової Церкви і для
кращого майбутнього нашого українського народу.
+ Іван Єн. Ап. Екзарх для Українців Католиків в Австралії і Новій
Зеляндії."
*
ПРИГОТУВАННЯ В СІДНЕЇ, ІІПВ7
Спочатку така візита була передбачена на половину м. вересня 1968 р.
Зчасом її перенесено на м.жовтень того року. У зв'язку з тим почались інтензивиі приготування. В Сіднеї формується Почесний і Діловий Комітет Зустрічі
Блаженнішого. Подібні комітети постають і в усіх інших парафіях у яких
передбачена візита. В міжчасі Блаженніший відбуває поїздку по Канаді й
Америці, до нас доходять про це потішаючі вістки, які ще більше заохочують
до належних приготувань на таку зустріч в Австралії. В сіднейських "Душпастирських Вістях" 14 липня 1968 р. появляється заохота о. пароха до цього.
"ПОДОРОЖ КАРДИНАЛА ЙОСИФА - ТРИОМФ. З вісток, які наспівають
з Канади і ЗСА про побут там Блаженнішого Верховного АЕ-па Йосифа
являється, що його подорож у тих країнах це один великий тріюмф для нього.
Українці в Австралії повинні доложити зусиль, щоб показати і нашу для
нього пошану, відданість і любов, коли Його Блаженство сюди завітає".
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Сіднейський Діловий Комітет сподіється, що на зустріч Блаженнішого
прибудуть наші люди з менших осередків та що треба їх переночувати, щоб
не платили за готелі до яких вони не привикли.Ото ж, знову в "ДВістях"
21.7. появляється заклик: "НІЧЛІГИ ДЛЯ ПОЗАМІСЦЕВИХ УЧАСНИКІВ
ЗУСТРІЧІ БЛАЖЕННІШОГО КАРДИНАЛА: У зв'язку з приїздом до Сіднею
Блаженнішого Кардинала Йосифа при кінці м. вересня, ц.р., треба сподіватись
багато позамісцевих українців, що приїдуть иа ту зустріч з різних осередків
ІІПВалії та Квінсленду. Усіх їх треба буде переночувати. Оцим прошу всіх
вірних в околицях: Лідкомб,Овбурн,Бераля.Сефтон,Басе Гілл.Честер Гілл,
Гренвіл, Мерилєндс, Ґілфорд, Бенкставн, Говмбуш і інш., щоб у тому часі
приняли по одній-дві особи на нічліг на одиу-дві иочі.Зголошення проситься
робити до пп. Р. Менцінський, М. Винарчик, П. Островський. М. Фурик, І.
Ільків, В. Глуховський, ІО. Сивак (Бераля)."...
ОУКОА-[Об'єднання Українських Католицьких Організацій в Австралії],
V своїм "Обіжнику" 4.2-68, із 15 липня, закликає всі свої складові частиниорганізації до належної зустрічі Достойного Гостя..." Всі наші церковні
організації обо'язково мають включитися у підготовку й відсвяткування цієї
радісної для нас події. Управи наших церковних Братств та інших католицьких
організацій повинні відбути у себе окреме засідання присвячене приїздові
нашого Кардинала, мають порозумітися з місцевими нашими душпастирями і
почати підготовку зустрічі. Шкільну дітвору й нашу молодь-доріст належить
усвідомити про велич і гідність Достойного Гостя і включити в підготовчу
акцію. Це наше завдання і наш обов'язок. Наші недільні школи,Пласт і СУМ
напевно не відмовлять своєї помочі в улаштуванні концертів, академій, чи то
ширших зборів, сходин присвячених Достойному Гостеві. Дослужитись можемо
Збірниками матеріалів ч.І і 2, які видало ОУКОА і переслало Управам.Зважмо
иа це, що чужинці оцінюватимуть нас після того, як ми зуміємо привітати
нашого Найвищого Духовного Провідника, Кардинала. Його Еміненцію Кир
Йосифа Сліпого знає цілий світ".
*
Щоб зааиґажувати по змозі всіх українців на терені свого деканату, о.
протопресвітер І. Шевців у своїм Листі до "Хвальних Управ" поодиноких
Громад, дня 18 липня,1968р. пише:
"Високоповажаний Пане Голово,
Ще не так давно, ми молилися за звільнення з московської неволі нашого
Архипастиря,Митрополита Галицького, Кир Йосифа Сліпого. І сталося перше
чудо: Ворог випустив з кігтів недобиту жертву.Митрополит Йосиф приїхав
до Риму. Там упродовж 5 літ Він провадив мовчазну, але важну працю для
добра нашої Церкви і Батьківщини. Своєю участю на Вселенськім Соборі
(Ватиканськім II) Вій спопуляризував і прославив ім'я нашої Батьківщини України та ідею створення Українського Католицького Києво- Галицького
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Патріярхату; побудував Український Католицький Університет; відновив
наукову й видавничу діяльність Українського Наукового Богословського
Товариства; почав будову церкви св. Софії.
Вірність нашого Архипастиря для Ап.Престолу, папа Павло УІ відзначив
перед цілим світом, надавши Йому титул Верховного Архиєпископа з патріяршими правами і кардинальську пурпуру. Ми дальше молилися і чекали можли
вости побачити свого Верховного Архипастиря. І, ось, знову стається майже
чудо: серед української діяспори у вільному світі понеслась радісна вістка,
що в місяцях: липні-вересні ц.р., Блаженніший Верх.АЕпископ відвідає Канаду
й Аргентину. В міжчасі Його Блаженство запросили до себе наші єпископи в
США і Бразилії. І саме тепер там Його Блаженство перебуває. Після цього
він поїде до Колюмбії на Світовий Євхаристійний Конгрес,потім до Аргентини
та інших країн Півд.Америки. У поворотній дорозі, як Вам відомо з преси, на
запрошення нашого Ап.Екзарха, Його Блаженство відвідає Австралію. Наша
мрія побачити на власні очі Ісповідника св.Віри, нашого Архипастиря і
Кардинала - станеться дійсністю в другій половині м. вересня, ц.р.
На жаль, Його Блаженство не матиме змоги відвідати всі осередки
української діяспори в Австралії. Маємо всю надію, що його візити удостоїться
Сідней. Саме в цій справі пишемо до Вас.
В Канаді і США та інших країнах, подорож Блаженнішого - це справжній
тріюмф для Нього самого, для ідеї Патріярхату і Церкви, які Він репрезентує.
Віримо, що українці в Австралії, а зокрема ті з НПВ та з нашого просторого
протопресвітерату (деканату),доложать усіх зусиль і заходів, щоб візита
Блаженнішого Верховного Архиєпископа випала у нас, в Сіднеї, найкраще,
та, щоб заманіфестувати перед своїми і чужими нашу Віру, любов і прив'язання
до своєї Церкви і до Нього - нашого Верховного Архипастиря зокрема.В тій
цілі, в Сіднеї покликано до життя Діловий і Почесний Комітети,які мають
належмо ту зустріч з Архипастирем перевести.
"Оцим маємо шану запросити і Вас, як Голову.............. до участи у Почеснім
Комітеті Зустрічі
Ваша праця на місці полягала б на тому, щоб у співпраці й порозумінні з
іншими, наявними у вашому осередку українськими католицькими церковними
а також громадськими, виховними і шкільними чинниками та організаціями,
та по змозі з нашими православними братами, подбати про те, щоб якнайбільше
наших людей з вашого осередку приїхали до Сіднею і взяли участь у всіх
імпрезах для привітання і прославлення нашого Кардинала."
*

В міжчасі відбуваються наради Ділового Комітету Зустрічі, де виринають
різні думки і проекти щодо місця і способу зустрічі. Все це треба було серіозно
обдумувати й часом зміняти, бо не всім можна догодити. І так:спочатку
тіляновано відбути посвячення Храму св.Андрія на 29 вересня 1968 і приняття
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після цього, в Домі Української Молоді, в Лідкомбі. Замовлено залю. Рації
цього:а). близько від церкви; б), зараз по Св.Літургії; в). Дім Української
Молоді, наш український; почуття у власній хаті.
З часом прийшла вістка про зміну дати приїзду та що посвячення не
відбудеться. На пропозицію проф. М.Німцева о. парох погодився, щоб
Архиєрейська Сл.Божа була в римо-катол. катедрі св.Марії, в Сіднеї, а місце
прийняття осталось незмінним - в ДУМ. Рації цього: а), дати передишку
Блаженнішому й людям по довгім Богослуженні; б), не робити різниці між
людьми - парафіянами. А, щоб уникнути переповнення, поставити високу ціну
за вступ. Для чужих гостей зробити прийняття - "коктейл парті", в залях
УКТКлюбу після Концерту в суботу, 19 жовтня, 1968. Щоб уникнути поділу
спільноти на "ліпших" (інтелігенція) і "гірших" (простолюддя) тобто на тих,
які могли б піти до готелю і тих, які того слова бояться, на Сходинах ДКомітету
11 серпня 1968 маестро В.Матияш піддав гадку, зробити прийняття в Сідней
Тави Голл, зараз по Сл.Божій в Сен Мерис катідрал, бо до Т о \ у п Наїї всі
підуть і там вмістяться. Була би трудність з дітьми, але й на це можна найти
розв’язку. Показалося, що Тошг Наїї того дня занятий, а за те пп.В.Матияш та
І.Бомба найшли залю в Аизігаїіа Ноіеі, на 260 місць максимум, й тоді почалася
дискусія: йти до готелю чи ні? На тих Сходинах КЗустрічі був присутнім кир
Іван і відраджував робити прийняття в готелі. Перед своїм від’їздом, владика
одержав листа від Блаженнішого з проханням, щоб не влаштовувати багато
імпрез одного дня. Був тоді в мене і проф. М.Німців і владика казав, що
переладовання програми (Сл.Б. і приняття в місті) перемучить Блаженнішого
і чужих гостей і замість прослави Блаженнішого і кардинала Ґілроя та інших
гостей і нашої спільноти, осягнемо противний ефект. Згодом усі погодилися з
такими раціями владики і зроблено пляни - програми - запрошення: Субота,
19.10. Концерт в ДУМ а потім, приняття для чужих гостей. Неділя 20.10.:
Св.Літурґія в римо-катол. катедрі в місті, а прийняття - бенкет у ДУМ.
В міжчасі знову виринула дискусія про те: чи робити прийняття для чужих
гостей ДУМ, після Концерту в суботу 19.10 чи ні? Після довгої дискусії
прийшли до рішення:Не робити, а потім до іншого: робити.
Після цього, в Неділю, 25 серпня, прийшли до мене (оіш) - 5 поважних
пань з проханням: ПРИЙНЯТТЯ в ДУМ, після Концету, НЕ РОБИТИ, але
робити Бенкет у неділю 20.10, бо "так робить Мельборн у найкращій залі"
ітп. Я зараз телефонував до Владики і показалось, що Мельборн робить
приняття в П'ятницю, в УНДомі а чужинцям зовсім не робить гостини. А там
же: єпископ - господар. Отже - у понеділок, 2.9. прийшов до мене інспектор
П. Лопата (Голова ОУКОА) з проханням: приняття по Концерті в ДУМ не
робити, але зробити Бенкет у готелі.
У вівторок, 3.9. з тим же проханням прийшов проф. М. Німців (Голова
Братства св. Андрія і Голова Комітету Зустрічі) й переконував мене (оіш) що
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приняття - бенкет у готелі" поправить" відношення нашої інтелігенції до Церкви
ітп. Ці обіцянки мене не переконують. Тої справи - зміни я не хотів рішати
удвох з професором, і відкликався до Сходин КЗ ввечорі того дня. І ще того
самого дня я інформувався про можливість дістати місце на бенкет у готелі.
Одинокий, вільний, із місцями на ок. 600-640 осіб, це МЕМ2ІЕ5 НОТЕБ, а в
ДУМ вміститься більше, ніж 600. Отже? Трудність остається та сама, як
колись, а то й більша.Бо: а), перетяження: Сл.Божа і приняття 5-6 годин
підряд; б) небезпека поділу спільноти на "панів" і "хлопів"; в), програма вже
оголошена і передана Кардиналові СІІЛЮУ; г). запрошення вже видрукувані
й готові до висилки; ґ). дальше існує трудність: коли просити на Сл.Божу ок.
500 осіб чужих, а на обід найменше 100,(це саме і з приняттям по концерті в
ДУМ), то постає трудність, кого просити на приняття із чужих і своїх? д).
готель МЕНДЗІС дуже дорогий за мізерну їду і врешті: що це все дасть? Чи
справді прославимо кардинала, чи це буде "показ" нас самих його коштом?
Мельборн того не робить, чому маємо робити це в Сіднеї?
(Я свідомо навів оті всі пертрактації Ділового Комітету Зустрічі й зовнішній
тиск на Діловий Комітет зі сторони місцевої інтелігенції, щоб ця остання
могла відбути окрему зустріч з Блаженнішим і наче показати, що мовляв "і
ми маємо панів", чи якусь ліпшу "клясу людей" а це могло викликати і
затвердити поділ у парафії на "ліпших і гірших". На щастя це не сталося.Але
неприхильна настанова та упередження інтелігенції до священика осталась)....
* * *
ОСТАТОЧНА ПРОГРАМА ПОБУТУ БЛАЖЕННІШОГО ВЕРХОВНОГО
АРХИЄПИСКОПА І КАРДИНАЛА ЙОСИФА СЛІПОГО В АВСТРАЛІЇ І
В СІДНЕЇ:
ВІВТОРОК, 8 жовтня, 1968 р. год. 5.05 попол. Зустріч на летовищі.
Побажана якнайбільша участь вірних, а зокрема дітей і молоді в народніх
строях.
СЕРЕДА і ЧЕТВЕР (9 і 10 жовтня): Відпочинок і візити в Апост. Делегата,
в Губернатора Стейту НПВ, у премієра та в інших австр ал. особистостей.
Наш кардинал буде Гостем у місцевого кардинала, Еміненції Ґілроя і житиме
в його палаті.
ЧЕТВЕР, 10 жовтня, ок. год. 5 попол. Блаженніший відлітає до
Мельборн.П'ЯТНИЦЯ і СУБОТА-НЕДІЛЯ - побут у Мельборні (11,12,13
жовтня, ц.р.) НЕДІЛЯ-ПОНЕДІЛОК в Аделяйді і відлет до Перту, 3. А.,
(14,15,16.10 ц.р.); ВІВТОРОК-СЕРЕДА в Перті і в полуднє відлет до Сіднею
через Аделяйду. СЕРЕДА,16 жовтня, ок.гд. 5 ввечір у Сіднеї. Нічліг і
відпочинок. ЧЕТВЕР 17 жовтня, ок. гд. 5 попол. відлет до Брізбен.
П’ЯТНИЦЯ, 18 жовтня, вполудне, поворот з Брізбен. Обід зі священиками в
монастирі Сестер ЧСВВ у Лідкомбі. Пополудні - відпочинок - авдієнції для
Представників церковних, громадських та інших установ і організацій. Год.6.ЗО
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веч,- Відвідини ДУМолоді в Лідкомбі, год.7.ЗОвеч.відвідини УНДому й'зустріч
з представниками громадських та інших установ, або, як це називають: з
громадським активом, а потім, в год. 7.45 веч. зустріч з церковним активом,
у параф,залі. (На ділі вийшло так: громадські діячі переконали Блаженнішого,
щоб змінив черговість зустрічей і спочатку відвідав УНДім.Там було багато
"промов" та заяв "вірности" ітп. так що Блаженніший переїхав до ДУМ більш
як із одногодинним спізненням, а для церковного активу, який найбільше
заслуговував на увагу свого Архипастиря, осталось кільканадцять хвилин,
пізного вечора- оіш.Це ще раз показало нашу неточніть, легковаження порядку
і дисципліни та грмадської солідарності.Важне: "показуха"!..) СУБОТА, 19
Жовтня, год. 10 рано, в церкві св.Андрія, в Лідкомбі - АРХИЄРЕЙСЬКА
СВ.ЛІТУРҐІЯ ДЛЯ МОЛОДІ Й ДІТЕЙ ТА ПЕРШЕ СВ. ПРИЧАСТЯ. По
св.Літургії, біля церкви, - Зустріч Блаженнішого з парафіянами позамісцевих
осередків та Зустріч з молоддю, тамже.Ввечір, в год. 8.оо точно, в ДУМолодіКОНЦЕРТ У ЧЕСТЬ ДОСТОЙНОГО ГОСТЯ, а потім, від год. 9 .3 0 - 1 1 .0 0
в залях Українського Культурно-Товариського Клюбу в тім же ДУМ - приняття
- "коктейл" для запрошених гостей.
(На ділі було так:Після Концерту в ДУМ усі перейшли до залі католицького
клюбу СаПюІіс \уогктеіі5 сІиЬ -в сусідстві до українського, бо там можна
було мати перекуску ітп. для запрошених гостей- оіш).
' НЕДІЛЯ 20 жовтня, год. 1 1 .0 0 рано,- АРХИЄРЕЙСЬКА св. ЛІТУРҐІЯ в
ЗТ.МАКУ’З САТНЕВКАЕ.ЗУВИЕУ.Год. б.оо пополудні, у великій залі
ДУМолоді -БЕНКЕТ - ПРИНЯТТЯ в честь ДОСТОЙНОГО ГОСТЯ. В тому
бенкеті, крім кардиналів і Гостей чужинців, візьмуть участь усі парафіяни,
які завчасу набудуть собі квиток вступу. Комітет запрошує на той Бенкет
усіх парафіян.
ПОНЕДІЛОК, 21 ЖОВТНЯ, год. 9.оо РАНО,- ВІДЛЕТ Блаженнішого
до Нової Зеляндії.
ВІВТОРОК, 22 жовтня, 5.оо попол.- поворот з НЗеляндії. СЕРЕДА 23
жовтня, 1968 р. -ВІДЛЕТ Блаженнішого ВАЕпископа,Еміненції Кардинала
Йосифа до Р йму. На цю зворушливу хвилину - пращання нашого Дорогого
Батька проситься про чисельну участь- присутність старших, молоді й дітей
нашої парафії.
Зміни в Програмі зроблено не задля якоїсь примхи, але з уваги на вік і
надщерблене здоров'я Достойного Гостя та, щоб дати нагоду всім прошаркам
нашої спільноти взяти участь у прийнятті - бенкеті в Його честь. Прийняття
для чужих гостей відбудеться після Концерту. Лад і порядок при різних
нагодах зустрічі держатимуть члени ПЛАСТ-у і СУМУ-у, під проводом інж.
Ігоря Баляка. Доложім зусиль, щоб візита Блаженнішого ВАЕ-пископа в нашій
парафії випала найкраще за всі попередні. Це остання візита Його Блаженства
в часі Його цьогорічної поїздки по вільному світі.оіш.
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І, як це звичайно в нас, (і не лише в нас) буває, що не всі запрошені
приймають запрошення і відповідають у належному часі, то ж у своїм Листі
15 серпня, 1968 р.о. парох І. Шевців ще раз звертається до кандидатів на
членів Почесного Комітету Зустрічі з проханням про остаточну згоду належати
до того Комітету на яке всі вони зчасом дали позитивну відповідь.
*
Ось СП ИСО К ЧЛЕН ІВ П О О Д И Н О К И Х К О М ІС ІЙ ДІЛОВОГО
КОМІТЕТУ ЗУСТРІЧІ БЛАЖЕННІШОГО ОТЦЯ ЙОСИФА В СІДНЕЇ та
їх обов'язки: ГОЛОВА - проф. Михайло НІМЦІВ [Голова Братства св.Андрія
]; КОМІСІЇ: 1). ОРГАНІЗАЦІЙНА: Голова - інж. Іван Бомба.
2). ІМПРЕЗОВА: а). Мистецька - концерти ітп.: маестро Василь Матияшдириґент Хору "БОЯН"; інсп. Павло Лопата - Голова ОУКОА; п-і Наталія
Тиравська і п-і Віра Левицька; 6). Прийняття: Голова - п-і Нуна Кармазин, пі Л.Домбровська, п-і Т. Шухевич; в), контакт з чужинцями -інж. Л.
Дімбровський, інж. І. Бомба; з українцями: п-і Н. Кармазин; г) конференсіє
на прийняттях: інж. М. Строкон; ґ). декорації: пп.Роман Менцінський, Олесь
Чубатий, Юрій Голобродський та інж. Євген Пеленський; 3 ).ФІНАНСОВА:
пп. Юрій Сивак ст. і ІО. Сивак мол., Степан Балко: квитки, збірки...
4). ПРЕСОВА-ІНФОРМАЩЇ, ТУ, радіо, преса українська й австралійська:
пп.В.Шумський,Б.Подолянко,О.Барчинский, інж.М.Строкон, О.Бучацький,
проф.М.Німців.
5). ЛІТУРҐІЧНА: Голова: о.Дмитро СЕНІВ,п.Зенон Менцінський - дяк і
студ. І.Семців -Вівтарна Дружина,-Богослуження...
6). ТЕХНІЧНА: інж.Ярослав Оришкевич, відзнаки, жетони, хоруговки,
транспаренти;
7). КВАРТИРНА: п.І.Ільків— нічліги для позамісцевих гостей, світських
і духовних. 8. ТРАНСПОРТУ:пп.Р.Менцінський (автобуси), І.Шиґоля,
А.Атаманюк - авта;
9). ВПОРЯДЧИКИ: ОХОРОНА: пп.М.Свідерський - ПЛАСТ, інж.І.Баляк
- СУМ, Ю. Борець - УПА, С. Дібровний - Дивізійники. В часі нашого
Богослуження в римо-катол. катедрі св. Марії в Сіднеї, 20.10.1968 р. члениЗоиіЬегп Сгозз Зосіеіу і наша молодь.
Хоч Д і л о в и й Комітет уложив Програму Зустрічі Блаженнішого і мав
найкращу волю і свої пляни її здійснення,але чи то з браку досвіду, чи то з
уваги на обставини та бажання Достойного Гостя, треба було часто в останній
хвилині ті пляни міняти...
Розуміється,найпершу увагу присвячувалося на наші внутрішні святкування,
але тому що більшість із членів ДКЗустрічі не мала особливої нагоди вітати
промінентних осіб, то ж багато говорилося і плянувалося, щоб належно,
достойно і гідно вийти на публичне форум в Австралії й українську, спільноту
та свого Достойного Гостя не посоромити. Всі хотіли, щоб усе вийшло

Розділ XIII

669

якнайкраще, але не мали досвіду ані належних контактів серед впливових
особистостей та урядових кіл Австралії, ані не знали формальностей,як їх
запрошувати і титулувати.
Для загального ознайомлення австралійських МЕБІА про Достойну Особу
Ісповідника Віри та українське питання, в Мельборні видано РКЕ35 КЕЬЕАЗЕ, пера о.І.Бовденадютиро-сторінкову брошурку й гарно оформлену
Програмку: А Зресіаі Сопсеїі оі' \Уе1соте іп Нопоиг оІ Ніз Етіпепсе .Іозері
СагсИпаІ 51іру) АгсЬЬізЬор М аіог.Ргітаіе оі укгаіпе, 191:1г ОсіоЬег 1968.
*
Повищі Інформації враз із Запрошенням Почесний Комітет Зустрічі вислав
на десятки адрес австралійських місцевих МЕБІА, і церковних та політичних
діґнітарів у Сіднеї і в Канберрі. ЕІа жаль, більшість з них злегковажили наше
запрошення і навіть не відгукнулись. Причин такої негативної настанови до
нас українців мабуть,було кілька,асаме: а).Досі ми були замало відомі, як
впливова спільнота, кількісно і якісно,в австра-лійськім середовищі; б). В
публичній опінії, зокрема в пресі, були неприхильні нам українцям впливи
наших "добрих" а при цьому заздрісних сусідів: москалів і поляків, а вже
зокрема жидів; в). Блаженніший виступав, як колишній в’язень совєтських
концтаборів і представник поневоленої України, її І-Іароду і Церкви.Своєю
прихильною поставою до українського кардинала, його Церкви і ЕІароду
церковні й політичні чинники ие хотіли наражувати себе на закиди чиновників
з совєтської амбасади в Канберрі; г). Частина вини була і по нашій стороні,в
тому, що наші пляни-повідомлення були спізнені й непевні,бо часто ми мусіли
їх міняти,пристсовуючись до Блаженнішого. В наших справедливих виступах
проти комуністичного насилля і московського імперіялізму всі добачували
український націоналізм і сепаратизм, тож, стояли осторонь.
Найкраще поставився до візити Блаженнішого місцевий римо-католицький
архиєпископ, сіднейський кардинал Норман Томас ҐІЛРОЙ [ ОІШ ОУ ] і, до
якоїсь міри, представник папи -Апостольський Делегат в Австралії архиєпископ
Доменіко ЕНРІЧІ.
Цей перший на авдієнції в нього о.пароха І.Шевціва. 7 серпня, 1968 р.
виявив свою готовість взяти участь в наших святкуваннях і подав багато
цінних порад відносно запрошення урядових осіб та представників інших
віровизнань на наші святкування і поміг нав'язати контакт із деякими з них.Він
запросив нашого кардинала бути Гостем у його палаті ‘3\УІРЕТ5’ у престіжевій
дільниці міста, ЦАКІЛЖ} РОШТ.Він же приїжджав на летовище своїм автом
кожний раз, коли Блаженніший приїжджав чи від"їжджав на відвідини наших
людей і брав Блаженнішого до себе в гостину.Такий щирий вияв поваги до
Глави нашої Церкви дуже подобався нашим людям і закріпив у них почуття
вдячности для австралійського кардинала.Як належить, після закінчення
візити, о,парох ІШевців вислав кардиналові щиру подяку.Ось вона:
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Ніз Етіпепсе Зусіпеу,Зізі ОсіоЬег, 1968.
ЬГогтап ТЬошаз Сагсііпаї Оіігоу,
АгсЬЬізЬор оі Зусіпеу,
Зі.Магу’з СаіЬесІгаї,
ЗУРИБУ
Уоиг Етіпепсе,
Оп ЬеЬаІі оі іЬе Ог§апізіп§ С о т тіііее іо Ьопоиг Ніз Веаіііисіе ІозерЬ
Сагсііпаї ЗІЛРУЛ апсі оп ЬеЬаІі оііЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс С отти п ііу іп Зусіпеу,
І \Уои1сІ Ііке іо ехргезз іо Уоиг Етіпепсе оиг сіеерезі §гаіііисІе іог уоиг Ьеір, соорегаііоп апсі іііизігіоиз раігопа§еУоиг Етіпепсе Ьаз § і у є п іо оиг С о т тіііее
аі оиг сеіеЬгаііопз, апсі іог Уоиг сотіп§ іо іЬе аігрогі еуегу ііт е Ніз Веаіііисіе
аггіуесі іо іі, апсі іог Ьауіп§ Ніз Віаіііисіе аз Уоиг Оиезі, іог с і г і у і п § Ніз Веаіі
іисіе іп Уоиг саг еіс.
Езресіаііу, \ у є іЬапк Уоиг Етіпепсе іог §гапііп§ из Уоиг регтіззіоп іо изе
Зі.Магу’з СаіЬесІгаї іог оиг Б і у і п є Ьііиг§у апсі іог Уоиг Етіпепсе’з та§пііісепі луогсіз аі іЬе Сопсегі, оп Заіигсіау, ОсіоЬег 19іЬ апсі іог іЬе Зегтоп іп іЬе
СаіЬесІгаї, оп Зипсіау,ОсіоЬег іЬе 20іЬ іпзі.
А11 іЬезе ігіепсіїу апсі ЬгоіЬегіу §езіигез оі Уоиг Етіпепсе іомгагсіз оиг Саг
сііпаї апсі іЬе ІІкгаіпіап С отти п ііу іп Зусіпеу аз а ауЬ о і є , а у ііі Ье еп§гауесІ іп
оиг Ьеагіз апсі іп іЬозе оі оиг ОгіЬосІох ЬгеіЬгеп аз ап оиізіапсІіп§ ехатріе оі
ЬгоіЬегЬоосі апсі ипііу оі іЬе СаіЬоІіс СЬигсЬ.
І гетаіп Уоиг Етіпепсе’з оЬесііепі зегуапі:
Рг.Іьап Згетюсіхю
*

Скоро, бо вже 2 листопада 1968 р прийшла відповідь австралійського кдязя
Церкви. Він пише:
Беаг РаіЬег 52 є \ т с і \ у ,
І а т §гаіеіи1 іог уоиг Іеііег оі іЬе Зізі иіііто. Іі \уаз а ргіуі1есі§е іо Ье
аззосіаіесі \уііЬ уои апсі іЬе ІІкгаіпіап С отти п ііу іп епіегіаіпіп§ Ніз Веаіііисіе
Сагсііпаї ЗІіруЬ ТЬе у і з і і оі іЬіз т о зі іііизігіоиз Ргеїаіе бісі Ьопоиг іо Аизіга
їіа. Не оссиріез а ипі^ие розіііоп іп іЬе \ у о г 1сі.
Уегу согсііаііу І соп§гаіиіаіе уои апсі аіі а у Ь о \ у є г є гезропзіЬІе іог Ьгіп§іп§
Ніз Веаіііисіе іо Аизігаїіа апсі іог уоиг ог§апізаііоп оі а ігиіу та§пііісепі зегіез
оі іипсііопз.
Ве§§іп§ Оосі’з В1ез5Іп§ Оп уои апсі іЬе ІІкгаіпіап С оттипііу,
І гетаіп, Уоиг зіпсегеїу іп Оиг Ьогсі, + ЬІ.Т.Сагсііпаї ОІЬКОУ.АКСНВІЗНОР
ОР ЗУОИЕУ
*
У відповідь на подібну подяку о.І.Шевціва на адресу Апостольського
Делегата Доменіко Енрічі, з дня 6 листопада 1968 наспіло письмо такого
змісту:
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"Оеаг К є у є г є п с і РаіЬег,
Ьеі т е Ьазіеп іо іЬапк уои іог уоиг кіпсі Іеііег оі ОсіоЬег Зізі 1968 епсіозіп§ а ЬгозЬиге іп соппесііоп ауііЬ іЬе у і з і і о і Н і з Етіпепсе .ІозерЬ Сагсііпаї
81іруі,АгсЬЬізЬор М а.)ог апсі Ргітаіе оііікгаіпе.
ТЬе сотіп§ оі Ніз Етіпепсе іо Аизігаїіа \уаз іпсіеесі а зоигсе оі )оу апсі
іпзрігаііоп поі опіу іо іЬе ІІкгаіпіап реоріе Ьиі іо еуегуопе луЬо Ьасі іЬе Ьопоиг
оі тееііп§ Ніз Етіпепсе.
І аззиге уои іЬаі Ьіз регзопаїііу апсі т у епсоипіегз \ уііЬ Ь іт \уі11 а1\уауз Ье
сіееріу ітргеззесі іп т у тіпсі.
ХУ'ііЬ кіпсіезі ге§аг<І8 апсі аіі Ьезі \уізЬєз, І гетаіп,зіпсегеїу уоигз,
+ О.Епгісі,Арозіо1іс Оеіедаіе
К є у є г є п с і РаіЬег Іуап 8 2 є \ у с і \ у , Р . Р . ,
ІІкгаіпіап СаіЬоІіс РгезЬуіегу,
57 СЬигсЬ Зігееі, ЬШСОМВЕ.
*
На жаль,відповіді майже усіх п о л і т и ч н и х діґнітаріїв були чемними, але
відмовними.
Ось, нпр.:Премієр Міністрів Ґортон пише: СапЬегга 2600,19.9.1968;
ТЬе Ргіте Міпізіег апсі Мгз. Оогіоп іЬапк Ніз ЬогсІзЬір ВізЬор Іуап Ргазко
апсі іЬе Нопогагу С о т тіііе е іог іЬе іпуііаііоп іо аііепсі а Зресіаі Сопсегі оі
\Уе1соте апсі Кесерііоп аііепуагсіз іо Ніз Етіпепсе .ІозерЬ Сагсііпаї 81 іруі, аі
іЬе ІІкгаіпіап УоиіЬ Наїї, оп Заіигсіау 19 ОсіоЬег 1968.
Мг- апсі Мгз. Оогіоп уегу тисЬ ге§геі іЬаі, о \ у і п § іо іЬеіг оіЬег
Ьеауусоттіітепіз аі іЬаі ііт е , іЬеу \уі11 Ье ипаЬІе іо Ье луііЬ уои аіі.
*
Подібною змістом була телеграма від Лідера опозиції Федерального уряду
п.Вітляма...." Еагііег с о т т ііт е п із аі Зі. ЛоЬпз Рагк іотогго\у пі§Ьі іп
Оиеепзіапсі опЗипсІау лміїї ргеуепі т у л у і і є апсі т е ассерііп§ кіпсі іпуііаііоп іо
Сопсегі апсі Кесерііоп іп Ьопоиг оі Сагсііпаї Зііру) апсі Ноіу Ьііиг§у сеІеЬгаіесі
Ьу Н іт. Насі сіеіауесі апз\уегіп§ уоиг іпуііаііоп
апсі оіЬегз ипііі Ргіте Міпізіег тасіе Ьіз сіесізіоп іЬіз \уеек аЬоиі іЬе пехі
еІесііоп.РІеазе іепсіег оиг ароіо^іез апсі §оосІ \ у із Ь є з іо Ніз Етіпепсе. Оои§Ь
\УЬіі1ат Ьеасіег Аизігаїіап ЬаЬог Рагіу.
*
Федеральний міністер Іміграції, п.Б.М.Снедден і міністер Суспільної
Служби, п.Вентворт прислали подібні оправдання.Цей останній з часом
(9.10.1968 р.) повідомив про свою присутність на св.Літурґії в Неділю 20.10.,
не будучи певним про дружину.
*
Дуже гарно поставився до нашого запрошення Премієр ліберального уряду
Н.П.Валії, п.Р.В.Аскін. Виправдуючи свою і дружини неприсутність на наших
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торжествах,рекомендує і присилає свого колегу з Парляменту д-ра Р.А.А.де
Брайон-Фаес-а. Цей станній (практикуючий католик) враз із дружиною був
на концерті, де дуже гарно промовляв і на св.Літурґії в Сен Мерис катідрал.де
першим приступив до св. Причастя з рук Блаженнішого Патріярха Йосифа,
20.10.1968 р.
*
Виправдання про свою неприсутність на наших торжествах прислали: лідер
опозиції стейту НПВалії, п. П. Д. Гіллс, міністер транспорту п. Д. Р. Колеман,
міністер освіти, С. Б. Катлер, члени стейтового парляменту НПВалії, пп,
Фарлей, В.С. Чандлер, Ф. Дж. Магоні; мер м. Сідней п. В. Трітт; мер м.
Овбурн прислав свого заступника.
*
1 жовтня,1968 р. о.парох І.Шевців шле своїм парафіянам Листа в якому є
остаточна ПРОГРАМА й УВАГИ відносні побуту Блаженнішого Верховного
Архиєпископа-Митрополита, Еміненції Кардинала Йосифа СЛІПОГО в
парафії св.Андрія:
ВІВТОРОК, 8 жовтня, 1968 р.: Год. 5.05 попол., ЗУСТРІЧ ЕМІНЕНЦІЇ
КАРДИНАЛА НА ЛЕТОВИЩІ. Побажана якнайбільша участь старших, а
зокрема дітей і молоді в українських народніх строях. Батьки повинні подбати,
щоб діти мали хоруговки і пропам'ятні відзнаки. Одні й другі можна набути
біля нашої церкви. Літак приземлиться на "Інтернейшенел Ейрпорт". Нам
дозволяється вийти на саме летовище, через брами: ч. 1 і 2. Там ми повинні
чекати Блаженнішого з транспарентами і хоруговками. Кільком особам
дозваляється підійти до самих сходів літака. Між тими, хто вітатиме нашого
Кардинала, буде також австралійський Кардинал Ґілрой. Кільканадцять
хвилин Блаженніший задержиться в "Пресс-рум" на прес-конференції для
репортерів місцевих Газет, а потім напевно повернеться до нашої групи. Багато
речей будуть подані вірним через гучномовці, на місці. Отже, - всі на летовище!
ТРАНСПОРТ НА ЛЕТОВИЩЕ: Для тих, які не мають чим їхати на
летовище, або не знають, як туди потрапити, будуть до диспозиції автобуси.
В Кабраматті біля УНДому в год. 3.15 попол., а в Лідкомбі, біля нашої
церкви, 2 "дабл-деккед" на ок. 150 осіб. Ціна квитка: 1 дол. від особи. Від"їзд
з Лідкомб: год. 3.15 пополудні.
ПОРЯДОК: Порядок держатимуть члени ПЛАСТ-у і СУМ-у, під проводом
інж.Ігоря Баляка.ВПОРЯДЧИКИ матимуть окремі відзнаки.Впорядникам
треба повинуватись.
З летовища Блаженніший Верховний АЕпископ їде до резиденції Еміненції
Кардинала Ґілроя і буде в нього гостем аж до 10.10. В четвер, 10 жовтня,
Блаженніший поїде до Мельборн і буде там до 13.10, а потім поїде до Аделяйди,
Перту і Брізбейн. Відвідини сіднейської парафії відбудуться в днях: 18-20
жовтня, втакому порядку:
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П'ЯТНИЦЯ, 18.10, год.6.30 - 7.10 ввечір, відвідини УНДому в Лідкомбі;
год.7.15 - 7.55 відвідини Дому УМолоді й мистецької виставки в ньому; год.8
- 8.30 в параф. залі - Зустріч з церковним активом. ОЦИМ ПРОСИТЬСЯ
НА ЦЮ ЗУСТРІЧ УСІХ ЧЛЕНІВ УПРАВ ЦЕРКОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
Братства і Комітету Будови Парафіяльних Обєктів,Членів Технічної Комісії,
усіх Церковних Збірщиків (розумється, з жінками) ТУСК "ОБНОВА", Апосг.
Молитви, Вівтарної і Марійської Дружин. ЗУСТРІЧ У ПАРАФІЯЛЬНІЙ
ЗАЛІ - в год. 8.00 ввечір.
СВЯТА СПОВІДЬ: В п'ятницю, 18.10 від год. 6 - 9 веч, буде нагода до
св.Сповіди, для старших і молоді. Буде кілька поза-місцевих священиків.
Викристайте нагоду.
ДЕНЬ МОЛОДІ
СУБОТА, 19.10: Год. 9.45 рано, приїзд Блаженнішого до церкви св.Андрія.
Привітання біля входу до церкви, шпалір дітей-Першопричасників, відкриття
Пропамятної таблиці.В год. 10.00 Служба Божа рецитована. Відповідають
усі присутні. Приготуйте дітей до цього. Дайте їм у руки український
молитовник. Перед Сл. Божою, від год. 8 рано, буде нагода до св. Сповіди.
Заохотіть дітей і молодь до обнови їх душі у св.Сповіді. Приведіть дітей до
Євхаристійного Ісуса. До церкви входять лише діти і молодь. Старші особи
не повинні забирати дітя м м ісця в церкві. В часі Сл.Божої відбу-деться
Перше св. Причастя дітей. Після Архиєрейської Служби Божої, - всі діти і
молодь уставляються на подвір"ї біля церкви і там відбудеться Зустріч
Верховного Архипастиря зі своїм молодим стадом.
Субота, год. 8.00 ввечір, в Домі УМолоді, відбудеться КОНЦЕРТ у честь
Найдостойнішого Гостя. Білети на Концерт, у ціні: 3, 2, і 1 дол. можна набути
в п. Ю.Сивака з Бералі, тел.: 649.3168. Всі учасники і гості повинні бути на
своїх місцях у год.7.50.Після Концерту першим виходить Блаженніший Карди
нал і Гості, а потім всі інші. Дуже прошу заховати точність, спокій, лад і
порядок. Діти і молодь того дня матимуть уже свій "День", то ж не конечно
приводити їх на Концерт, бо місця буде малувато. З уваги на це, може декому
прийдеться стояти.
НЕДІЛЯ 20 ЖОВТНЯ. КАТЕДРА СВ. МАРІЇ. СІДНЕЙ:
АРХИЄРЕЙСЬКА СЛУЖБА БОЖА
В год. 11.00 рано. Австралійці вийдуть з катедри ок. 10.40. Після них,
входимо до катедри ми. Для українців зарезервована ціла середня нава в
катедрі. В усьому слід слухати впорядників. Всі вірні повинні бути всередині
ще заки Блаженніший туди прийде. Він прийде з процесією, з палати кардинала
Ґілроя. По Службі Божій, всі залишаються на місцях аж поки процесія і
Блаженніший та Гості не вийдуть.
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СВЯТА СПОВІДЬ: В часі Сл.Божої кілька наших священиків сповідатимуть
у бічних сповідальницях. Використайте нагоду! Душевна обнова через
св.Сповідь, а потім участь у Божім Бенкеті - св. Причастю, в ріднім обряді, це найкращий вияв живучпсти нашої Віри, любови до Христа і прославлення
нашого Кардинала, Ісповідника за св.Віру. Не всі зможуть приняти св.Причастя
з рук Блаженнішого. Причащатимуть також інші священики. І до них треба
підходити, щоб не продовжувати Сл.Божої. Св. Причастя слід принимати,
стоячи, руки на грудях, голова легко похилена взад, уста отворені, язика не
випинати і не дотикатись устами ложочки. В часі Сл.Божої будуть переведені
2 таци. Перша - наша і тоді належить кинути копертки з дарунком для нашого
Кардинала, а друга таца - за уживання катедри.
НЕДІЛЯ, 20.10. Год. 6.00 ввечір - БЕНКЕТ У ЧЕСТЬ КАРДИНАЛА
ЙОСИФА в ДОМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В ЛІДКОМБІ.
Щоб належно вшанувати Найдостойнішого Гостя, а тако ж, щоб дати змогу
якнайбільшому числу парафіян побачити зблизька свого Князя Церкви і
перебути з Ним кілька незабутніх хвилин, у родинній і свобідній атмосфері,
без чужих, в Неділю, 20.10, напередодні від'їзду Блаженнішого до Риму,
відбудеться БЕНКЕТ у Його честь.
Білети в ціні: 7 дол. і 5 дол. (для пенсіонерів), треба набути НАЙПІЗНІШЕ
до 15.10 у п. Ю. Сивака з Бералі, як повище, або в Параф.Уряді, тел.:646.9975.
Повну обслугу столів робитиме фірма "кейтерерс" і їм заздалегідь треба подати
точне число присутніх на Бенкеті. Попри Сл.Божу, Концерт,Молитву ітп.,
наша участь у Бенкеті - це найкращий прояв нашого респекту і прославлення
нашого Кардинала. Бенкет відбуватиметься в догідній порі й місці. То ж,
нікого не повинно на ньому бракувати.
ВИЇЗД ДО РИМУ:В понеділок, 21.10 в год. 1.15 пополудні, з сіднейського
летовища Його Блаженство відїжджае до Риму, щоб там дальше продовжувати
важку і важну працю для добра нашої Церкви і Народу. Прийдім же на всі
імпрези і Богослужби, щоб Його достойно вщанувати. Хай побут нашого
Верховного Архипастиря стане переломовою хвилиною в житті нас усіх!
Р. 5. КОПЕРТКИ: В цьому Листі найдете копертку. Це - на Ваш і Ваших
Рідних особистий дарунок для Вашого Кардинала-Патріярха. Як знаємо, наш
Блаженніший Архипастир для себе дуже ощадний і кожний сотик передає на
добро нашої Церкви і Народу: на будову і вивінування УКатолицького
Університету в Римі, та його наукову й видавничу діяльність, а зокрема на
будову першої української церкви в Римі - церкви св.Софії - Премудрости
Божої. То ж, і в цьому випадку будьмо щедрі! Копертки з дарунком належить
зложити підчас Архиерейської Сл.Божої, в катедрі, де не сміє бракувати ані
одного з наших вірних, оіш
* * *
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ЗАПРОШЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТІВ ДО УЧАСТИ В ЗУСТРІЧІ
БЛАЖЕННІШОГО І ЇХ ВІДПОВІДІ:
"Слава Ісусу Христу! Сідней, 15 серпня, 1968.
До: Всесвітлійшого Отця Протопресвітера Ананія Теодоровича,
Голови Консисторії УАП Церкви в Австралії
С і д н е й , НПВалія.
Всесвітлійший Отче Протопресвітере,
Як Вам уже відомо з преси і нашої розмови (6.7.ц.р.), до Австралії
приїжджає Блаженніший Верховний Архиєпископ Української Католицької
Церкви, Еміненція Кардинал Йосиф Сліпий. Його Блаженство приїжджає до
Ссіднею літаком, дня 8.10.ц.р., а потім, у днях: 10.10 - 18.10. відвідає
Мельборн.Аделяйду, Перт і Брізбейн. Офіційні відвідини сіднейської парафії
св.Андрія в Лідкомбі, Його Блаженством відбудуться в днях: 18,19 і 20 жовтня,
в такому порядку:
П'ятниця, 18.10, год. 7.30 ввечір, в Домі УМолоді, Лідкомб, - приняття в
честь його Блаженства і зустріч з громадянством.
Субота, 19.10, год. 10 рано, - Архиєрейська св.Літурґія в церкві св.Андрія,
а потім - зустріч з молоддю і парафіянами позамісцевих осередків. Ввечері
того дня, в год. 8.00, в згаданому Домі УМолоді, - Концерт у честь Його
Блаженства.
Неділя, 20.10., в год. 11 рано, - Архиєрейська св.Ліьурґія в римо-катол.
катедрі Св.Марії, в Сіднеї, а в год. 2.00 пополудні, - обід-бенкет ук честь
Достойного Гостя, в готелі "Австралія".
Оцим маю шану запросити Вас, Всесвітлійший Отче Протопресвітере, а
через Вас Всечесне Духовенство Вашої Церкви та Вашу ВШановну Паніматку,
в харакьері Гостей, до учаети-присутности в обох Божественних Літургіях,
на концерті в суботу і на принятті в п'ятницю і в неділю, чи котрійнебудь із
згаданих імпрез.
Оцим рівночасно прошу відрядити Представника православних мирян до
участи в Почеснім Комітеті Зустрічі Його Блаженства, Верховного
Архиєпископа і Кардинала Йосифа.
Буду дуже вдячний за ласкаве повідомлення мене (найпізніше до 31.8.ц.р.)
про Ваше та інших Веч.Отців і Консисторії рішення в цій справі та подання
мені адрес згаданих православних Гостей для яких Комітет Зустрічі вишле
офіційне запрошення.
Остаюсь з християнським привітом, відданий в Христі: о.Іван Шевців
*

Відповідь на це Запрошення датована 28.8.1968 і звучить:
До Всечесного о. Протопресвітера Івана Шевціва,
Настоятеля Св.Андріївської церкви в Лідкомбі, НСВ.
Всечесніший Отче!
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У відповідь на Вашого листа з дня 15 цього серпня, маю шану повідомити,
що Консисторія УАП Церкви в Австралії на свому засіданні дня 24 серпня
постановила взяти участь у зустрічі з Його Блаженством Архиєпископом
Української Католицької Церкви Кардиналом Йосифом Сліпим через свою
репрезентацію в часі Його гостинного перебування в Австралії в днях 8 - 2 0
жовтня ц.р.
В деталях участь представництва від православних українців зводилася б
тільки до присутности на світських, загально-громадських імпрезах,
влаштовуваних на честь Достойного Гостя.
Консисторія не знайшла можливим і потрібним визначати свого світського
представника до Почесного Комітету Зустрічі в Сіднеї, вважаючи покликання
й працю такого Комітету виключно внутрішньою справою Української
Католицької Церкви.
Склад репрезентації на терені Сіднею Консисторія визначила з таких осіб:
о. протопресвітер А. Теодорович. о. протоєрей Василь Черванів і п. д-р
Михайло Чигрин.
Про зміни, що могли б зайти в часі дальшого плянування зустрічі і які не
були б згідні з листом Вашої Всечесности з дня 15 серпня, прошу ласкаво
повідомити.
З належною пошаною і любов’ю в Христі: Протопресвітер А.Теодорович.
*
Таку позитивну відповідь Комітет Зустрічі прийняв з радістю, яка на жаль
не тривала довго, бо 3.10.68 р. датована візитна картка о.А.Теодоровича такого
змісту:
"Слава Ісусу Христу! Всечесніший Отче Іване, Я і дружина сердечно дякуємо
за Вашу приязнь. Як бачите, обставини склалися нефортунно для нас. Вони
іноді бувають сильніші від наших бажань. З пошаною..."
А з карткою було залучене циклостилеве письмо такого змісту:
КОНСИСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ В АВСТРАЛІЇ Й НОВІЙ ЗЕЛЯНДІЇ
4.2657 Сідней, 28 вересня 1968 року.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Консисторія Української Автокефальної Православної Церкви в Австралії
й Новій Зеляндії цим має шану повідомити всіх, що наша Церква не бере
ніякої участи в зустрічі з Його Блаженством Архиєпископом - Митрополитом
українців католиків і кардиналом Йосифом Сліпим.
Консисторія на своєму засіданні дня 28 вересня цього року переглянула
своє попереднє позитивне рішення в цій справі з дня 24 серпня цього року, яке
було зроблене виключно з національної солідарносте для збереження добрих
взаємин і співпраці на громадсько-суспільних ділянках українського життя.
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Однак в останньому часі зайшли такі потягнення з боку проводу Української
Католицької Церкви в Австралії по відношенні православних українців, які
Консисторія вважає понижуючими й образливими для їх національного і
християнського почуттів, і тому примушена була змінити своє становище, а
саме:
В часописі "Церква і Життя" з 22 вересня ц.р. надруковане послання
Преосвященного Єпископа Кир Івана Прашка до своїх вірних у справі належної
підготовки до зустрічі Кардина Йосифа Сліпого.
У тому посланні-зверненні читаємо таке: "Не забуваймо про наших братів,
які нас відчужуються. Треба їх повідомити, вияснити їм вагу події, заохотити
до участи, опісля ще пригадати, а як потрібно, то послужити їм транспортом,
щоб вони також взяли участь. Це треба робити з переконанням, що
благословення нашого Ісповідника може їх перемінити."
Кого ж Єпископ Кир Іван Прашко має на увазі? Хто ті "брати",що
відчужуються? Очевидно має на увазі тільки православних українців. І з
тими "братами", за його вказівками, треба проробити все можливе, щоб тільки
притягти їх до участи в зустрічі з Ісповідником та підвести їх під його
благословення, яке їх може перемінити.
Таке відношення проводу Української Католицької Церкви до православних
братів і його правживі наміри до них є понижуючими і образливими. Вони
перестерігають нас, православних, стати осторонь усіх тих "дійсно чудесних
подій".
Те звернення викликає серед частини духовенства й вірних Української
Автокефальної Православної Церкви критичне ставлення і протести та може
стати загрозою внутрішніх конфліктів у нашій Церкві.
Розваживши все це, Українська Автокефальна Павославна Церква в
Австралії не бачить сприятливих для неї умов радуватися разом із українцямикатоликами приїздом до Австралії Кардинала Йосифа Сліпого і його вітати.
ПІДПИСАЛИ:
Преосвященний ДОНАТ, Правлячий Єпископ УАПЦерквою в Австралії.
Протопресвітер А.ТЕОДОРОВИЧ, Голова Президії Консисторії.
Григорій БАЗАЛИЦЬКИЙ, Секретар Консисторії.
З оригіналом згідне: (підпис) Секретар Консисторії"
*
На повище "Повідомлення" Консисторії УАПЦ, о. парох Іван Шевців, в
"Душпастирських Вістях" сіднейської парафії, ч.4 0 /6 0 із 6.10.1968 р.
опублікував свою репліку:
НЕРОЗВАЖНЕ РІШЕННЯ
"Приїзд до Австралії Верховного Архиєпископа і Кардинала Йосифа Первоєрарха Української Католицької Церкви - всі ми вважаємо подією
небуденного значення для всіх українців. Це ж б о приїжджає до нас наш
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релігійний і національний Страдник московських тюрем, Ісповідник Християн
ської Віри, Великий Син Українського Народу. Виглядало б, що всі українці,
без різниці територіяльного походженняя і церковгної приналежности, повинні
привітати цього Духовного Велетня, злож ити Йому поклін і признання за
Його терпіння, витривалість і стійкість. Було приємно почути, що і наші
православні брати були готові приєднатися до нас католиків у привітанні й
вшануванні нашого Первоєрарха. Всюди ми вважали їх Представників нашими
Почесними гістьми і тішилися, що вони поділятимуть з нами нашу радість.
Та, ось, на жаль, чорна хмара підозри огорнула деяких православних провід
ників і в черговий раз притемнила наші братні з ними взаємини.
Консисторія УАПЦеркви в Австралії, 28.9.ц.р., рішила, що УАПЦ участи
в тих привітаннях не братиме і нашої радости не поділятиме.
Претекстом до цього рішення послужило Звернення нашого Владики, Кир
Івана, Ап. Екзарха, до вірних Української Католицької Церкви в справі приїзду
й зустрічі Блаженнішого Верховного Архиєпископа Йосифа.
В тому Зверненні, яке було зачитане в наших церквах і видруковане в
часописі "Церква і Життя",ч. 15, з 22.9.ц.р., ст.З., Преосвщ.Владика заохочує
всіх українців католиків взяти участь у зустрічі Еміненції Кардинала Йосифа
та в інших імпрезах у честь Його Блаженства. Маючи на увазі ту частину
наших же вірних, які збайдужніли й відчужилися від нашої Церкви і спільноти
(нпр. через мішані або дикі подружжя, зв'язки з сектатнтами, безбожниками
ітп.), або яких адреси невідомі священикам і таких, які не розуміють вповні
ваги події, Єпископ, як Архипастир, просить, щоб і таких повідомити про
приїзд нашого (т.зн. і їхнього) Первоєрарха, пояснити їм вагу події, а навіть
помогти транспортом, щоб і вони взяли у тих привітаннях."Це треба робити з
переконанням, що благословення нашого Ісповідника може їх перемінити".
Т.зн. коли вони побачать свого Архипастиря, Який був готовий за Віру життя
своє віддати і карався в в московській неволі 18 літ, щод Його приклад і
слово їх зворушило, привело до опам'ятання, поправи, духовної переміни на
краще. Ясний, зрозумілий, логічний Пастирський заклик. На жаль, православні
дочитались у тих словах, що це мова про них і тим аргументують свою відмову
від участи в привітанні нашого Первоєрархя, Ісповідника.
Ось, що пишеться в "ПОВІДОМЛЕННІ" Консисторії УАПЦ в Австралії,
з дня 28.9. ц.р., підписанім Преосвщ. Донатом, Правлячим Єпископом УАПЦ
в Австралії, Протопресвітером А.Теодоровичем, Головою Президії Консисторії
і п. Григорієм Базалицьким, Секретарем Консисторії: "Кого ж Єпископ Кир
Іван Прашко має на увазі? Хто ті "брати", що відчужуються? Очевидно, має
на увазі тільки православних українців. І з тими "братами", за його вказівками,
треба проробити все можливе, щоб тільки притягти їх під його благословення,
яке їх може перемінити. Таке відношення проводу Української Католицької
Церкви до православних братів і його правдиві наміри до них є понижуючими
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і образливими. Вони перестерігають нас, православних, стати осторонь усіх
тих "дійсно чудесних подій".
Те звернення викликало серед частини духовества і вірних Української
Автокефальної Православної Церкви критичне ставлення і протести та може
стати загрозою внутрішніх конфліктів у нашій Церкві.
Розваживши все це. Українська Автокефальна Православна Церква в
Австралії не бачить сприятливих для неї умов радуватися разом із українцями
католиками приїздом до Австралії Кардинала Йосифа Сліпого і його вітати.,
Підцисали (як повище).
Таке припущення і заключення Авторів цього Повідомлення щодо намірів
нашого Преосвященного Владики Івана, вважаємо необоснованим, нелогічним
і кривдячим, а їхнє рішення не брати участи в наших торжествах - нерозважним.
Таке рішення - це нова чорна пляма на сторінках історії українського поселення
в Австралії, оіш."
Р.5. Як зчасом виявилось, повище "повідомлення" було лише претекстом
відмови від участи в привітаннях Блаженнішого Йосифа. Правдивою причиною
такої відмови була заборона зі сторони Митрополита УАПЦ Мстислава
Скрипника зі США. Про неї я натякнув Митрополитові Мстиславові на
прийнятті в його честь в Українськім Народнім Домі, в Лідкомбі: "Ви
заборонили своїм вірним вітати нашого Первоєрарха Йосифа, а ось, сьогодні
більшість тих, які Вас тут вітають, - це мої вірні" а він мені:
"Знаєш, я написав, щоб не вітали, але сказав, що вони не мусять того
слухати". Оттак!
*
Та вже ніщо не могло притемнити радости вірних сіднейської парафії.
В неділю, 6 жовтня 1968р. в "Душпастирських Вістях" читаємо Привітання:
ВІТАЙ МІЖ НАМИ, НАШ ВЕРХОВНИЙ АРХИПАСТИРЮ!
ДУХОВЕНСТВО І ВІРНІ ПАРАФІЇ СВ. АНДРІЯ В СІДНЕЇ ХИЛЯТЬ
СВОЇ ГОЛОВИ В ДО ЗЕМ Н ІМ ПОКЛОНІ ПЕРЕД ВЕРХОВНИМ
АРХИЄПИСКОПОМ ПЕРВОЄРАРХОМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ ЕМІНЕНЦІЄЮ КАРДИНАЛОМ ЙОСИФОМ З НАГОДИ ЙОГО
ПРИЇЗДУ ДО СІДНЕЮ, ДНЯ 8 ЖОВТНЯ, 1968.
ВІТАЄМО ВАС, НАШ ПАТРІЯРШЕ, У КРАЇНІ КЕНГУРУ, В ЯКІЙ
МИ - ВАШІ ДІТИ - ПІСЛЯ ВО ЄН Н О Ї Х УРТО ВИН И НАЙШЛИ
ПРИТУЛОК СОБІ Й ДІТЯМ НАШИМ.
МИ НЕВИМОВНО РАДІ ВАШОМУ ПРИЇЗДОВІ ДО НАС І ПРОСИМО:
БУДЬТЕ НАШИМ НАЙДОРОЖЧИМ ГОСТЕМ!
У ВАШІЙ ОСОБІ, ЕМІНЕНЦІЄ, ВІТАЄМО ДУХА НЕСКОРЕНОЇ
УКРАЇНИ І НАШОЇ РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ.
ПІД ВАШИМ ПРОВОДОМ, НАШ МОЙСЕЮ, ХОЧЕМО ВЕРСТАТИ НАШ
ЖИТТЬОВИЙ ШЛЯХ ДО НЕБА, ЗМАГАТИ ДО ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
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З МОСКОВСЬКОЇ НЕВОЛІ Й ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПОБУДОВИ НАШОЇ
ЦЕРКВИ ФОРМОЮ УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІЯРХАТУ.
МИ ОБІЦЯЄМ О БУТИ ВІРНИМ И СВОЇЙ РІДН ІЙ ЦЕРКВІ Й
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ Й В ТОМУ ДУСІ ВИХОВУВАТИ НАШИХ
ДІТЕЙ.
БЛАГОСЛОВІТЬ НАС, НАШ ВЕРХО ВН ИЙ АРХИПАСТИРЮ ПАТРІЯРШЕ !
* * *

Х В И Л И Н И В Е Л И К О Г О Д У Х О В О Г О П ІД Н Е С Е Н Н Я
Хроніка подій зв'язаних з приїздом і відвідинами сіднейської парафії св.
Андрія Його Блаженством, Еміненцією Кардиналом Йосифом, 8.10 -23.10.1968
року.
(Звідомлення пера пароха Сіднею, о. Івана Шевціва в "Душпастирських
Вістях" сіднеської парафії св.Андрія: 27.жовтня; 3, 10,17,24,листпада і 1, 15,
і 22 грудня 1968):
"В останніх двох тижнях вірні нашої парафії пережили найкращі хвилини
в їхньому житті, а це: Відвідини свого найвищого Церковного Єрарха,
Блаженнішого Верховного Архиєпископа - Митрополита, Еміненції Кардинала
Йосифа Сліпого.
Майже неможливо висловити на папері детально ті всі почуття радости,
зворушення, гордости, якими були переповнені серця усіх, хто глядів на цього
Живого Свідка Христової Правди, Символ нескореної України. І це однаково
в старших, як і в молоді. Молодь бо наша інстиктовно відчула і віднайшла в
Достойній Оособі Верховного Архиєпископа і свого Духовного Батька, Авторитет, яким вона (молодь) може похвалитись перед чужими, своїми
ровесниками. Лагідна усмішка на обличчі того справжнього Духового Велетня,
глибокий, проникливий погляд голубих очей, високе чоло і ясність думок
Ученого, Мудреця, ласкавий а при тім і рішучий голос правдивого Провідника,
все це разом приковувало увагу кожного і примушувало схилити перед ним
голову, застановитися над його поученнями, зробити заключення і рішення
для себе і для спільноти на майбутнє.
Спочатку було подано до відома, що Блаженніший приїде до Сіднею з
Америки, через Нову Зеляндію, ввівторок, 8 жовтня, в год. 5.00 пополудні. В
цьому напрямі Діловий Комітет Зустрічі Блаженнішого поробив належні
приготовання привітання на летовищі.Нашій ґрупі було відведено окреме місце
на ок. 1.000 людей, приготовано голосники ітп. Коли ж, в останній хвилині
наспіла вістка, що Його Блаженство приїде не пополудні, але рано того дня,
в год. 7.45, виникли справедливі побоювання, чи сіднейські українці зуміють
зробити жертву (це Ж бо робочий день, після т.зв. лонґ-вік-енд- й паблік
голідею, в якому за неприявність на праці, робітник тратить право до платні

681

Розділ XIII

за ті дні). Побоювання виявились безпідставними. Ок. 500 осіб: старших,
дітей і молоді, рано-раненько, різними дорогами і середниками комунікації
(нпр. з Кабраматти приїхав один автобус, з Лідкомбу два, повні людей)
прибули налетовище і були там ще перед приземленням літака.
Усі в піднесеннім настрою. Діти і старші з національними українськими й
австралійськими хоруговками а також папськими. Багато дітей в народніх
строях. Старші держать транспаренти: "Вітай Архипастирю!" "Вітайте
Еміненціє !" "ІЛсгаіпіапз тоеісоте Йіеіг Сагсііпаї!" і т п . Приїхав на летовище
римо-католицький Архиєпископ Сіднею, Еміненція кардинал Норман Ґілрой,
а також представник папи, - Архиєпископ Доменіко Енрічі - Папський Делегат
в Австралії, і наш Владика, Преосвщ. Кир Іван, Апостольський Екзарх.З уваги
на кварантанну, якій підлягають усі новоприбулі до Австралії і, з уваги на
брак місця в кімнаті зустрічей, на перше привітання Блаженнішого позволено
піти лиш кільком особам. Ними були: Кардинал Н.Ґілрой із своїм секретарем,
Апостольський Делеґвт із своїм помічником монс. Факкані. Преосвщ. Кир
Іван Прашко і парох Сіднею - о. Іван Шевців.
Нарешті прийшла довгождана хвилина! Літак приземлився, відкрились
двері, а з них по-одному почали виходити Преосвщ.Владики: Кир Ізидор з
Торонта, Канада, Кир Ніль Саварин з Едмонтон, Канада, Кир Йосиф
Шмондюк зі Стемфорд. США та о. монс. Мирослав Марусин секретар
Блаженнішого Йосифа, а за ними: - Найдорожчий Гість, Первоерарх Йосиф
з піднесеною до бгагословлення рукою. Блаженніший ступає повагом,
спираючись на свій митрополичий посох. Покищо до нього не вільно підходити.
Здалека можна зауважити умучення після довгої, одинадцять-годинної
подорожі й недоспаних ночей. Митні й санітарні формальності не тривають
довго й Блаженніший виходить до кімнати зустрічей. Першим вітається з
кардиналом Ґілроем і Апостольським Делегатом та Преосвщ. Кир Іваном.
Паде на коліна перед Ісповідником св. Віри й цілує Святительську руку,
рясу, - сіднейський парох, вітаючи Блаженнішого на терені своєї парафії і
просить для неї Архипастирського благословення. Потім: коротке привітання
з Владиками - Гістьми й похід рушає в сторону української Групи. Тому що
літак приземлився на летовищі далеко від головного виходу, Блаженнішому
пропонують сісти до авта, але він відхиляє ту пропозицію і повагом, хоч
наглядно перевтомлений, у товаристві Владик, своїх і чужих, зближається до
української Групи. Після першого зворушення, захоплення і сліз радости,
несуться оклики: Слава! Слава! Слава!
На видному для всіх місці, прямо на летовищі, вітають свого Первоєрарха:
Преосвщ. Кир Іван, Апост.Екзарх українців в Австралії, Марійка Сенькович
і Дарка Мирилович з квітами, при чому перша виголошує зворушливий привіт
від усіх українських дітей в Сіднеї: "Ваша Еміненціє! Вітаємо Вас, наш
Верховний Архипастирю, в імени всіх українських дітей в Сіднеї. Ми дуже
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радіємо Вашим приїздом до нас і дякуємо Вам за те. що у своїй апостольській
подорожі Ви не поминули і нас в Австралії. Ми горді, що маємо українського
кардинала і патріярха. Обіцяємо, що будемо вірними дітьми нашої Рідної
Української Католицької Церкви й Українського Народу. Благословіть нас,
Архипастирю! "
Не зважаючи на гул моторів, (бо це саме час приземлювання літаків),
Блаженніший з увагою слухає слів діточих привітань, приймає квіти, гладить
і цілує в головку щебетливу Марійку (Сенькович) та інших дітей. Іншим
Владикам діти також вручили квіти. З черги виголошують привіти: п.
інсп.Павло Лопата - Голова ОУКОА, п.Володимир Островський - Голова
ОУГ НПВ, інж. Ігор Баляк - від СУМ-у, п.Ю.Сивак від ПЛАСТ-у, студ.Лесь
Сивак від ТУСК "Обнова" і студенства. Привіти затяглися довше, ніж
передбачено, шум літаків заглушує поодинокі слова, однак Блаженніший
терпеливо вислуховує їх, і все це. стоячи. Цього не можуть зрозуміти кардинал
Ґілрой та Апост.Делегат, які привикли до коротких формальностей, і
принаглюють до відходу."5Іор іЬезе зреасЬез - кажуть вони -Ьесаизе уои \ уї11
зроіі ІЬе еіесі оі ІЬіз §геаІ шотепі".
Однак, несподівано для всіх, сам Блаженніший відчитав і свій
(приготований) привіт українцям в Австралії, спершу по українськи, а потім
по англійськи.
Ось, ця промова:
"Велика і глибока дяка Господеві, що ми разом з канадійськими і
американськими Єпископами могли причалити до оцеї п'ятої части світа,
найдальше віддаленої від нас, - української Европи і Америки. Вона обвита
серпанком якоїсь таемничости і загадочности, обмережена коралями і звана,
не без причини, країною контрастів. Ось тут, мабуть, була найближча і
найстарша колиска людського роду: а для нас: - закінчення нашої апостолської
подорожі.
Австралія має свою питому давню історію, з пребагатою своєю рослинністю
і звіринністю та нечуваними багатствами вовни, скоту, овочів, мінералів і
металю. Відкрита пізно; аж у 16 ст., вона зв'язалась з англійською імперією,
а через неї з усім культурним світом у всіх рішеннях і напрямах культури і
політики.
З закінченням світової війни, Австралія увійшла як рівнорядний член
коммонвелту під проводом англійської королеви. Майже до 1940-вих років
між Україною і Австралією не було зв'язків. Аж 1948 року вона тісно зв'язалась
з нашою батьківщиною, від коли поселились на австралійській землі перші
українські збігці та поселенці, приняті у важкому положенні великою
гостинністю п'ятої частини світу. Тому Австралія записалась великою вдячністю
українського народу, бо знайшли вони тут рідку гостинність у своїй біді та
безпритульності.
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Подиву гідне, як у так короткому часі, розгосподарились українці в Австралії
і стали її горожанами. Тому 10 років, за благословенням Апостольського
Престола, українські католицькі Єпископи: Митрополит Максим Германюк:
Архиєпископ Іван Бучко та Кир Ізидор Борецький, Єпископ Торонтонський,
поставили в Єпископи теперішнього Владику Кир Івана Прашка, як першого
Архиєрея на широкій території Австралії і Тихого Океану.
Також наші православні українці були очолені своєю Ієрархією. І так скоро
зацвіла Українська Церква з її єпархіями і церквами, а громадське життя з
многогранними і численними установами.
Зачуваючи колись у тюрмі про цю подію, наше серце наповняється нині
великою радістю, а наші відвідини, це немов сонна мрія. І, ось тут лежить
причина нашого високого ободрення і сповнення великих покладених надій. А
крім того, ми - українські владики прибули на цю землю після довгих подорожей
і важких трудів, щоби закінчити нашу прощу по українських святилищах на
всеземських поселеннях, громадну прощу: може й першу в нашій історії, щоби
засвідчити нашу церковну і національну єдність на цілій кулі земській.
Привіт Вам, отже, Дорогі Браття і Сестри, і Архиєрейське благословення
на Вашій другій Батьківщині!"
*
Після цього, під оклики:" Слава!" і "Многая літа!" Блаженніший проходить
попри українську ґрупу, яка стоїть за поруччям, гладить по головках близьких
діточок, приймає з рук дитини букетик блаватів і не розстається з ним довший
час. Вслід за ним несеться грімке Многая Літа !, сльози радоости, невимовне
почуття: наш Духовний Батько між нами ! ("ДВісті" 27.10.68).
"Ще коротка пресова конференція в РК.Е55 ПООМ, на якій Блаженніший
пояснює репортерам преси, радіо і ТУ ціль своїх відвідин українців в Австралії:
скріпити їх духову єдність з Помісною УКЦерквою і Україною. Потім, від"їзд автом кардинала Ґілроя до його ж палати в Оаг1іп§ Роіпі:, у якого наш
кардинал є гостем. Палата кардинала - це своєрідний замок (сазіїе) положений
над одним із багатьох сіднейських заливів. Це вілля бувшого "короля пива"Дж. Реш-а, вартости ок. 2 мільйони доларів, яку покійний п. Реш подарував
своєму кардиналові. Там то, наш кардинал, перемучений дотеперішніми
подорожами мав відпочивати. А до відпочинку його треба було майже
присилувати, бо Його Блаженство коли довідався, що йому і Сіднеї призначено
З дні на відпочинок й нічого не робити, не був тим задоволений. Не зважаючи
на свій вік і перемучення, Блаженніший був готовий працювати і йти між
людей щодня, щогодини.Всежтаки, і його дух мусів покоритися перед тілесною
неміччю - сном, після чого Блаженніший, який не спав перед тим^цілу ніч,
заснув на дві години і, як сам казав потім, - "добре підпочив".
Після того короткого відпочинку, Блаженніший рішив відправити св. Літур
гію в нашій церкві, в Лідкомбі, а не в приватній каплиці кардинала Ґілроя,
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як це було передбачено тими, які хотіли дати Блаженнішому якнайбільше
часу на відпочинок. Не було ради. Треба було нашвидкоруч зорганізувати
переїзд з Дарлінґ Пойнт до Лідкомбу (віддаленого на ок. 20 км.) саме в часі
посиленого вуличного руху, приготовити усе потрібне до відправи, і вже в
год. 5 попол. Блаженніший, в асисті 4-ох Єпископів і священиків, знову понад
сподівання усіх: - відправив не читану-рецитовану, але співану св.Літургію.
(До речі, в Східній Церкві немає т. зв. читаних св. Літургій, а всі Сл.Божі
належить співати. Це тільки під впливом латинників і з практичних мотивів
та силою т. зв. привілею, у нас тепер правиться теж читані (колиськазали:
"тихі" Служби Божі).
Після св.Літурґії Блаженніший Патріярх, у супроводі владик і священиків,
пішов до гробу першого пароха сіднейської парафії, пок. о.д-ра Петра
Дячишина (який згинув трагічно в автомобілевій катастрофі й похоронений в
церкві св.Андрія, яку будував), свого бувшого студента у Богословській
Академії у Львові й відправив Панахиду. По Сл.Божій, Блаженніший вступив
до Обителі Сестер Василіянок, які приїхали сюди з Аргентини, завдяки його
впливові й старанням у Генеральній Курії того Чину, в Римі.
Як знавець церковного мистецтв, ще в церкві, Блаженніший похвалив
архитектурну будову храму св.Андрія, вказавши при тому на деякі недоліки
самої будови та іконостасу й дав кілька практичних порад до їх усунення.
Слідуючого дня, в середу, знову відправив св.Літурґію в нашій церкві, в
год. 9 рано. На тій Літургії було кільканадцять людей, які вспіли в останній
хвилині довідатись про це Богослуження і на нього прибули, не зважаючи на
робочий день. По полудні того дня Його Блаженство в товаристві згаданих
Владик та о. пароха відвідав паню Ірину Бабій, вдову по своїм приятелеві,
проф. І. Бабієві та співкаторжницю з сибірського заслання. Це одинокий,
відомий нам випадок, відвідин Блаженнішого у приватній хаті, чи в приватній
справі. Тут варто підкреслити, що в усіх поїздках і переїздах Блаженнішого
Кардинала Йосифа, з місця на місце, його (як представника Папи)
супроводжала поліційна охорона зложена із 2-ох і більше поліціянтів.
В четвер, 10 жовтня, в год. 8 рано, Його Блаженство в сослужені 4-ох
Владик і місцевих священиків, відправив Архиєрейську Св.Літурґію в каплиці
латинської Духовної Семінарії в МАИБУ для ок. 80 семінаристів і студентів
богословії, майбутніх священиків-душпастирів, з тою лише метою, щоб вони
побачили і зрозуміли велич і красу Католицької Церкви в прекрасних шатах
різних, а в тому й українського, обрядів, та, щоб у свїй зустрічі з нашими
вірними, їх не легковажили, але вважали повновартісними християнами і
католиками.
В часі своєї столітньої історії та Семінарія у своїх мурах вперше бачила
величаву Східню Літургію, відправлену п'ятьма Архиєреями українського
обряду. З вдячністю прощали Блаженнішого настоятелі й питомці тої Семінарії.
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По полудні того дня, в товаристві 4-ох Владик, о.монс.М.Марусина та
о.І.Шевціва, Блаженніший відлетів літаком ТАА до Мельборну, осідку
Ап. Екзарха і звідти розпочав свої офіційні апостольські відвідини української
діяспори в Австралії.
Перша зустріч українців Сіднею зі своїм кардиналом утривалена десятками
фотоапаратів, закарбована глибоко в серцях усіх її учасників, оіш "ДВ" З
листопада 1968.
*

*

*

Про величаві імпрези з нагоди візити Блаженнішого в Мельборні,
передруковуємо звідомлення про них у часописі "Церква і Життя" ч. 18 із З
листопада, 1968 р.гл.нижче.
З Мельборну Блаженніший поїхав до Аделяйди і Перту. З Перту, почерез
Аделяйду Блаженніший вернувся знову до Сіднею, в середу 16 жовтня, в год.
7.55 ввечір. На летовищі знову чекав його кардинал Ґілрой і своїм автом завіз
до своєї палати на заслужений відпочинок. (Звідомлення про відвідини в
Аделаїді й Перті, гл. нижче).
В четвер 17.10. в год. 3.30 попол. Блаженніший відлетів до Брізбен, щоб
понести духовну розраду і слова піддержки і потіхи нашим братам у Квінсленді.
З Брізбен Блаженніший повернувся до Сіднею в п’ятницю, 18 жотня, в
год. 12.30. попол. Тут знову Його чекали: Кардинал Ґілрой і Апост. Делегат,
Архиєп. Д. Енрічі. Останній, того дня, в палаті Апост. Делегатури в Норт
Сідней, дав обід-бенкет у честь нашого кардинала. На бенкеті, крім обох
кардиналів, були всі наші владики, єп. Мулдун, о. монс. М. Марусин, о. І.
Шевців та священики - урядовці Апост. Делегатури.
Після бенкету, Блаженніший від’їхав з кардиналом Ґілроєм до Дарлінґ
Пойнт на відпочинок, заокеанських владик відвіз до готелю єп. Мулдун, а
наш владика і оіш вернулись домів, до Лідкомбу, поїздом. А на вечір в
Лідкомбі, була передбачена зустріч з українським громадянством Сіднею. З
уваги на пізню пору і великий рух на вулицях, було запізно посилати авто з
Лідкомбу до Сіднею по Блаженнішого і заокеанських владик, тому замовлено
для них таксівки, щоб вони прибули до Лідкомб на час. (Це було одиноке
недотягнення з транспортом в Сіднеї). Це і було причиною, чому Блаженніший
приїхав таксівкою і лише в товаристві о. монс. М. Марусина. В усіх інших
випадках, Блаженнішого супроводив Кир Іван, або о. парох І. Шевців. У
веденні авта треба було бути дуже уважним, бо Блаженніший переживав
довгу їзду автом, а зокрема несподівані зупинки. В інші дні справу транспорту
налагоджено дуже добре. В більшості випадків возив Блаженнішого п. А.
Атаманюк своїм автом.
Після короткого відпочинку й чайку в Сестер, точно в год. 6.30 ввечір
(18.10), валка авт, а в тому й авто поліційної охорони та кількох наших
Дивізійників, зупинилась перед УНДомом у Лідкомбі. Там відбулась зустріч
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Блаженнішого з т. зв. громадським активом. (Про це гл. нижче репортаж у
часописі "Вільна Думка", ч. 44, із 3 листопада, 1968р). На жаль, організатори
тої зустрічі перетягнули мірку призначеного їм часу, задержавши Блаженнішого
понад одну годину, чим спричинено опізнення відвідин ДУМолоді, а потім
зведено до мінімум час зустрічі Блаженнішого з представниками парафіяльних
організацій і церковними збірщиками в параф. залі, які,властиво,найбільше
заслужили собі на зустріч з Главою їхньої Церкви.
З УНДому валка авт переїхала до Дому Молоді, де відбулась зустріч з
молоддю, зорганізованою в СУМ-і. Заля - вщерть наповнена молоддю і стар
шими. Щирі, короткі привітання господарями ДМолоді хлібом-сіллю і квітами,
а потім виступ СУМівських хорів і танкової Групи та коротке привітальне
слово проф. Р. Драґана, зробили гарне враження на кожного. Блаженніший
особливо любить молодь і тому присвятив їй багато уваги, похвал, поучень.
Під могутній спів: "Многая Літа" Його Блаженство вийшов з великої залі до
меншої, де Спілка Мистців влаштувала спеціальну виставку. Як любитель і
знавець мистецтва, Блаженніший знайомився з присутніми членами Спілки і
їхніми творами. На спомин тих відвідин, Блаженніший вписався у Пропам’ятну
книгу Спілки і прийняв у дарі образ св. Юра, кисти проф. М. Садовського.
Врешті прийшла довгождана хвилина зустрічі Блаженнішого Верховного
Архипастиря із трудівниками на церковній ниві, які своє прив’язання до віри
батьків виявляють ділами, трудом, жертами. В маленькій параф. залі під
церквою, зібрались понад 100 парафіян. Це були члени управ церковних
організацій та церковні збірщики з родинами, члени церковного хору і ін.
З уваги на попередні спізнення, та, щоб не перемучувати Блаженнішого, час
зустрічі скорочено до мінімум (кільканадцять хвилин). При вході до залі,
Блаженнішого привітав церковний хор, під проводом маестра В.Матіяша, грім
ким: "Вітай, Архієрею". Потім, о. Парох представив у коротких словах усіх
присутніх, похвально висловився про живучість Віри більшості парафіян, під
креслив їхню відданість своїй Церкві й Народові, зокрема ж велику їх жертвенність на потреби Церкви і парафії, як найменшої складової частини - підва
лини Патріярхату, та просив Архиєрейського благословення для цілої парафії.
Голова Братства св. Андрія, проф. Михайло Німців, вітав Блаженнішого
від Братства і мирян парафії, представив Його Блаженству вдову після
дотеперішнього Голови Б-ва (пок. Я. Микитовича), паню Е. Микитович. Учень
українознавства М. Худа виголосив вірш. Накінець промовив Блаженніший.
Він похвалив вірність Церкві й працю парафіян, їхні досягнення, церкву та
інші будови, і заохочував до дальшої праці для добра Церкви й українського
народу, в єдності й злагоді.
Після чайку в обителі Сестер, Його Блеженство від’їхав на відпочинок.
Перша зустріч Верх.Архипастиря УКЦеркви із своїм духовним стадом у Сіднеї
- повна зворушень, сліз радости і вдячности Господеві за цю велику ласку.
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ЗУСТРІЧ БЛАЖЕННШОГО З МОЛОДДЮ СІДНЕЙСЬКОЇ ПАРАФІЇ:
Беручи до уваги велику любов Блаженнішого Верховного Архиєпископа
до молоді й дітей, та, щоб дати нашій молоді нагоду побачити з близька
їхнього рідного Первоєрарха і кардинала й переконатись, що ми українці
нічим меншевартісна від інших нація, бо і ми маємо людей великого світового
маштабу, - Діловий Кочітет Зустрічі призначив перший день офіційних відвідин
сіднейської парафії Його Блаженством на зустріч Верховного Архипастиря з
Його молодим стадом. І наша молодь гідного й чисельно відгукнулася на той
заклик, використала нагоду в повні.
Ще довго перед приїздом Блаженнішого (9.30 рано) до Парафіяльного
Дому в Лідкомбі, з далека і з близька почали прибувати десятки а зчасом і
сотні хлопців і дівчат (ці останні в більшості в національних строях) і дітей
з батьками. Того дня мало відбутись Перше Св. Причастя дітей нашої парафії.
Хоч це був будний день - субота - усі у святочному, піднесеному настрою.
В год. 9.20 рано, Блаженніший приїхав у почоті заокеанських владик.
Вони збирались у параф. домі - "Андріївці". В міжчасі пластуни й сумівці в
своїх одностроях і під проводом своєї старшини та з організаційними
прапорами, уставились у шпалір: від параф. дому аж до входу на церковне
подвіря, а діти - Першопричасники, під проводом Сестер Василіянок, утворили
такий же шпалір перед входом до церкви. В год. 9.30 почався процесійний
похід духовенства з параф. дому до храму св. Андрія. В міжчасі церковне
подвіря заповнилося сотнями молоді, дітей і старших парафіян. Багато бо
вірних приїхали з Канберри і Квінбієн (віддалиних около 300 км.), Воллонґонґ
(75 км.), Нюкастль (ок. 150 км), Батгурст і Орандж (ок 200 км.) та інших
осередків, щоб зблизька побачити свого кардинала, дістати благословення
Ісповідника св. Віри... Порядок на церковній площі держали члени Ділового
Комітету й впорядники з СУМ, члени Визвольного Фронту й Дивізійними, а
на вулиці місцева поліція.
При вході на церковне подвір’я, першими вітали свого Верховного
Архипастиря самі діти, з квітами. Квіти вручили: Леся Менцінська і Христя
Кулик з Лідкомб, при чому Христя сказала привітальне слово: "Наш Верховний
Архиерею! Вітаємо Вас біля нашої церкви, яу побудували нам наші батьки.
Ми тішимося, що маємо таку гарну церкву й любимо ходити до неї. Ми
обіцяємо до тої церкви ходити завсіди, у ній молитись і практикувати наш
прегарний український обряд. Обіцяємо бути вірними дітьми нашої Церкви й
нашого українського народу. Благословіть нас, наш Патріярше!" Блаженніший
приймає квіти, цілує в головку Христю і Лесю і благословить усіх дітей.
На сходах до церкви вітає Архипастиря парох о. Іван Шевців і передає
Його Блаженству символічний ключ до неї. На ключі викарбуваний напис:
"На пам’ятку відвідин церкви св. Андрія, Сідней, Австралія, 19.10.1968. Вдячні
парафіяни". Ключ із грубого алюмінію, виготовили: пп. В. Марушечко і Р.
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Менцінський. В тому саме часі, через голосники почувся звук дзвонів, влучно
приготованих до цього п. Р. Менцінським, надаючи тій хвилині ще більшої
поваги і торжественності. Під гомін тих дзвонів, о. парох виголосив своє
привітальне слово: "Ваше Блаженство, наш Верховний Архиєрею! Вітайте на
порозі цього першого українського храму в Австралії, храму св. Андрія
Первозванного і канонізованого в наших серцях святоюрського Святця - Слуги
Божого Митрополита Андрея. Перший Андрій приніс Христову Віру в Україну
і благословив київські гори, а другий закріпив її в серцях наших батьків і нас
самих, а Ви, Еміненціє, як Наслідник Святоюрського Андрія, приходите аж
до цієї країни кенґуру, щоб ту віру в наших серцях оживити.
Звичай велить вручити Архиєреєві ключ до церкви. Прийміть же цей ключ,
Еміненціє, як символічний знак нашої дійсної для Вас відданости. Бо так, як
церква стоїть перед Вами отвором, так теж отворені для Вас наші душі й
серця. Ви ж бо їх здобули і відкрили в минулому Вашою геройською поставою
за Віру й Батьківщину, а останньо Вашою батьківською ласкавістю, лагідною
усмішкою. І то не лише серця нас старших, але, і то в першу чергу, серця
нашої молоді, яка сьогодні устами свого душпастиря, Вас вітає.
Наші душі й серця стоять для Вас отвором, наші вуха відкриті на Ваші
Архипастирські поучення, наші руки готові до праці й боротьби за Віру,
Церкву і Народ. Наші ноги готові йти по стопам Заповідей Христових сьогодні
і в майбутньому. Вітайте серед нас і благословіть нас, наш Верховний
Архипастирю!
Ввійди, Архиєрею, в дім Твій. Помолися за нас, Владико Святий"!
*

Після цього, похід рушив до середини церкви (де вже було багато дітей і
молоді та старших, які заздалегідь заняли собі місця), при чому хрест і хоругви
ввійшли перешими, а потім діти - Першопричасники (ок. 60), які сипали
квіти під ноги Архиєрея і Владик. В церкві, під хорами, на правій колюмні,
біля гробу бл.п.о.шамб. Петра Дячишина, Блаженніштй відслонив Пропам'ятиу
таблицю, на спомин його відвідин у нашій парафії. На бронзовій таблиці
(28х18інчів) видніє кардинальський герб Його Блаженства і напис: "НА
ПАМ'ЯТКУ ВІДВІДИН ПЕРВОЄРАРХА УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ БЛАЖ ЕН Н ІШ О ГО ВЕРХ О В Н О ГО А РХ И Є П И С К О П А
МИТРОПОЛИТА КИР ЙОСИФА ЕМІНЕНЦІЇ КАРДИНАЛА СЛІПОГО
ІСПОВІДНИКА ЗА СВЯТУ ВІРУ ГЗА ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,
19.10.1968", а по правій стороні англійський переклад того тексту.
Точно в 10.00 рано, почалась Архиєрейська Сл.Божа Його Блаженства в
сослуженні Преосвщ. Владик: Кир Івана, Кир Ніля, Кир Ізидора і Кир Йосифа
та отців: І.Шевціва, о.митропол.радника Йосифа Ґорчинського, о.Ігора Шпитковського, пароха Брізбену та о.Якова Креспа, пароха Нюкастлю. Дияконував
о.монс.Мирослав Марусин.
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Сповідали: о.В.Шкварок (Василіянин,який приїхав з Канади, щоб
товаришити Кир Нілеві в поворотній дорозі до Канади), о.М.Іванчо, о. Зенон
Хоркавий з Мельборн та о.Д. Сенів.
У святилищі були присутні римо-католицькі священики: монс. Міні, парох
церкви св. Йоакима в Лідкомбі в якій правились наші Богослуженні поки ми
збудували свій храм св. Андрія; о.Е.Тірней з Катол. Іміґраційного Комітету,
о.Міка - чеський свячщеник тп о. Міхальскі - польський. Перед Іконостасом
поставлено фотелі для Блаженнішого і Владик. Блаженніший сидів по правій
стороні а біля нього владики: Кир Іван та Кир Ізидор, владики: Ніль і Йосиф
сиділи по лівій.Служба Божа була співана всенароднім співом "самоїлкою"
під провдом дяка, п.Зенона Менцінського і хористів, при активній допомозі
юних голосів епоміж молоді для якої і за яку приносилася ця Безкровна
Жертва руками Найвищого Архиєрея нашої Церкви. На багатьох старших і
юних обличчях сльози радости і зворушення, що мішалися з цікавістю і
гордістю із небуденної хвилини, яку всі: кожний на свій лад, переживали
глибоко у їхніх серцях.Дуже зворушливим було й те, що "Апостола" на тій
Сл.Божій читав голосно і виразно ї зі зрозумінням вівтарний дружинник,
Євген Чекалюк(Иліт). Св.Євангеліє відчитав Кир Іван, а о. парох І.Шевців,
виголосив привітальне слово:
"Ваша Еміненціє, Блаженніший Верховний Архипастирю! Дозвольте мені,
недостойному слузі Вашого Блаженства, ПРИВІТАТИ Вас, наш Патріярше,
від усіх вірних парафії Сідней, чи радше Нової Південної Валії, що включає
душпастирські осередки: великого Сіднею, Воллонґонґ, Канберри, Квінбієн і
Орандж а також Нюкастл, що має свого душпастиря, Веч. о. Якова Креспо.
З волі Божого Провидіння, ок. 2.000 українських католицьких родин, різних
станів і професій, в більшості робітників і селян, поселились у цьому Стейті
Австралії. І тут вони не перестають бути вірними своїй Церкві й Народові.
Доказом цього хай буде цей храм св.Андрія, побудований пожертввами
вчорашніх бездомних скитальців; започатковані новобудови парафіяльного
дому, школи і залі та обитель Преподобних Сестер Василіянок у Сіднеї;
власна церква у Квінбієн, де є ок.50 родин, та інтензивні заходи для побудови
власної церкви у федеральній столиці Австралії - Канберрі; у Воллонґонґ і в
Нюкастлі, а на полі громадському: Народні Доми, Залі, Школи.
Робиться усі зусилля для збереження молодого покоління при Вірі й Обряді
предків і при українстві взагалі. В тій цілі існують Рідні, т.зв. суботні школи,
курси українознавства та орґанізації молоді: ПЛАСТ,Спілка Української
Молоді, а під опікою Церкви: Вітарна і Марійська Дружини, ТУСК
"ОБНОВА". Завдяки праці старших і молоді* яку сьогодні бачите перед собою,
ім'я українське славиться і на цьому континенті.Хоч у спокою і в добробуті
ми, але, як рідному батькові звіряємось, що відчуваємо брак Рідної Землі під
ногами і перспектив проіснування на довшу мету, без зміни обставин.
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Ваш приїзд до нас, наш Найдорожчий Архипастирю, - це промінь надії в
сутінку зневіри, це найрадісніша, а то й переломова подія в житті нас усіх тут
сущих. Ми всі безмежно вдячні Вашій Еміненції за те, що не зважаючи на
невигоди далекої подорожі й надщерблене здоров'я у мосвковських тюрмах
за Вашу вірність Христові й Україні, Ваша Еміненція всежтаки зволили ласкаво
завітати і до Австралії, в наші пороги, щоб принести нам Благовість Христа і
подих нескореної України.
Як Ісповідник св.Віри, Ви, Еміненціє, для нас - Символ нашого нескореного
Народу і надхніння та взір до наслідування.
Ми ОБІЦЯЄМО і надальше бути вірними дітьми нашого народу і нашої
рідної Церкви; змагати до завершення її структури в Українськім Патріярхаті,
під Вашим проводом наш Патріярше, і в єдності з Христовим Намісником.
Будьте з нами і ведіть нас до обіцяної землі - Вільної України, щоб там, на
руїнах царства сатани, будувати нові твердині й святині Царства Христового.
Вітайте між нами, Еміненціє! Благословіть нас на дальшу путь, наш Верховний
Архипастирю!
Провадьте нас за собою, наш Мойсею! Щ е раз вітайте між нами і жийте
нам на могії і благії літа, наш Духовний Батьку!Слава Ісусу Христу!"
*

Одним з найбільш зворушливих моментів тої Сл. Божої було ПЕРШЕ
СВ.ПРИЧАСТЯ, Яке сам Блаженніший уділював усім Першопричасникам.
Рівночасно причащали всі чотири владики. Понад 500 дітей, молоді й старших
парафіян приступили тоді до св.Причастя. Це слід назвати одним з великих
моментів візити Блаженнішого у нашій парафії. (Подібне повторилося і в
неділю, 20.10.68 у римо-катол. катедрі, де було понад 800 причасників, в
тому багато чужинців, а між ними і представник Премієра НПВалії - Дост.др де Браєн-Файс з дружиною. На жаль, не всі наші "батьки народу" вважали
своїм християнським обов'язком скористати з такої великої нагоди, виспо
відатись і запричащатись з рук свого Верховного Архиєрея і дати доказ своєї
віри перед своїми і чужими.)
Як усюди, так і в Сіднеї Блаженніший проповідав після Заамвонної молитви.
Він говорив поволи і приступно для молоді про потребу праці зусиль і
жертви в служінні Христовим, національним і вселюдським ідеалам, вказував
на конечність науки і знання в наших часах і заохочував молодь здобувати
якнайбільше знання, а батьків просив докладати зусиль а навіть жертви, щоб
дітей вивчити. Накінець,Блаж. уділив усім Апостольське благословення
Святішого Отця і повний відпуст.
Многолітствіє для Святішого Отця і Блаженнішого та Українського Народу
виголосив Кир Іван. Могутнє і молитовне:"Боже, вислухай благання!"
заінтонував сам Блаженніший.
По Сл.Божій всі вийшли з церкви й уставились на її сходах а десятки
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фотоапаратів зафіксували Зустріч Верховного Архипастиря зі своїм духовним
стадом, а зокрема з дітьми - Першопричасниками.
Після фотографії, духовенство й хоругви вернулись до церкви. В захристії
на поворот Блаженнішого чекала Група парафіян (понад 100 осіб) з Нюкастл,
зі своїм парохом, о. Я. Креспом, Голова Церковного Комітету, п. О. Флюнт
виголосив коротеньке привітальне слово, при чому поінформував Блаженні
шого і про старання побудувати власну церкву. Блаженніший дав кілька цінних
порад щодо будови й радив не шкодувати коштів та побудувати церкву в україн
ськім стилі й заохочував вірних до дальшої праці й жертви в тому напрямі.
Вміжчасі пластова і сумівська молодь уставилась у чотирокутник на площі
за церквою, готова до звіту перед своїм Верховним Архипастирем. Був сам
полудень. Весняне сонце щедро сипало на усіх свої теплі аж гарячі проміння.
Блаженніший вийшов із захристії, ввійшов у згаданий чотирокутник, під грімке
"Слава!" з уст молоді й засів у приготованім кріслі, в тіни створюваній
прапорами молодечих організацій.
Тут молодь привітала свого Духовного Батька квітами і щирими словами.
Звіт і привіт від Пласту і СУМ-у виголосив інж.Ігор Баляк, а від ТУСК
"ОБНОВА" і решти Молоді, студ.мед, Лесь Сивак.
Не зважаючи на втому і спеку, Блаженніший знову звернувся до молоді
коротким словом і, дякуючи за привітання, похвалив молодь за її зорґанізованість і заохочував до вірності високим християнським та вселюдським
ідеалам. Після цього,Бла-женніший вступив ще до параф.залі під церквою,і
був там кілька хвилин із Першопричасниками, які кінчили там своє снідання,
а потім, в асисті владик і священиків пішов до обителі Сестер Василіянок на
обід і заслужений відпочинок...
З уваги на пізню пору і віддаль від "Свіффтс" і те, що ввечір тої суботи
мав відбутися концерту Лідкомбі, Блаженніший дався переконати,щоб остатись
на відпочинок в монастирі Сестер. Нашвидко приготовано ліжко, а щоб
заховати якнайбільший спокій, Сестри "перенеслись" до робітні, де мили посуд.
А, щоб вберегти місце відпочинку Блаженнішого від непроханих і невчасних
гостей, біля Обителі стояла стійка-сторожа із бувших Дивізійників і членів
Визвольного Фронту, під проводом п. А. Атаманюка. Така зміна "варти" дала
змогу членам австралійської" Сі Ай Бі" піти і собі на обід до Дому Молоді, де
їх належно угостили і за що вони були дуже вдячні.
Після відпочинку, Блаженніший мав конференцію з Сестрами,у висліді
якої вложив на о.пароха ще один обов'язок: збільшити Сестрам "присадибну
ділянку" на більший город і чимскоріше побудувати монастир в якому Сестри
могли б приймати новичок і вишколювати кандидаток до чернечого життя.
Вміжчасі, в залі Дому Молоді відбувалось приготування до великого
Концерту, яким сіднейський хор "БОЯН”, в імені всієї сіднейської України,
приготовлявся якнайкраще вшанувати Найдостойнішого Гостя. Глибину сцени
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прикрашував великий герб Його Блаженства в належних красках, виконаний
по мистецьки п.Р.Менцінським. Природня зелень і відповідне насвітлення,
робили її ще більше приємною для ока. Крісла понумеровано й уложено
після пляну п.Ю.Сивака з Бералі. Перші п’ять рядів (210 міць) зарезервовано
для своїх і чужих гостей. Решту, ок. 900 місць, в тому 200стоячих, заняли
щасливці, які своєчасно набули собі квитки вступу. Квитки продавались по
3,2 і 1 долар, кілька днів перед концертом, однак багато їх продано в останній
хвилині. Не диво, що це спричинило затримку біля каси. Коли ж концерт
почався точно, багато людей не вспіли заняти свої місця і мусіли стояти, інші
ж відійшли, не вспівши набути собі вчасно білети. Тут ще раз пімстилась на
них самих наша звичка с п і з н я т и с ь .
Чому Діловий Комітет не вибрав більшої залі на концерт? - чулося перед
тим і після нього питання-закид. - Тому, що в околиці Лідкомбу більшої і
кращої залі, ніж та що в Домі Молоді, немає. Сіднейський Тавн Голл був уже
занятий, а три кіна із сценою в Сіднеї, в тому часі висвітлювали свої фільми
і про їх винайм не могло бути й мови. Потрете, час приїзду Блаженнішого
був непевний і двічі змінений з уваги на вік і перевтому в Америці. Врешті,
найважніше: Дім Української Молоді - наш, український! Нам, українцям,
включно з Блаженнішим, було приємно, що така зустріч - вшанування
українського кардинала відбувається в себе, "вдома", де чужі були справжніми
гістьми. Побачивши той Дім і, знаючи, що українська спільнота за нецілих 20
літ спромоглась на таку гарну будову, чужинці вголос подивляли нас. Лише
люди злої волі не хочуть цього розуміти і перекручують факти.
Величавий Концерт дав сіднейський хор "Боян", під проводом маестро
Василя Матияша (він же і дириґент церковного хору в нашій парафії), бувшого
студента львівської Богословської Академії (ректором якої був тоді о.д-р Йосиф
Сліпий).
В програму концерту входили твори українських композиторів: Стеценка,
Ніщинського, Людкевича, Барвінського, Ревуцького і Китастого а тако ж
виступи Танкового Ансамблю п-і Н.Тиравської та Ансамблю Бандуристів
п.Г.Бажула. (Копію Програми поміщуемо окремо, нижче). Всі точки Програми
були виконані на високому рівні, а тематика творів викликувала: то спомин з
неволі-недолі Його Блаженства і Його Народу, то збуджувала надію на кращу
долю і поміч Божу для них, а кінчилась на бадьорій ноті духового підйому і
певности перемоги.Чар нашої пісні й танків полонив чужинців і багато з них
потім висловлювали про них свій подив і признання для виконавців. Запові
дачем програми концерту був п.Богдан Подолянко.
Хоч в означенім часі (8 вечора) на залі, зокрема в перших рядах, браку
вало кільканадцять-запрошених гостей, в тому й австралійського кардинала
Н.Ґілроя, на бажання Блаженнішого концерт почався точно в год.8 і враз із
промовами тривав точно 2 години, замість передбачених півтори години.
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Упертому ряді, у фотелях (про які подбав п.І.Дутко), крім Блаженнішого
і нашого та заокеанських владик, сидів австрал. кардинал Ґілрой; представник
премієра НПВалії д-р де Браєн- Файс, кілька послів федерального і стейтового
парляментів, жидівський рабін з дружиною і інші. Гостям були вручені гарні
програмки з кольоровим портретом Блаженнішого Отця Йосифа, Списками
членів Почесного і Ділового Комітетів Зустрічі та інформаціями про Україну
й нашу Церкву. Всіх гостей та учасників концерту розводили на їхні місця
студенти і студентки з ТУСК "ОБНОВА".
Після концерту, Блаженніший враз із іншими гістьми з передніх рядів
вийшов скоріше від інших і перейшов до сусіднього католицького клюбу на
приняття. В тому принятті взяло участь ок. 200 запрошених гостей, українців
і чужинців. В залі Блаженніший знайомився з гістьми, яких представляв о.
парох І.Шевців, Кир Іван та інж. І. Бомба. В год. 11.00 Його Блаженство
від"їхав на відпочинок а багато гостей гуторили до півночі.
Підчас концерту промовляли:о.І.Шевців, проф.М.Німців, д-р де БраенФайс, Кир Іван (Прашко), кардинал Ґілрой і Блаженніший Патріярх Йосиф.
О.парох вітав гостей спершу українською, потім англійською мовами.Ось,
його українська промова:
"Ваше Блаженство, Еміненціє, Ексцеленціє - представнику Премієра,
Всесвітліші й Всечесніші Отці,Преподобні Сестри, Високодостойні Гості,
Високоповажані Пані й Панове, - Ще не так давно, ми молились і просили
Бога про щось неймовірне: зберегти в живих і визволити з кайдан московської
неволі нашого Церковного Первоєрарха, Митрополита Йосифа.
І Милосерний Господь знову показав, що " у Бога - все можливе". І, ось,
сьогодні ми переживаємо найрадіснішу хвилину: Ми власними очима бачимо
між нами Ісповідника Христової Віри і Великого Сина Українського Народу,
нашого Духовного Батька і Мойсея.
Сьогоднішній концерт це тільки скромний вияв тої невисказаної радости,
яка наповняє наші серця і бажання прославити свого Верховного Архипастиря.
В імені сіднейської парафії св. Андрія, я вітаю Ваше Блаженство між
нами. Я рівнож вітаю нашого Приятеля, Еміненцію кардинала Ґілроя в якого
українці католики находили вирозуміння і підтримку в їхніх бажаннях мати
рідних священиків і в перших кроках їхнього релігійного життя в Австралії.
Я вітаю і представника Апостольського Делегата, монсіньйора Факкані, та в
імени парафії складаю глибоку подяку Апостольському Проестолові в Римі
за поміч у звільненні нашого Верховного Архипастиря і прошу переказати
Святішому Отцеві Павлові VI задушевні бажання і прохання всіх українців
католиків в НПВалії і в цілому світі - створити Український Патріярхат з
Патріярхом Йосифом у проводі.
Я щиро вітаю всіх наших Приятелів і Достойних Гостей, офіційних
Представників Церков, Уряду, національних ґруп, різних Організацій, Преси
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тощо. Усім щиро дякую за те, що прибули сюди, щоб разом з нами поділити
нашу радість і вшанувати нашого Первоєрарха і Великого Сина Українського
Народу - Еміненцію Кардинала Йосифа. Дякую! "
*

АРХИЄРЕЙСЬКА СВ. ЛІТУРҐІЯ В РИМО-КАТОЛ. КАТЕДРІ:
Найбільш торжественною хвилиною у відвідинах Блаженнішого Верховного
Архиєпископа Кардинала Йосифа в Сіднеї, яка довго залишиться в пам'яті
учасників, була Архиєрейська св.Літурґія в католицькій катедрі Святої Марії,
в Сіднеї, в неділю 20 жовтня, 1968 року. Це була правдива зустріч Верховного
Архипастиря зі своїм духовним стадом. Постать Верховного Архиєпископа
виявилась у повній величі. Очолюваний процесією (хрест - студ. Лесь Сивак;
хоругви - студентки з ТУСК "ОБНОВА" і недавні Контестантки церковної
добродійності), в асисті священиків: (о.Іван Шевців, о.Йосиф Ґорчинський,
о.Ігор Шпитковський, о.Микола Іванчо та о. Дмитро Сенів), заокеанських і
нашого владик, архиєпископа Сіднею кардинала Н.Ґілроя і Апостольського
Делегата в Австралії, Архиєпископа Доменіко Енрічі, наш кардинал, у саккосі
(вишитім у багряні хрести, що так дуже символізував його не давні муки
Христа ради) входив маєстатично до катедри (правда, чужої і на чужій землі),
як Верховний Пастир між своє духовне Стадо, як Первоєрарх Української
Католицької Церкви (під звуки тріюмфального: "Вітай, Архієрею!"),
благословляючи хрестом на обі сторони море голів ущерть заповненої катедри
українськими і чужими богомольцями (усіх понад 3.000).
Це була справді велика, величня і незабутня хвилина! Не знаємо про що
думав в ту хвилину наш кардинал, (якого московський ворог позбавив його
власної катедри а передав її наємникам - вислужникам Русскої Православної
Церкви), а нам, - всупереч жорстокій дійсності на Рідних Землях, -увижався
саме такий його тріюмфальний похід до катедри св.Юра, у Львові. Про скорий
прихід того моменту, крім нашої, напевно поплило до неба багато подібних
молитов і благань.
Божественну св. Літургію Блаженніший відправив на спеціяльно пригото
ванім.Престолі, у святилищі, перед головним вівтарем (який своїм положенням
невигідний для наших Богослжень). На своїм троні, по лівій стороні святилища,
засів кардинал Н.Ґілрой, а дещо нижче по правій стороні, Апост.Делегат.
Оба вони уважно слідкували за ходом нашого Богослуження з англійських
перекладів, виданих у Мельборні нашим Екзархатом з нагоди візити Блаженні
шого в Австралії. Передні лавки, ок. 350 місць, були заняті запрошеними
гістьми: автралійцями, світськими і духовними представниками уряду, різних
установ; англіканського та інших віроісповідань; католицьких священиків,
братчиків і монахинь. У першій лавці ми завважили Представника премієра
НПВалій, дост. д-ра Браєн де Файс з Дружиною, (вони обоє першими приняли
св.Причастя з рук Блаженнішого), Ген. конзуля Італії д-ра Дж.Наталі та ін.
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Добре уложені голосники розносили наші літурґічні напіви по найдальших
закутках просторої катедри, до вух і сердець розмоленого в скупленні люду.
По Євангелії, - гомілію, а радше привіт і прославлення українського
кардинала у теплих і глибоко-змістовних словах виголосив кардинал Н. Ґілрой
зі свого трону.Оце, вперше, за 100 років свого існування, сіднейська католицька
катедра вітала у своїх мурах Ісповідника св.Віри і 4 Владик українського
обряду.
Наше Богослуження в католицькій катедрі й співпраця місцевих римокатоликів з нами - католиками східнього-українського обряду, -в минулому, це ще один доказ, що в єдності з Католицькою Церквою ми, українці, не
лише нічого не тратимо (а якщо таке буває, то в тому вина нас самих !), але
багато зискуємо, морально і престіжево, не кажучи вже про те переконання,
що нарівні з католиками латинського обряду, належимо до ОДНОЇ Церкви,
як цього і бажав Собі Її Божественний Основник Ісус Христос:("Щоб усі
були одно; щоб було одно стадо й один пастир!" Іван, 17,20; і: 10.16). Справді,
дивні стежки Божого Провидіння: примусові емігранти - ізґої, напятновані
ворогами, як зрадники Батьківщини, враз із своїм Верховним Архипастирем,
стаються одинокими правдивими представниками і речниками свого народу і
через них ім'я України прославляється у найдальших закутинах світу!
Блаженніший Верховний Архиєпископ проповідав, як звичайно, після заамвонної молитви. Він знову закликає своє духовне стадо до дальшої боротьби,
а якщо треба, то й терпінь і жертви для високої мети - Царства Божого і
спасіння наших душ, для добра і величі Великого Українського Народу...
Богослуження закінчено Многоліттям на адресу Св.Отця, присутнього
кардинала Ґілроя, Апост. Делегата, Єрархії УКЦеркви і всього Українського
Народу.
Процесійним походом через катедру, як передше, Блаженніший вернувся
до захристії. Вернувшись до Лідкомб, навіть не докінчивши обіду, пішов
відпочивати. За Ним же 4 місяці важких подорожей, Богослужень і трудів!
В часі відпочинку Блаженнішого, доступ до монастиря берегли наші
Дивізійники. Для багатьох з них, - це була найкраща почесна варта, яку вони
за всі роки свого вояцького життя могли відбути: Вони берегли свого
Кардинала!
Пізно пополудні тої неділі, Блаженніший прийняв на коротку авдієнцію пво В.Є. Місько з Канберри, які подарували Його Блаженству колекцію
австралійських жуків для Музею Українського Католицького Університету в
Римі та п-во В. і Т. Глуховських з Ґілфорд, які вручили Йому колекцію
австралійських метеликів для того ж Музею.
Крім цього, п.В.Глуховський, як референт транспорту в часі візити
Блаженнішого, допоміг набути випханого кенґуру, що його зафундувало
Братство св.Андрія і вислало до Риму.Ще одного кенґуру і кукабарру післав
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до Риму, до Музею УКУ кардинал Ґілрой. У Новій Зеляндії Блаженніший
дістав у подарунку випханого птаха КІВІ, і де тільки міг, - збирав вартісні
експонати НЕ для себе, а для вивінування Українського Музею, для збагачення
українського студійного центру в Римі.
В середу, 23 жовтня, після св.Літурґії в Лідкомбі (перед від'їздом Блаж.
до Риму), п-і Ірина Сивак з Бералі враз із сином Лесем подарувала для того
ж Музею старинну (із 17 ст.) і вартісну Ікону Успення Матері Божої. Тоді ж,
іншого роду подарунок - чек на 5.000 дол. передав п.інсп. Павло Лопата,
Голова ОУКОА, як Ювілейний дар, зібраний в Австралії з нагоди 75-ліття з
дня народження і 50-ліття священства Його Блаженства, а проф. Михайло
Німців, Голова Братства св.Андрія, передав чек - дар з нагоди візити Блажен
нішого в Сіднеї. До того чека була долучена пожерв;тва від наших братів у
Квінсленді, в сумі 1220 дол.
У збиранні різних експонатів і пам'яток музейної вартості, треба подивляти
і наслідувати Блаженнішого. Він бо, не зважаючи на свій вік та відповідальні
заняття в організації нашого церковного життя, збирає усе, що вдастся, на
добро і славу цілого Українського Народу.
*

*

*

БЕНКЕТ У ДОМІ МОЛОДІ
Останньою, кульмінаційною точкою візити Блаженнішого Патріярха
Йосифа в Сіднеї, був БЕНКЕТ, у неділю, 20 жовтня, 1968 р. в год. 6.00 веч.,
в Домі Української Молоді в Лідкомбі. Бенкет мав характер родинної трапези,
чи, як висловився один з промовців, -Останньої Вечері.
Блаженніший явився в залі бенкету кілька хвилин перед означеним часом
і, під грімке: Многая Літа! та оплески присутніх, в асисті Владик і Духовенства,
засів при головнім столі. Понад 400 учасників, зокрема старших, у тому багато
інтелігенції (яка, на жаль, рідко являється на подібні парафіяльні імпрези:
празник, просфору, спільне свячене), представників організацій та установ,
засіли до столів. їжу подавала прислуга фірми (кейтерерс) Ламаро, напитками
ж учасники бенкету самі себе обслуговували.
Господарем бенкету був Голова Братства св. Андрія, проф. Михайло Німців.
Заповідачем програми був п.Богдан Подолянко. Він попросив Блаженнішого
відкрити бенкет молитвою, а потім покликав до слова поодиноких промовців. На
бенкеті промовляли: парох - о.Іван Шевців, Голова Об'єднання Українських
Католицьких Організацій в Австралії (ОУКОА) -інспектор Павло Лопата,
Голова Союзу Українських Організацій в Австралії (СУОА) - інж. Мирослав
Болюх з Мельборн, який приїхав спеціяльно на цей бенкет; Голова Об’єднання
Українських Громад Нової Південної Валії (ОУГ НПВ) п.Володимир
Островський; від Братства св. Андрія - інж. Іван Бомба; від Осередку Праці
НТШ в Сіднеї, Голова того ж Осередку- проф.д-р Іван Рибчин; від Комбатантів
- підполковник Савелій Яськевич; від Союзу Українок - Голова Стейтової
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Управи СУ НПВ - п-і Нуна Кармазин; від ТУСК (Товариство Українських
Студентів Католиків) "ОБНОВА" - студ.мед. Лесь Сивак;від ПЛАСТ-у - п.
Ростислав Теодорович; від СУМ (Спілка Української Молоді) -інж. Ігор
Баляк;Преосвщ. Владика з Торонто, Канада. - Кир Ізидор Борецький і, врешті,
- заключне Слово Блаженнішого Патріярха. (Ширше про це, гл. нижче
передруки репортажів у часописах:"Церква і Життя" і "Вільна Думка",
жовтень-листопад 1968).
Промова Блаженнішого - це батьківський заклик до єдности і співпраці
українців в Австралії на різних полях для добра України, яка сподівається
від своїх дітей на еміграції сущих -позитивного-реального вкладу в її
визволення, чекає від них ДІЛ, не слів. Взагалі, всі промови - слова Блаженні
шого, при різних нагодах, - це перли, це закон. Вони не сміють припасти
порохом забуття, чи бути затоптаними в намулі наших буднів! А воно робиться
страшно за це, коли зважити, що подібні золоті слова й поучення, які посьогодні
не стратили на актуальності та історичній вартості: - Листи і промови Слуги
Божого Митрополита Андрея Шептицького, 20 примірників яких упродовж
пів року не найшли на себе покупців у великій сіднейській парафії!
У понеділок, 21 жовтня, Блаженніший враз із Преосвщ. Іваном, Ап. Екзар
хом, о.М.Марусиним та всіми заокеанськими владиками поїхав до Нової
Зеляндії, щоб і там,у найдальшім закутку земної кулі, відвідати своє духовне
стадо.Канадійські владики звідтам поїхали домів, а Блаженніший вернувся
до Сіднею, у вівторок 22.10. пополудні. Кардинал Ґілрой і Апост.Делегат і
той раз прийшли на летовище.
У середу, 23 жовтня, рано, Блаженніший відправив Сл.Божу в церкві св.
Андрія, в Лідкомбі, приняв згадані вище подарунки й чек; дав коротке інтерв'ю
для представників часописів: "Вільна Думка" і "Церква і Життя" та
конференцію для священиків.
Пополудні того ж дня (середа, 23 жовтня, 1968 р.) в год. 4.00, понад 100
людей прийшли на летовище, щоб побажати Його Блаженству щасливого
повороту до Риму, де його ждало багато праці для Церкви і Народу. Варто
підкреслити, що Кардинал Норман Ґілрой і Апост. Делегат рівнож
прийшли,щоб попращатись із Достойним Гостем -Ісповідником за св. Віру, Главою Української Католицької Церкви - Блаженнішим Патріярхом Йосифом,
Обновителем і Батьком тої Церкви в ДІЯСПОРІ.
*

*

Після відлету Блаженнішого, о.парох післав до Риму телеґраму - привітання
Його із щасливим поворотом і запевненням відданості Йому сіднейської
парафії. На адресу ж Святішого Отця Папи Павла УІ (копію переслано до
Апост.Делегата в Австралії) вислано телеґраму в італійській мові такого змісту:
"ВАША СВЯТОСТЕ, ВСІ УКРАЇНЦІ В АВСТРАЛІЇ ДУЖЕ ВДЯЧНІ
ВАШІЙ СВЯТОСТІ ЗА УМОЖЛИВЛЕННЯ ВІДВІДИН НАШОЇ КРАЇНИ
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ЙОГО БЛАЖЕНСТВОМ ВЕРХОВНИМ АРХИЄПИСКОПОМ І КАРДИ
НАЛОМ ЙОСИФОМ СЛІПИМ. В ІМЕНІ УКРАЇНЦІВ В АВСТРАЛІЇ
ПРОСИМО ПОКІРНО ВАШУ СВЯТІСТЬ ЛАСКАВО ПІДНЕСТИ
МИТРОПОЛІЮ КИЄВО-ГАЛИЦЬКУ ДО СТУПЕНЯ ПАТРІЯРХАТУ.
ТАКЕ ВИВИЩЕННЯ БУДЕ ДУЖ Е ПОМЧНИМ ДЛЯ РО ЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ Й ОБРЯДУ І ЗАДОСИТЬУЧИНИТЬ СПРАВЕД
ЛИВОСТІ Й КРОВІ УКРАЇНСЬКИХ МУЧЕНИКІВ ТА ІСПОВІДНИКІВ
ЗА ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКУ ВПРОДОВЖ ПЕРШОГО ТИСЯЧЕЛІТТЯ
ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ," Віддані сини Вашої Святості: (Підписи):
М.Болюх -Голова Союзу Українських Організацій в Австралії; М.Німців Голова Братства св.Андрія, Сідней, Австралія." Сідней, 25.10.1968."
ПРОМОВА о. пароха Івана Шевціва на бенкеті* в Домі Молоді,
20.10.1968р.:
"Блаженніший Владико, В імені парафії св. Андрія, а то й в імені всіх
вірних просторого сіднейського протопрезвітерату, хочу перш усього, висло
вити глибоку подяку Вашому Блаженству за відвідини нас в Австралії, за
Ваші Літурґії і молитви, за слова потіхи, розради і покріплення. Прийміть
глибоку подяку за Вашу присутність між нами сьогодні, при цій братній
трапезі, для багатьох з нас - Останній з Вами Вечері.
При цій нагоді я вітаю серед нас і дякую за присутність між нами і за
поміч у звеличанні наших торжеств та за участь у нашій радості, Преосвящен
ним Владикам: Кир Нілеві, Єпископові Едмонтонському з Канади; Преосвя
щенному Ізидорові, Єпископові Торонтонському в Канаді й Преосвященному
Йосифові, Єпископові Стемфордському у Сполучених Стейтах Америки та
невідлучному товаришеві Вашої апостольської подорожі, - Всесв. о.д-рові
Мирославові Марусину.
Присутність наших заокеанських владик з Вашим Блаженством, дає нам в
Австралії наглядний доказ нашої релігійної і національної єдності та
ідентичності, без уваги на розсіяння і територіяльне походження. Це доказ,
що наша Католицька Церква живе серед свого народу і творить з ним одно
спільне ціле вже впродовж майже 400 років її існування. Бо, саме для
врятування свого народу перед намаганнями поляків: окатоличити,
златинізувати й спольщити нас, - усі наші Владики з митрополитом київським
Михайлом Рагозою на чолі, - вибрали шлях, який замикав такі претенсії
наших ворогів, а це шлях УНІЇ - 3"єдинення з Римським Апостольським
Престолом. Відтоді й посьогодні, наша Українська Католицька Церква, свого
часу звана згірдливо уніятською, була чи не одинокою опорою проти зазіхань
наших сусідів: москалів і поляків на наше національне Я, на нашу землю,
мову, віру й обряд, на тіло і душу нашого народу.
На початку ХУІ століття, наша Українська Католицька Церква почала
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існувати з печаттю духа митрополита київського: Іпатія Потія (так і звана
згірдливо Потієвою Унією), з великим переемником і носієм ідеї Церковного
З'єдинення - Велямином Рутським. В останньому ж півсторіччі, наші батьки
і ми самі йшли крізь життєві буревії і боротьбу за Царство Боже на землі й за
нашу національну правду, з печаттю духа Слуги Божого, Великого Андрея.
Зокрема наші поселенці в Канаді і в обох Америкахдовгі роки жили споминами
про відвідини у них Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького і це
надавало їм наснаги до боротьби й праці для добра своєї Церкви і Народу.
Правда, бували і серед них, як це зрештою не переводиться і серед нас сьогодні,
такі люди, (на жаль, частіше споміж провідної верстви), які в будові
громадського, шкільногоо чи політичного життя нашого народу, вважають
Церкву за другорядний чи третьорядний фактор, або й зовсім її нехтують.
Бували, і ще є люди, які забувають, що духовість нашого народу є наскрізь
релігійною та що лише на фундаменті Христової Євангелії можна будувати
трівкий і справедливий лад на землі, в тому і в Україні... Від сьогодні, ми,
українські скитальці в Австралії, підемо в невідоме майбутнє з печаттю духа
Великого Митрополита ЙОСИФА УІІ, Передвісника нашого визволення,
Апостола релігійної і національної Єдности, Взірця мужности і витривалости
в боротьбі, послідовності в праці і в змаганні до життєвої мети, з печаттю
Вашого Духа, Еміненціє!
Так, як квочка збирає курчат перед небезпекою від шуліки - яструба, так і
Ви, наш Архипастирю, проїхали десятки тисяч миль, перебули тяжкі труди й
невигоди апостольської подорожі, збираючи в одно синів і доньок України, в
діяспорі сущих. Збираєте їх під покровом Церкви, в одно стадо, під проводом
одного Пастиря: Христа в небі, Христового Намісника на землі - римського
Папи, і під проводом одного пастиря - Патріярха, Одної, Помісної Української
Католицької Церкви.Збираєте всіх дітей України під одним стягом нації, в
один гурт, в одну лаву, в один фронт, проти спільного ворога нашого, - Царства
Сатани. Ми вважаємо, що на полі бою за Царство Христове, наша Церква дала
найкращі докази своєї дозрілості, жертви і крові; пройшла як я сказав би по
військовому: свій хресний вогонь. Вважаємо, що вона не потребує більше
сторонньої опіки людських кесарів чи навіть цілих Конґреґацій. Ми хочемо,
щоб наша Помісна Українська Католицька Церква, під проводом Українського
Патріярха, під Вашим проводом, Еміненціє, і Вашого Синоду Єпископів,
чимскоріше оформила себе в Український Патріярхат і, як така, виступила на
світовій арені, як Мати, в обороні своїх дітей в Україні і в розсіянні сущих.
Ми свідомі того, що ми мала ґрупа, не значимо багато у великій будові
нашого майбутнього, а зокрема в будові нашого Патріярхату. Однак, беручи
до уваги, що навіть найбільші речі складаються з малих і незначних частин,
- ми доложимо зусиль, щоб у тій будові: її складова частина - наша парафія
була доброю і твердою цеголкою!
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Мотто Вашого Блаженства: "РЕК АЗРЕКА АБ А5ТКА" - ЧЕРЕЗ ТРУДИ
- ДО ЗІР! - стане й нашим життєвим моттом на майбутнє. Бо, не зривом одної
хвилини, ані гарними словами добувається особисту й національну свободу і
щасливість народу, але послідовною працею, в поті чола, а навіть жертвами
крови і життя.. В цьому, Ви, наш Мойсею, - найкращий нам приклад! Вашими
глибокими науками й Архиєрейськими напімненнями, Ви допомогли нам
віднайти себе в обличчі переслідуваної Церкви і воюючої України, в обличчі
Бога. Ми щораз більше розуміємо значіння слів нашого Божественного Спаси
теля про те, що Царство Боже, т.зн. не лиш те Небесне, вічне, - але й усе
шляхотнє, добре, високе, досконале, справедливе, а зокрема свободу, добувається силою!
Як колись жиди, в особі Мойсея: мали Богом даного Провідника до Обіцяної
землі, так сьогодні нам, українським скитальцям,Боже Провидіння послало
Вас, Еміненціє! Ви - наш некоронований Володар і Провідник до Царства
Божого і до всього ідеального і в боротьбі за нього. Ми - Ваші вірні й віддані
рядовики на австралійському відтинку українського національного і Христового
фронту за здобуття Царства Христового для наших душ і волі для українського
народу.
Як Мойсей провадив жидів до обіцяної землі і здобув її при помочі Ісуса
Павина, так і Ви, наш Мойсею, при помочі Вашого відпоручника в Австралії,
Преосвященного Кир Івана, Апостольського Екзарха, ведіть нас до найвищої
мети. Наказуйте, як полководець, як Патріярх, а ми слухатимемо і виконувати
мемо Ваші накази. Ми віддані Вашій Еміненції і всім Вашим високим задумам
і починам. Бо, Ви - наші, а ми - Ваші! Благослови нас, Владико Святий!"
*
ПРИВІТАЛЬНА ПРОМОВА НА ЛЕТОВИЩІ ГОЛОВИ ОУКОА інсп.
П.ЛОПАТИ (8 жовтня,1968 р.)
"Ваша Еміненціє,Архипастирю, Найдостойніший Гостю! Вітаю Вас від
ОУКОА і від усіх мирян українців в Австралії і Новій Зеляндії. Сьогоднішня
стріча з Вашим Блаженством є для нас усіх найбільшою радістю.Ми зустрічаємо
і вітаємо нашого Верховного Архиєпископа, Митрополита, Кардинала УКЦ,
незламного Оборонця нашої Віри і прав знедоленого українського народу.
Наша історія останніх десятиліть є тісно пов'язана з Оособою нашого
Найдостойнішого Гостя: засуд, заслання на Сибір, 18-літня каторга, поневірян
ня, морози, тяжка фізична праця, всілякі шикани, допити і нелюдські
знущання. Все те перебув і перетерпів та мужньо переболів наш Первоєрарх,
обоняючи незламно і твердо Божі закони і людські права.
І коли 5 літ тому цілий ствіт перелетіла радісна вістка, що наш Митрополит
на волі, ми зі сльозами радости дякували Богові за це.Ще більша радість
огортає нас сьогодні, коли бачимо нашими очима Ісповідника нашої Віри. Це
Післанець Божий,який прибув, щоб скріпити і нашу Віру і надію.
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Бажаємо Вам, наш Блаженніший Архипастирю, щасливого побуту між нами
і милих хвилин на гостинній австралійській землі, землі нашого поселення.
При цьому заявляємо Вам нашу повну синівську відданість, працю і труд нашого
життя. Ви - наш закон; наша гордість, духова велич і святість. Ми усі, тут
зібрані,старші й молодь, овіяні одним духом глибокої пошани, любові й вдячності
за Ваш приїзд і клонимо перед Вами наші голови. Благословіть нас, Архиєрею!
*
Поїздка Блаженнішого Патріярха Йосифа по країнах поселення української
діяспори і Його паломництво по українських храмах-святинях на чужині,
пригадала українським емігрантам їх обов'язки супроти воюючої України,
піднесла престіж українців в очах чужинців і в очах нашої молоді зокрема,
сцементувала в усіх бажання змагати до церковної єдності і до дальшої боротьби
за права нашого народу аж до її побідного кінця. (У словах: "Великий
Український Народ, Україна, український " Блаженніший наголошував А, а
не І), сподівається-чекає від нас участи і помочі в його боротьбі за свої права
і краще завтра нас усіх. То ж , не сміємо завести надій нашого Народу! оіш
*
КОМУНІКАТ ДІЛОВОГО КОМІТЕТУ ЗУСТРІЧІ (гл. "ДВісті", Сідней,
24.11.1968 р.)
Діловий Комітет Зустрічі Блаженнішого Верховного АрхиєпископаМитрополита, Еміненції Кардинала Йосифа СЛІПОГО в Сіднеї повідомляє
усе українське громадянство про закінчення своєї діяльності з днем 20
листопада, 1968 р.
Діловий Комітет Зустрчі Його Блаженства стверджує, що візита Первоєрар
ха Української Католицької Церкви, Еміненції Кардинала Йосифа СЛІПОГО
в Сіднеї була дуже позитивною та історичної ваги подією для всіх українців.
Її не зуміли притемнити, ані відмова від участи в ній (хоч потім змінена)
Консисторії УАПЦ, ані пашквіль проти Найдостойнішої Особи Його Блажен
ства, поміщений в часописі "Українець в Австралії" ч,21, з дня 20 А 0.1968.
Діловий Комітет Зустрічі Блаженнішого Верховного Архиєпископа і
Кардинала Йосифа осуджує і нап'ятновує згаданий пашквіль православного
сіднейця І.Бабія, проти Найвищого Авторитету і Святості українців католиків,
як злочинний вибрик автора і редакторів часопису "Ув Австралії".
Діловий Комітет Зустрічі Його Блаженства доцішоє позитивну настанову
й участь багатьох православних українців у зустрічі й вшануванні нашого
ГІайдостойнішого Гостя. Діловий Комітет рівно ж висловлює подяку Видавцеві
сіднейського часопису "Вільна Думка" п. В.Шумському за поміщення обширних
статтей і звідомлень та знимок зі згаданої візити.
Візита Його Блаженства в Сіднеї найшла широкий позитивний відгук також
у місцевій австралійській пресі, радіо і телевізії та причинилася до
прославлення українського імени в стейті НПВ.
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Діловий Комітет Зустрічі цією дорогою дякує всім Установам, Організаціям
і поодиноким Особам, які причинилися до звеличання цієї історичної події,
за співпрацю і поміч, а всьому українському громадянству за масову участь в
усіх Богослуженнях та імпрезах з нагоди Зустрічі дітей зі своїм Духовним
Батьком.
' Загальне бажання української спільноти - мати Український КиєвоГалицький Патріярхат, Діловий Комітет передав телеграфічно Святішому
Отцеві Папі Павлові VI в Римі й Апостольському Делегатові в Австралії.
Дай, Боже, щоб у найкоротшому часі ми мали щастя зустрінути Його
Блаженство вже як Українського Патріярха, у проводі Українського
Патріярхату, у Вільній Українській Державі! До праці, зусиль і жертв у
цьому напрямі, закликаємо оцим усіх наших братів українців і людей доброї
волі!
Діловий Комітет Зустрічі,Сідней, 24.11.1968р.

Б Л А Ж Е Н Н ІШ И Й В Е Р Х О В Н И Й А Р Х И Є П И С К О П ,
К А Р Д И Н А Л Й О С И Ф С Л ІП И Й зн о в у в А В С Т Р А Л ІЇ
(17.2.1973 до 23.3.1973)
Довідавшись про те, що 40-вий Міжнародній Евхаристійний Конгрес
відбудеться в Мельборні,Преосвщ.Кир Іван, Ап.Екзарх для українців
католиків, змісця зголосив бажання і готовість до участи в тім Конгресі
Української Кат.Церкви в Австралії. В листі до римо-катол. архиєпископа
Дж.Р.Нокса. 19. грудня. 1969 р. Владика пише: "Уоиг Сгасе, ...ТЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІісз, паіигаііу, аге еа§ег апсі апхіоиз іо іаке іЬеіг рагі іп іЬіз сошіпе
Соп£гез5 ...Уои шау Ье сопіісіепі оі т у реоріе’з апсі т у ргауегі'иі зиррогі, апсі
тогеоуег, І а т апхіоиз іо Ьеір іп апу шау І сап."
Виглядає, що Кир Іван звернувся до Блаженнішого Патріярха Йосифа з
проханням очолити участь нашої Церкви на тому Конгресі, бо під датою
22.1.1970 р. є власноручна записка владики:.."Блаж. Верх.Архиєп, Ем.Кард.
Йосиф писав:"На Евхаристійний Конгрес я буду старатися приїхати до Вас.
Ви ж за всяку ціну поставте нашу Службу Божу в програму Конгресу, а не
щоби вона правилася десь там у завулках."
Про таке рішення Блаженнішого Кир Іван повідомляє нового Секретаря
Орга-нізаційного Комітету о.Т.Ф.Літтл-а з проханням включити Візантійську
Літургію в Офіційну Програму 40-го МЕКонґресу, в листі 30.6.1970 р. Владика
пише: " І а т то зі апхіоиз іЬаі уои ргезепі іЬіз таііег іо іЬе Ьііигдісаі С о т
тіііее, Іог І зее Пге іпсіизіоп оі' зисЬ а Ропіііісаі Ноіу Ьііигду, поі ]изЬ аз
іоііошіпд іЬе §оос! ехатріе Зусіпеу зеі іп 1953, Ьиі аз а зоигсе оі іпзрігаііоп
апсі зігеп§Ьі іо СаіЬоІісз оі Еазіегп Кііез, апсі, іі поі а саизе оі іпзрігаііоп іо
оиг ^езіегп ЬгоіЬегз, аі Іеазі а саизе оі абтігаііоп апсі .іоу..."
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В листі до архиєпископа Мельборну, ВПреосвщ.Дж.Р.Нокса, Кир Іван
пише про те, що він уже має відповіді-згоду приїхати:на МЕК, крім
Блаж .патріярха Йосифа, теж митрополита М.Германюка з Канади і
митрополита Амврозія зі США і владики І.Борецького та запевняє, що буде
більше зголошень.
29 травня 1972 р. Кир Іван запрошує всіх українських владик на Конгрес:
"Високопреосвященні Владики, Час Міжнароднього Евхаристійного
Конгресу зближається і ми робимо приготування, щоб усе добре вийшло...
Наша св.Літурґія, тобто у візантійськім обряді, буде в суботу перед закінченням
Конгресу... Є майже певним, що буде мелхітський патріярх...Тому "ще і ще"
запрошую Ваше Високопреосвященство до участи в Конгресі, а для нашого
Ап.Екзархату буде честь, буде нам приємно мати Вас, як Достойного
Гостя.Правда, ми не є в спромозі заплатити подорож, але приміщення в наших
людей буде - чим хата багата, тим рада..."а при цьому Владика залучує
інформативний листок про Австралію і Мельборн зокрема, п.з. "Корисні
Інформації про Мельборн у зв'язку зі 40 Міжнароднім Евхарист.Конгресом".
В міжчасі Ген.Секретар підготовки МЕКонґрусу, о.Браян Волш одержує
листа від Блаженнішого Отця Йосифа про його згоду взяти участь в Конгресі.
О.Б.Волш пересилає копію того листа Кир Іванові, 27.7.1972.
Днем 3 листопада, 1972р. датований лист Блаж.ВАепископа Йосифа до Кир
Івана а в ньому перше речення:" Я ие знаю чи мені дадуть дозвіл до Австралії,
а навіть якби я приїхав, то нехай править патр. Максим У, але я не брав би
жодної участи..." Бо були чутки, що ватиканські круги, Східня конгрегація і
ін. ставили перешкоди на виїзд Блаженнішого з Ватикану.
Кир Іван змісця зареаґував на повищого листа Блаж.Отця Йосифа, і 13.11.72
пише: "Ваша Еміненціє, Блаженніший і Дорогий наш Митрополите, Дуже
дякую за Вашого цінного листа з дня 3.11 в справі Вашої участи в Евхаристійному Конгресі. На жаль,* він нас дуже засмутив, бо Ви згадуєте що не
будете брати жодної участи в торжественній СвятійЛітургії. Нам було б дуже
прикро, коли б Ваше Блаженство не брали участи у Св.Літургії. Ми при
готовляємося так, що участь бере Ваше Блаженство і патріярх Максим V".
*
Негативна настанова Римської курії до нашого Ісповідника Віри мусіла
бути дуже болючою для нього,що видно з його листа до Кир Івана, з 12.1.1973
р.Блаженніший пише:.." На приїзд мушу мати дозвіл, як кардинал, і ДО
НИНІ ЙОГО НЕМА. Кажуть, що багато з наших стараються, щоб я не дістав
дозволу...Ви не знаєте, яке тут положення..Може напишіть до Св.Отця Павла
УІ, щоб мені дав дозвіл взяти участь в Евх.Конгресі, бо інакше це викликало
б велике згіршення і заворушення (в Америці, Канаді і ін.). Може то, що
поможе." А вже 26.1.1973р. Блаженніший пише: "Остаточно одержав я дозвіл
на виїзд з деякими обмеженнями. Виїду около 10 лютого. їдучи до Вас хотів
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би задержатися 3 дні на Цейлоні. Чи цейлонський кардинал приїжджає на
Конгрес?." Той лист мусів якимось чудесним способом прилетіти до Австралії,
бо вже чотири дні опісля Преосвщ. Кир Іван пише: "Ваша Еміненціє, Ваш
лист з 26 січня в якому повідомляєте про "дозвіл на виїзд" - це велика радість
для нас всіх і напевно для справи Божої і ми всі тут співаємо "Слава во
вишніх Богу". Кардинал Томас Курай, архиєпископ Коломбо, з Цейлону,
приїжджає на Конгрес і замешкає в Отців Облатів.. ок 16-го лютого ц.р."
*
На жаль, Діловий Комітет МЕКонґресу теж не виправдав своїх обіцянок і
сподівань Кир Івана, бо той в своїм листі, з дня 2.2.1973. пише до о.Б.Волша
Ґен.Секретаря МЕКомітету:.."Беаг РаіЬег, ТЬе Оііісіаі Р г є у і є а у о і ІЬе ЕисЬагізііс Соп^гезз Ьаз Дізі аггіуеЗ Ьеге апсі І \ у г і і є , І а т зоггу Іо зау, поі Іо ргаізе
ЬиІ Іо ипЬигсІеп зоте оі т у §геаі атахетепі апсі з о г г о \ у аі зоте отіззіопз ІЬаі
І сап опіу саіі іга£іс апсі іпехрІісаЬІе. І іЬіпк т у ІіІІІе Іеііег \уі11 ехріаіп \уЬу
І іЬиз сІезсгіЬе ІЬе отіззіопз.
І ЬаЗ азкесі ІЬаі іп ІЬе ргодгаттез апсі Іііегаїиге ІЬеге Ье тепііоп таЗе оі'
іЬе Оізріау оі ІІкгаіпіап Ісопз іп ІЬе ІІкгаіпіап СЬигсЬ Наїї. ТЬіз ЕхЬіЬіііоп
ууііі Ье орепеЗ Ьу Ніз Етіпепсе СагЗіпаї ІозерЬ Зііруі апЗ ігот ІЬе Зау оі
орепіпд, РеЬгиагу 17іЬ, Іііі ЕеЬгиагу 27іЬ ІЬе ЕхЬіЬіііоп \уі11 Ье ореп іо ІЬе
риЬІіс. ТЬеге із ІізіеЗ а Зізріау оі Киззіап Ісопз, Ьиі оиг ЕхЬіЬіііоп із раззеЗ
ОУЄГ.

ТЬе зесііоп "Маіп Уепиез іог Соп§гезз Е у є п і з " \уои13 іпЗісаіе іЬаі Еезііуаі
Наїї із піоге ітрогіапі іЬап ІЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс СаіЬеЗгаІ, \уЬеге оп РеЬгиагу 18іЬ СагЗіпаї Зііруі апЗ 8 ІІкгаіпіап АгсЬЬізЬорз апЗ ВізЬорз ауііі Ье
сопсе1еЬгаііп£ Ноіу Ьііиг§у, апЗ \уЬеге еасЬ тогпіп£ оі ІЬе Соп§гезз \уеек
ІЬеге \уі11 Ье іЬе Ноіу Ьііиг§у, апЗ оп ЗипЗау 25іЬ аі 10 АМ а§аіп а сопсеїеЬгаіеЗ
Ноіу Іліиг£у.ОгЗіпагі1у МеІЬоигпе’з іоигізі §иіЗез Іізі оиг саіЬеЗгаІ аз а роіпі
оі іпіегезі, Ьиі іп іЬіз Оіїісіаі Р г є у іє х у іЬе Кєу іо таіп уепиез Іізіз є у є п іЬе
СотеЗу ТЬеаіге апЗ Зіаіе 5ауіп§ Вапк, Ьиі а§аіп іЬе ІІкгаіпіапз аге ЬигіеЗ
апЗ іогдоііеп.
ТЬе СиіЗе іо ЕхЬіЬіііоп апЗ Бізріауз іеііз \уЬеге УоиіЬ Агі, Киззіап Ісопз
апЗ АЬогі^іпаІ Агі еіс. аге іо Ье зееп. Іі із апуопе’з §иезз шЬеге ог іі іЬе
ІІкгаіпіапз аге Ьауіпд ап ЕхЬіЬіііоп, апЗ 11оп§ а§о іоІЗ іЬе Соп§гезз ог§апігегз
іЬаі іЬе ІІкгаіпіапз \уеге Ьауіп§ а Зізріау оі Ісопз (80 огідіпаїз іпсІиЗеЗ) апЗ
іЬе Зізріау оі іЬе регзесиііоп ІІкгаіпіапз Ьауе епЗигеЗ ігот іЬе С оттипізіз.
Зигеїу іЬезе ЕхЬіЬіііопз \ у є г є \уогіЬу оі тепііоп.
Му Ргіезіз аге атагеЗ апЗ Ьіііегіу ЗіарроіпіеЗ, Ьиі іЬеу аге ипЗегзіапЗіп§
теп. І опіу іеаг іЬе геасііоп оі іЬе огЗіпагу ІІкгаіпіап СаіЬоІіс Іаііу апЗ І \угііе
\уопЗегіп§ іі іЬіз таііег соиІЗ Ье гетеЗіеЗ, І Зо азк іЬаі зотеіЬіп§ Ье Зопе іо
риі іЬіз таііег гі§Ьі. Іі із, І т и зі гереаі іга§іс апЗ ІпехрІісаЬІе. Зіпсегеїу уоигз
іп Оиг БогЗ. (ВізЬор І.Ргазко.Ар.ЕхагсЬ іог ІІкгаіпіап СаіЬоІісз).
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ЗВЕРНЕННЯ - ПРИВІТ ВПреосвщ.Владики Кир Івана з нагоди
40-го Міжнароднього Евхаристійного Конгресу в Мельборні:
"цей Евхаристійний Конгрес за спеціяльну програму взяв слова нашого
Спасителя, Його нову заповідь: "Щоби ви любили один одного, як я возлюбив
вас" (Ів. 15,12). В нинішньому світі так багато ненависти, насильства,
переслідування, самолюбства, так що тільки здійснювання цього заповіту
"любити один одного" - це одиноке лікарсгво і рятунок...Діловий Комітет
нашої участи в цьому Евхаристийному Конгресі, маючи на увазі дуже тяжке
положення нашого народу, безнастанний, пляновий і безпощадний наступ
російського імперіалізму на душу українського народу, тому до загальної
програми Конгресу ми ще додали нашу спеціяльну програму: ЗА
ХРИСТИЯНСЬКУ УКРАЇНУ!
В тій цілі, продовж останніх місяців ми збиралися на спільні молитви,
долучували відповідні намірення до наших Літургій. В тій йцілі на час Конгресу
ми приготовили виставку про переслідування нашої Церкви, щоб ми самі
усвідомили собі що в нас діється, та, щоб бодай частинно усвідомити чужинців
про ту страшну несправедливість і насильство, яке діється над нашим народом
і над нашою Церквою, та щоб у висліді в ті дні Евхаристійного Конгресу була
спільна молитва за тих, що терпляь переслідування, а як запевняє наш
Спаситель: "Хіба Бог не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч
голосять... Кажу вам: оборонить їх негайно" (Лк.18,7)
В тій самій цілі наш Комітет видав книж ечку: "У КРА ЇН А ХРИСТИЯНСЬКА НАЦІЯ".
Доручаю Всеч. Отцям Душпастирям, щоб від неділі 18 до неділі 25-го
лютого 1973 р.,цілий час брали службу Поклонення Преч.Тайнам Тіла і Крови
ГНІХ.
В імені наших священиків і всіх мирян, вітаю нашого Первоєрарха
Блаж.ВАЕпископа Еміненцію Кардинала Кир Йосифа УІІ, Голову Української
Католицької Церкви, а в Його Достойній Особі вітаю і наших ВПреосвщ
Митрополитів, Преосвщ. Владик, Всеч.Отців Духовних та всіх-всіх наших
мирян." "ЦіЖ",18.2.1973.
* * *
УКРАЇНА НА 40-вім МІЖНАРОДНІМ ЕВХАРИСТТЙНІМ КОНГРЕСІ
В МЕЛЬБОРНІ, 18-25 лютого, 1973 р.
(Репортаж о. І. Ш евціва).
Заголовок непересадний. Україна справді була належно і гідно заступлена
й дала свій конструктивний вклад у цім всесвітнім звеличенні-прославленні
Пресвятої Евхаристії. Про це згодом.
40-вий Міжнародній Евхаристійний Конгрес відбувся під загальним кличем:
"Любіть один одного, як і я возлюбив вас". У зв'язку з тим, упорядники
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МЕКонґресу - Центральний Комітет - поклали головну вагу на екуменічне
братання (зокрема) з протестаннтами; на місцевих аборигенів; на бідних,
хворих і калік. В дусі повищих Христових слів,були переведені Богослуження,
З "їзди, відчити, дискусії, виставки ітп. Коли взяти до уваги, що на 13 мільйонів
населення Австралії, католики становлять лише 28% і те, що ціле переведення
Конгресу спочивало в їх руках, без помочі зі сторони держави, то Конгрес
треба назвати справді успішним.
Не зважаючи на свою малочисельність, Католицька Церква в Австралії не
переживає такої кризи, як в іних, "традиційно католицьких" країнах, а навпаки:
динамічно розвивається. Сьогодні австралійські католики мають: 3 кардинали,
8 архиєпископів, 32 єпископів, ок. 3.000 церков, 3.843 священиків, 12.376
батчиків-монахів і 13.835 сестер-монахинь.З того: 8.848 братчиків і сестер
учать у католицьких школах, при допомозі: 6.154 світських учителів. В 1.807
катол. школах навчаються понад 420.000 дітй і молоді. Крім того, католики
мають 81 шпиталів, 67 сиротинців і виховних та харитативних інституцій,
власні наукові установи, духовні семінарії, видавництва тощо, а при державних
університетахє католицькі каледжі. Католицька Церква в Австралії - живуча,
динамічна. Її число збільшують імігранти з європейських країн, які, не
зважаючи на зусилля їх національних капелянів які обслуговують свої
нвціональні Групи на становищі сотрудників місцевих автрал. парохів, (силою
інерції і спільного з австралійцями латинського обряду), скоро денаціона
лізуються, чи, як тут кажеться: асимілюються в австралійськім суспільстві.
Велике розуміння і співпрацю з католиками в їх торжествах проявили
місцеві протестанти, зокрема ті з "Чирч оф Енґлянд". Нпр. англіканський
архиєпископ Мельборну, д-р Вудс, відпустив свою палату для кардинала
Віллебрандс-а в часі його побуту на Конгресі. Подібно, як підчас візити Папи
Павла УІ в Сіднеї, у 1970 р., австралійські протестанти відложили набік забули на часок- свої внутрішні непорозуміння з католиками, щоб якнайкраще
зарепрезентувати Австралію перед чужинцями. Приклад гідний уваги і
наслідування для українців у подібних випадках!
Всі більші торжества; латинська Літургія для молоді, екуменічне Богослу
ження, Літурґія у візантійськім обряді й закінчення Конгресу "Стаціо Орбіс"
відбувалися на просторім спортовім стадіоні "Мельборн Крікет Ґравнд", що
має ок. 120.000 сидячихмісць.Папським Легатом на Конгресі був американський
кардинал Балтимору, Лоренс Шіган. Крім нього, на Конгресі взяли участь:
ок.20 кардиналів, 200 єпископів, понад 1.000 священиків та ок. 200.000 вірних.
Враження в усіх: Конгрес успішний.
Неменш успішними були: участь і вклад українців католиків у тому
Конгресі. Порях із загальною програмою Конгресу, Українська Католицька
Церква в Австралії, під проводом Преосвщ.Кир Івана, Апост.Екзарха,
виготовила і перевела програму Українського ЕКонгресу, або, як хтось це
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влучно назвав, Українських Днів того
Конгресу.
В українську програму, що перево
дилась під кличем: "За Християнську
У к р а їн у " , крім участи в загальних
торж ествах М ЕКонгресу, входили:
Богослуження в українській катедрі,
виставка про переслідування наших
Церков Москвою і Польщею,виставка
старинних українських ікон, Студійний
День У країнського Богословського
Наукового Товариства і священичого
Товариства св.Андрея та Евхаристійної
Ліги, 3"їзд Делегатів ОУКОА, Нарада
мирян, 3"їзд Вівтарних Дружинників..
До помочі Преосвщ.Кир Іванові стояв
Діловий Комітет з різними секціями, які
діяли справно й успішно в ділянках:
інформації, гостинно-господарській,
студійних днів тощо.
Мелхітський Патріярх Максим V і
Учась Української Церкви в тому
Патріярх Йосиф
Конгресі очолив і вивів її на міжнародню
плятформу, як Помісну Українську Церкву, Глава тої Церкви: Блаженніший
Верховний Архиєпископ і Перший Патріярх -ЙОСИФ УІІ.
Довгосподіваний і заразом непевний приїзд Блаженнішого відбувся
напередодні Конгресу, 17-го лютого (в сам день 81-ліття Його Блаженства) і
став тріюмфальним вступом до тих величніх торжеств, що потім слідували.
Понад 1.000 українців Мельборну зустріли на летовищі свого Патріярха.
Українська група вдвоє перевищала групу австралійських католиків, які в
той же час прийшли привітати Папського Легата.
. Поява Первоєрарха Української Католицької Церкви з авреолею мучениц
тва, в білім патріяршім клобуці-камилавці, змісця полонила увагу місцевоїпреси
і публичної опінії і тривала впродовж цілого Конгресу. Поява Блаженнішого
иа Конюресі значно піднесла духа всіх українців та припиналася не лише до
успішносте Українських Днів, але й до успішносте Конгресу взагалі. Місцева
преса і телевізія неодноразово публікували знимки, виступи і про Українську
Церкву, повідомлення про українські богослуження і виставки. До йкої міри
зросло це загальне заінтересований і захоплення Достойною Особою нашого
Патріярха, посвідчать два випадки: Мельборнський щоденник "Гералд"
помістив на першій сторінці знимку Блаженнішого вдвічі більшого формату,
ніж знимку зі зустрічі Папського Легата, а сіднейський тижневик "Сандей
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Телеґраф" у статті про мелхітського патрірха, помістив знимку Блаженнішого
Отця Йосифа з підписом (помилково чи інтенційно) - Патріярх Максим V.
Крім Архиєрейських Служб Божих, відправлених у катедрі свв. Верх.
Апп. Петра і Павла в Мельборні, в неділі: 18 і 25 лютого, Блаженніший
Патріярх Йосиф VII брав учвсть в офіційнім відкритті Конгресу в катедрі
св.Патрика; в екуменічнім богослуженні; прийнятті в премієра стейту Вікторії;в
богослуженні для молоді а зокрема в Св.Літургії відправленій разом із
мелхітським патріярхом Максимом V, в суботу 24 лютого. Всюди Блаженніший
ішов поруч патріярха,перед іншими кардиналами і церковними достойниками.
Поява нашого Блаженнішого, викликала всюди захоплення і бурю оплесків.
А вже справді тріюмфальною треба назвати участь Блаженнішого і нашої
Церкви у Сл.Божій візантійського обряду, в присутності ок. 30.000 учасників
різних національностей, при участи - співі наших церковних хорів
Мельборну.Приїзд і від"їзд Блаженнішого враз із папським легатом і
патріярхом Максимом, в авті: в ескорті кі нної поліції, викликав бурю оплесків
зі сторони тисячів учасників. Це були зворушливі хвилини для всіх українських
учасників того Богослуження і тріюмфу нашої Церкви. В особі Блаженнішого,
світ побачив символ України і Її Церкви.
УКРАЇНСЬКІ ДНІ НА КОНГРЕСІ
Крім Богослужень, як відомо, в програму Конгресу входили Студійні дні
і наради священиків та мирян.І так: у вівторок, 20.2. відбулася нарада
священиків - членів священичиго Товариства св.Андрія, під проводом
о.І.Шевціва - Голови Філії того Т-ва в Австралії. В нараді взяли участь
священики з Канади, США й Австралії.Зміст наради оформлено в резолюціях,
опублікованих у часописі "Церква і Життя". В них священики заявляють
свою солідарність з єрархією в змаганні за український патріярхат та ставлять
вимогу до римської курії не встрявати в справи нашої Помісної Церкви.
В середу,21.2. відбувся Студійний День УБНТ-ва, під проводом о.І.Шевціва.
з Сіднею. Доповідь прочитав о.М.Бутринський із США. Інші ж доповідно.дра С.Гарванка з Риму, о.І.Музички з Англії, о. д-ра І.Нагаєвського зі США і
ін. були зреферовані. Вдоповідях взяли участь миряни і проявили зацікавлення
порушеними проблемами. Пополудні того дня відбулася зустріч священиків з
присутніми на Конгресі українськими єрархами. В часі зустрічі обговорено
резолюції священичих нарад і потребу тіснішої співпраці Єрархії, Духовенства
і Мирян нашої Церкви для збереження нашої обрядової і національної
ідентичности в країнах поселення українців. Крім доповідей, на прославлення
Пресвятої Евхаристії, присутні священики, як члени Евхаристійної Ліги,
відбули одногодинну адорацію Нсв.Таїн, у катедрі і відспівали Вечірню.
В четвер, 22.2., відбулась нарада Мирян. В нараді взяли участь представники
зі США, Канади, Н.Зеляндії та Австралії. Після звідомлень про стан
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мирянського руху, організації мирян у різних країнах, обговорено погребу
створення Світової Федерації Українських Католицьких Організацій і
Товариств Світського Апостольства та потребу тіснішої співпраці тих
організацій і всіх мирян для оживлення релігійного життя в нашій Церкві і
для ко-ординації дії мирян у завершенні нашої Церкви гіатріярхальним устроєм.
Того ж дня відбулося інтерв'ю Редакції часопису "Церква і Життя" з
учасниками Конгресу, а ввечір: відкриття і перша частина 3"їзду Делегатів
ОУКОА. В п'ятницю ті наради продовжувались і закінчилися. Вибрано нову
Президію Ради ОУКОА.поф.Михайло Німців - Голова; п-і Нуна Кармазин Секртар;гі. С.Балко - фінансовий референт; заступник Голови - мґр. Ярослав
Масляк (усі зі Сіднею); і п-і Софія Завалинська - Мельборн; реф. зовнішніх
зв'язків - п.О.Павук і мґр В.Завалинський.Контрольна Комісія: Голова - інсгі.
Павло Лопата, члени: п.Мирослав Сендзік (Брізбен) і гі.Василь Катрук
(Аделяїда). Предсідником 3"їзду був д-р Осип Менцінський з Перту
(Зах,А встралія). 3"їзд звеличав своєю присутністю і збагатив своїми
батьківськими поученнями і вказівками на майбутнє - Блаженніший Патріярх.
Кульмінаційним днем наших святкувань була субота, 24 лютого. В год.
11.00 рано, в Сен Кілда Палей, над морем, відбувся величавий Концерт у
честь Блаженнішого і Гостей, а потім, год. 12.30 - 2.00 попол., в близькій залі
- прийняття. Обі імпрези випали дуже гарно. Перша - в присутності ок. 1.500
учасників, друга при 850. Про Службу Божу на "Крікет Ґравнд" сказано
вище. Все це відбулось успішно, тріюмфально.
Присутні иа Конгресі, крім Блаженнішого: митрополит Канади Кир Максим,
архиєп.Букатко з Югославії, владики: Ніль та Ізидор з Канади і 8 священиків
і два із США, ок. 60 паломників з Канади і США. Нашою участю у цьому
Конгресі ми дали доказ живучосги нашої Церкви в Краю і на чужині, звеличали
ім'я України серед народів світу, прославили Бога", (оіш )
*

СІДНЕЙ ВІТАЄ СВОГО ПАТРІЯРХА:
("Душпастирські Вісті", 4.3.1973.)
"Наша мрія - побачити знову між нами нашого Патріярха - їх Блаженство
Верховного Архиєпископа Кир Йосифа УІІ - сьогодні здійснилася.
Блаженніший Верховний Архиєпископ між нами! Ми всі клонимо голови
перед нашим Паріярхом у вдячності за приїзд до нас, вітаючи їх Блаженство
між нами і прохаючи Архиєрейського благословення для себе, для наших
дітей і внуків та для всіх наших діл.
Крім їх Блаженства, вітаємо сьогодні в Сіднеї: ВПреосвщ.Кир Максима
митрополита Канади і Преосвященніших владик: Кир ГІіля і Кир Ізидора з
Канади, і Преосвщ. Кир Івана, нашого Архипастиря - Апостольського Екзарха
з Мельборну та всіх Всечесніших Отців Духовних з Канади і США. Ми
вдячні їх Блаженству, Владикам, Священикам і заокеанським Гостям -
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паломникам на Міжнародній Евхаристійний Конгрес у Мельборні за те, що
так гідно й достойно помогли нам проявити нашу віру в Пресвяту Евхаристію
і прославити ім'я України в цій країні кенгуру. Ще раз: Вітайте!"
*

Н Е ЗА Б У Т Н І Д Н І В ІД В ІД И Н Б Л А Ж Е Н Н ІШ О Г О
П А Т Р ІЯ Р Х А Й О С И Ф А В С ІД Н Е Ї
( 1 - 5 березня, 1973р.)
Кажемо Патріярха, бо таким ми вважаємо Блаженнішого Верховного
Архиєпикоиа Йосифа в наших серцях, таким він увійде в історію нашої Церкви.
Досі, в нашій історії, ніхто інший не підніс так високо ідеї українського
патріярхату й не зробив приманливим її здійснения-досягнення для загалу
вірних нашої Церкви, а то й для всіх українців, як іе зробив Блаженніший
Патріярх Йосиф. УІІ. Подібно, як Іван Франко про свого Мойсея, моєемо
сказати і ми про Блаженнішого Йосифа: " все, що мав у житті, Він віддав для
одної ідеї. І горів, і яснів, і страждав, І трудився для неї..."
І, саме для покладення дальшиї фундаментів для здійснення ідеї помісности
і атріярхату нашої Церкви, як Добрий Пастир,не зважаючи на свої 81 літ й
немочі-наслідки 18-ти річної каторги, Блаженніший вирався в далеку подорож
до Австралії (спочатку на 40-вий Міжнародній Евхаристійний Конгрес, а
потім у дальшу подорож до Канади і Сша та інших країн світу), щоб тут і
всюдт ще опз покріпити своє духовне стадо своїми глибокими батьківськими
ноученнями, пересторогами, заохотами; щоб уділити всім, а багатьом і
поодиноко, своє батьківське. Архипастирське благословення.
Тому-то всі вірні Української Католицької Церкви в Австралії, а вже зокрема
ті в Сіднеї, з дитячою нетерпеливістю чекали приїзду Блаженнішого ло них.
Для сіднейців ця радісна хвилина прийшла в четвер, 1 березня, 1973 р., в
год. 8 вечора. Блаженніший приїхав літаком (ТАА), з Канберри, на сіднейське
летовище, в асисті свого почоту владик і священиків. На летовищі зустріли і
привітали Блаженнішого Члени Церковно-громадського Комітету для
вшанування Блаженнішого в Сіднеї: о.парох І.Шевців, проф. Михайло Німців
- Голова Б-ва св.Андрія, п.Микола Свідерський - Голова ОУГ НПВ іп.Омелян
Кошарський - Голова УТККлюбу та понад 200 парафіян, старших і молоді, а
то ф малих і навіть маленьких дітей. З летовища Блаженніший з почотом
приїхав до церкви св. Андрія (яку в міжчасі освітлили і приготовили - відкрили:
нп.Микола Фурик та Ілько Дутко, Господар і його заступник у Б-ві св.Андрія).
В церкві привітав Блаженнішого Преосвщ.Кир Іван Прашко, Апост.Екзарх,
а потім Блаженніший виголосив знаменне слово до присутніх вірних (понад
50 осіб), які, не зважаючи на пізню пору і невигоди переїзду з летовища до
Лідкомбу (ок.25 км.-оіш), прийшли, щоб проявити свою пошану і синівську
любов до свого патріярха. Підчас тої візити в Сіднеї Блаженніший замешкав

Розділ XIII

711

і перебував у парафіяльнім
домі, в Л ідком бі, а з а 
океанські владики і свяще
ники мешкали в близькім
мотелі в Лідкомбі, а деякі у
своїх знайомих.
В п'ятницю, 2 березня,
пополудні, Блаженніший в
асисті о.пароха (шоферував
її. Микола Кулик з Бералі)
відвідав Еміненцію карди
нала Сера Нормана Томаса
ГІри престолі: оіш, Блаж. Патріярх Йосиф,
Гілроя, який тепер перебуває
о. М. М ару син, владика Ізидор Борецький
на відпочинку, в приюті для
(Канада), і Кир Йосиф Шмундюк (СШ А).
старших священиків у Рендвік. У відвідинах взяв участь теж ічир іван, якии приїхав туди окремо, зустріч
двох Достойників Церкви: одного, що в звязку з папським зарядженням,
після 75-ти літ пішов на примусовий "відпочинок" і внаслідок цього зовсім
знемощів, і другого, на 5 років старшого і з наслідками 18-річної каторги на
плечах, але повного молодечого запалу та плянів - нашого Блаженнішого,
була справді зворушливою. Скоро потім, Блаженніший одержав від кардинала
Гілроя листа з подякою за відвідини і повного похвал для нашої Церкви і
Народу. Вечером, в год. 7., в параф. залі, відбулася зустріч Блженнішого з
парафіяльним активом: членами Управи братства св.Андрія, Церковними
Збірщиками і Мужами Довіря, та іншими активними членами парафії, які на
заклик о.пароха прийшли на ту зутріч. В імени присутніх привітав
блаженнішого Голова Б-ва св.Андрія - проф. Михайло Німців і представив
особисто членів Управи Б-ва і кого знав. Інших представив о. парох.В зустрічі
з Блаженнішим взяли участь також члени його почоту: ВПреосвщ.митрополит
Максим, Владики: Ніль та Ізидор з Канади та Преосвщ.Кир Іван і деякі за
океанські священики.З коротким промовами виступали Гості: Митрополит
Максим і Кир Ізидор. У заключному слові Блаженніший висловив признання
для парафіян, зокрема тих жертвенних, які своєю працею і пожертвами
помагають своїй Церкві, за дотеперішні здобутки і заохочував дл дальшої
праці для добра нашої Церкви і народу.
В суботу, 3.3. в год. 9.00 рано, Блаженніший в асистінашого і заокеанських
владик і священиків, відправив св.Літургію для дітей і молоді. Діти і молодь
заповнили церкву вщерть. Багато мусіли стояти надворі. Пласт і СУМ були у
своїх одностроях. "Апостола" читав Голова Вівтарної Дружини Богдан
Сенькович. Блаженніший виголосив проповідь в якій заохочував молодь до
науки, до пізнання чужого і любови всього, що рідне, українське: до здобування
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позицій в житті й до вірности
Богові: рідній Церкві й Україн
ському Народові. Понад 300 дітй і
молоді прийняли св.Причастя з рук
Блаженнішого та інших владик.
Своєю чисельною участю в Службі
Божій (понад 700 учасників) і
зокрема у св. причасті в українськім
обряді, наша молодь дала доказ
своєї віри і прив'язання до своєї
Церкви. Після Служби Божої, перед
церквою відбулась спільна знимка
Блаженнішого, його почоту владик
і всіх учасників Богослуження, на
пам'ятку всім.
Неділя, 4.3.1973. Архиєрейська св. Літургія в церкві св.Андрія, в Лідкомбі,
в год. 9.30 рано.Блаженнішого і Владик, які збирались у парафіяльному домі,
зустріла процесія: хрест, хоругви, почесні свічконосці і священики. Перед
церквою привітав Блаженнішого проф.М.Німців в асисті інсп.П.Лопати і
її,Миколи Винарчика та о.парох.На Сл.Божій дияконували: о.Маріян
Бутрииський, США, і о.Володимир Ковальський,Канада; сослужили 4
владики, о.парох, о.В.Жолкевич і о.О.Гошуляк з Канади, о.М.Іванчо, о.Зенон
Хоркавий. Співали всі вірні всенароднім співом, самоїлкою, під проводом
маестра Василя Матияша. Церква битком набита богомольцями. З церкви
винесено багато лавок і цедало змогу більшому числу людей бути всередині.
Інші ж стояли на дворі. Присутніх понад 2.000 осіб, в тому знову багато дітей
і молоді. Присутніми були всі Сестри ЧСВВ сіднейської і мельборнської обителі
враз із їхньою Протоархимандринею з Риму, чка в тому часі візитувала
австралію. До св.причастя приступило понад 700 віоних. Причащали: спочатку
Блаженніший а потім 3 владики.
Привіт на адресу Блаженнішого і всіх владик, в імени парафії виголосив
(після Євангелії) - о.парох. Проповідь виголосив Блаженніший. Після
Сл.Божої, всі учасники стали до спільної знимки перед церквою. Десятки
фото-апаратів закріпили на фото-стрічці ці історичні відвідини першого
українського Патріярха в Сіднеї що остануться нестертим спомином на довгі
літа. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО о.пароха І.Шевціва:
"Ваше Блаженство, наш Патріярше і найдостойніший Гостю, Високопреосвящениіший Владико Митрополите, Преосвященні Владики,
Всечесніші Отці Духовні, Високопреподобні й преподобні Сестри, Дорогі в
Христі, Браття і Сестри, Дорога Молоде, Моїм завданням сьогодні, як
душпастиря цієї парафії, - це: привітати Ваше Блаженство з радісної нагоди
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- других відвідин Вашого Блаженства в Сіднеї. Завдання почесне і, здавалося
б легке. Але так воно на ділі не є. Мені важко найти слів, щоб висловити
почування тої глибокої радости, що наповняє серця нас усіх тут присутніх і
всієї української спільноти в Сіднеї, почування вдячности Божій Премудрості
за цю нову, велику ласку, а Вашій Найдостойнішійособі за добру волю і
зусилля, щоб нас знову відвідати.
Чому так важко мені їх висловити? Бо тут треба переказати почування
ЛЮБОВІ. Любові дітей до Батька, любові розгублених ізгоїв з рідної землі
до свого Мойсея, почування вірних Помісної Української Католицької Церкви
до свого Доброго Пастиря, до свого Патріярха. Правдива ж любов не знає і
не потребує багато слів, щоб її доказувати. То ж, вітайте наш Батьку, наш
Патріярше, серед нас, дітей Ваших. Ми щасливі, що бачимо Ваше Блаженство
між нами, в нашій церковці, ми клонимо перед Вами наші голови і складаємо
Вам у дарі наші серця, нашу вірність, нашу Любов,нас самих.
З великою радістю вітаємо серед нас, у нашій церковці сьогодні їх
Високопреосвященство Митрополита Канади, Кир Максима, і їх Преосвящен
ства: Кир Ніля і Кир Ізидора з Канади, нашого владику Кир Івана, всіх
Всечесніших Отців та Гостей, зокрема ж Високопреподобру Мати Протоархимандришо Сестер Василіянок. Всіх їх привела сюди любов до Ісуса, любов до
нашої Церкви й України та ідея Українського патріярхату. Ми вдячні, що
наші Владики, на чолі з їх Блаженством так гідно й велично прославили ім'я
України на 40-вім Міжнароднім Евхаристійнім Конгресі й доказали живучість
нашої Церкви в Краю і на чужині. Саме сьогодні закінчуємо в нашій парафії
це торжественне прославлення Ісуса Христа - Богочоловіка у Пресвятій
Евхаристії, яке ми почали клька місяців тому. Ми радіємо, що можемо зробити
це під проводом нашого Патріярха і Його Достойного почоту Владик і
священиків.
При цій нагоді я хотв би підкреслити те велике зрозуміння вірних сіднейської
парайії для ідеї українського патріярхату, яку то ідею Ваше Блаженство
видвигнули на всю її височінь а нам зробили приманливим її досягнення. Ця
ідея стала провідною в наших змаганнях за помісність нашої Церкви й помогла
нам згуртувати українські (часто розсипані й приспані) сили та примусила
нас до солідарности і жертвенности для неї. Ця ідея - зоря в багатьох випадках
помагає нам віднаходити шдях до відбудови Української Держави, бо Для
нас, на чужині, за Вашими словами, Блаженніший Патріярше, наша Церква це наша Держава. У цій духовій Державі ми визнаємо один провід: провід
нашого Патріярха і Його Синоду.
То ж, в імени українського Сіднею, заявляю Вашому Блаженству нашу
повну відданість, послух і вірність та всесторонню підтримку і співпрацю.
Говори, приказуй, наш Батьку - Патріярше, слуга Твій - український Сідней
- слухає! Амінь."

714

Розділ XIII

БЕНКЕТ У ЧЕСТЬ БЛАЖЕННІШОГО
Коли наспіла певна вістка про приїзд Блаженнішого Патріярха Йосифа до
Австралії, в Сіднеї постав Церковно-Громадський Комітет Привітання
Блаженнішого.З уваги на короткий час для приготовання мистецьких виступів
і, щоб не перемучувати Достойного Гостя, рішено влаштувати в Його честь
Бенкет. Український Культурно-Товариський Клюб віддав безплатно велику
залю в Домі Молоді, Братство св.Андрія рішило покрити кошти бенкету, з
рамени ОУГ запрошено двоє молодих піяністів для збагачення мистецької
програми в часі бенкету, а ввесь прихід з бенкету передати Блаженнішому,
як Дар Любові на Його великі потреби для нашої Церкви. Ціну білетів
визначено в сумі 10 дол., від особи. Всі побоювання і прогнози песимістів, що
це багатьом утруднить участь у бенкеті, виявились неоправданими. В залі,
крім головного стола, при якому засів Блаженніший і Його почот владик і
духовенства (17 осіб), всі 500 місць при столах були викуплені і заняті. В
год. 6.15 веч. Блаженніший в асисті владик увійшов до залі під гучні оплески
присутніх. УЦерковний Хор, під проводом маестрв В.Матияша, проспівав:
"Вітай нам, наш Архієрею". Бенкет відкрив майстер церемонії - інж.Микола
Строкон. Він привітав Блаженнішого і всіх Гостей та попросив Блаженнішого
поблагословити трапезу. Церк.Хор відспівав молитву "Отче наш" і, після
благословення, всі засіли при столах Привітальну промову виголосив проф.
М.Німців. Привіти виголосили: п.М.Свідерський від ОУГ НПВалії,п.Омелян
Кошарський від УКТКлюбу, п-і Нуна Кармазин від Союзу Українок,
п.О.Мороз від СУМ, і п.Р.Теодорович від Пласту.
В часі Бенкету: Хор "Боян", під проводом маестра В.Матияша, відспівав
три пісні: "При ватрі", "Слухайте, слухайте" і "За Україну". Фортепянові
соля виконали: Влодко Ратушний і панна Марійка Намурен. Хор Юного
СУМ-у, під проводом п-і Галини Чубатої відспівав "Марш Молоді" і Звеличну
пісню, муз. І.Недільського. Після цього, при кінці бенкету відбулася передача
Блаженнішому Дару любові. Вишиті архиєрейські ризи від парафії св.Андрія
презентували пані: Меланія Марушечко і Віра Сапрун; вишиту ікону Матері
Божої та різьблену інкрустовану касетку - дар п-і Ольги Савчинської - передала
п-і Марія Фурик; вишиту серветку (свій весільний дарунок від мами) - п-і
Зеня Сивак-Маланюк, О.Парох і члени Церковно-Громадського Комітету
передали чек на 10.000 дол. (5.000 - збірка на фонд "Церква в потребі" а 5.000
- прихід з бенкету). Це був справді княжий дар від Сіднею для свого
Патріярха.Це доказ великого розуміння потреб Блаженнішого і того, що ми
самі мусимо дати Йому в руки матеріяльні середники, при помочі яких
Блаженніший міг би здійснювати свої задуми на добро Української Церкви і
Народу. За це всім ВШ Жертводавцям, Збірщикам і всім Учсникам Бенкету
належтиться велике спасибі і признання. При кінці бенкету промовляли:
Митрополит Максим і владика Ізидор з Канади і, врешті, Його Блаженство,
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зі сцени, на тлі ЦерковногоьХору. Під звуки грімкого Многолітствія,
Блаженніший враз із почотом владик від"їхав до парафіяльного дому на
спочинок.
В понеділок, 5 березня, Блаженніший відпочивав після тяжкого дня-неділі,
а ввівторок, 6.3. вже був в дорозі до Нюкастлю (автом о.пароха, в асисті
владики Івана), бо канадські владики від"їхали домів, приготовлятись до
зустрічі Блаженнішого в себе.
В Нюкастлі, ввечір, була св.Літурґія і зустріч з вірними, а в середу 7.3.
поворот до Сіднею В четвер, 8.3. Блаженніший від”їхав до Брізбен, де в
неділю 11.3. відбулась інвеститура о.Ігоря Шпитковського на почесного крилошанина і дияконські свячення секретаря Блаженнішого, богослова Петра
Стещока. З Брізбен Блаженніший поїхав до Мельборн, а потім, на неділю
18.3. до Аделяйди, де відбулось свячення на священика диякона Петра. З
Аделяйди Блаженніший вернувся до Сіднею в понеділок, 19 березня, а вже в
п'ятницю: 23 березня, в год. 11.00 ранку відлетів до Канади, через Тайван і
Японію. Не зважаючи на робочий день, ок. 100 вірних прийшли на летовище,
щоб попраіцати Блаженнішог й одержати Його патріярше благословення.
Блаженніший обіцяв ще раз приїхати до Австралії, якщо здійсниться його
плян Що, дай Божеіош;
* * *
На кінець, кілька слів про австралійську пресу і її відношення до українців.
Два тижні до початку Конгресу, в мельборнському "Геральді" появилася
довша стаття з великою знимкою Блаженнішого Патріярха Йосифа під
заголовком: "Людина миру - Кардинал був сталінським в'язнем". Стаття дуже
прихильно написана,змальовуючи тернистий шлях Пастиря і Його Церкви. В
часі Конгресу багато писали про нашого Блаженнішого, про його тяжкі часи
неволі, про його змагання в справі Патріярхату для Української Католицької
Церкви, про його виступи в обороні своєї Церкви. Не бракувало також і
"шпильок" кинених в сторону Ватикану за їхню "східню політику".
Не тільки мельборнські щоденники, але й інші австралійські часописи пода
вали вістки про цю величню і незламну постать, про його змагання для добра
Української Церкви. Блаженніший Верх.АЕпископ був, здається, найбільш
фотографований і знимки його подані в пресі завжди великого формату. Навіть
один жіночий журнал "Де австрелієн вуменс віклі" подав чи не найкращі
кольорові знимки. Одна з них з Блаженнішим на цілу сторінку журналу. На
програмах телевізії також дуже багато уваги звернено на нашого Блаженнішого.
Відвідини Блаженнішого направду стали важною нагодою для великого
розголосу про терплячу Українську Церкву й Український Нарід, а його
проповіді й зустрічі стали наче духовною обновою для наших вірних.
Виставка Української Ікони і Переслідуваної Церкви мали також велике
значення для розголосу про переслідування нашої Церкви на міжнародньому
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форумі, бо ці виставки відвідали понад 3.000 чужинців. На виставці про
переслідувану Церкву наочно зображені тяжкі часи неволі народу й Церкви
від кінця XVIII ст. аж по сьогоднішні дні. Зруйновані й сплюндровані церкви,
помордовані владики, духовенство, тисячами вивезені в далекий Сибір
найкращі діти України, атеїстичне насильсьтво і жорстокість, похорони без
священиків - все це ясно говорило відвідувачам про долю Української Церкви
в катакомбах, про долю нації у ворожих кайданах - Церкви і Нації, що терпить,
але не здається!
Велике признання належиться організаторам тих виставок. Вистака Ікони
(о.Зенон Хоркавий), виставка Переслідуваної Церкви (Преосвщ. Кир Іван,
п.Ганицький та інж. О.Венгринович).
Великим засобом пропаганди про Україну була і брошурка, яку видав
Український Евхаристійний Комітет під проводом Владики Івана. Книжечку
написав о.крилошанин Іван Шевців, парох Сіднею, під заголовком:"ІЖКАШЕ
а СНКІЗТІАМ НАПОЇМ" - "УКРАЇНА - ХРИСТИЯНСЬКА НАЦІЯ" в
англійській мові. Гарна окладинка, добрий папір, 32 стр. друку, багато
ілюстрацій, з того 4 сторінки кольорових ілюстрацій, тираж 20.000 прим.
Друком занявся інж. О.Дроздовський. Він сам один, цілими днями і ночами
працював над виданням, щоб менше коштувало... Ця книжечка зробила дуже
велику пропаґандивну роботу, тимбільше, що її безкоштовно роздавали усім
бажаючим, перед нашою св.Літургією, на Крікет Ґравнд. Пішла вона в руки
чужинців і багатьом перший раз розкрила кривавий, тернистий шлях Церкви
і Народу, який мучать вороги, але домучити не всилі, бо - "З НАМИ БОГ!"
Ще одним засобом "пропаганди", може слабшим, але такохс багатомовним,
- це українська відзнака з нагоди МЕКонґресу. На неї був великий попит зі
сторони чужинців. Ще сьогодні, давно по закінченні Конгресу, за нею і за
книжечкою питаються. (Взято із "звідомлення" про МЕКонґрес, циклостилеве
видання, в Мельборні, мабуть авторства Кир Івана Прашка - оіш):
*
БЛАЖЕННІШИЙ В СІДНЕЇ 1973р.
1.3.1973 - вечером о год. 8.05 вірні м. Сіднею вітали свого Дорогого і довго
очікуваного Патріярха, який прилетів літаком з Канберри. На летовищі
зібралазсь група Парафіян, біля 200 осіб, які прийшли привітати свого
Духовного Батька, Найдостойнішого Гостя, їх Еміненцію Кардинала Кир
Йосифа Сліпого. Прийшли зложити свій синівський поклін і подяку за приїзд
до нас. Появу Блаженнішого в дверях почекальні вірні зустріли гучними
оплесками, а в багатьох вірних поява ця витиснула на очах сльози радости і
подяки. Разом з вірними на летовищі були Преосв. Владика Кир Іван, о.
Протопр. І. Шевців, священики, голова ОУГ Мик. Свідерський і від
УКТКлюбу О. Кошарський, які і привітали Дорогих Гостей. Малі Дівчата
Іванка Янківська і Орися Сивак, вручили китиці квітітв. Крім їх Блаженства
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до Сіднею завітали ВПреосвященніший Кир Максим, Митро
полит Канади, і Преосв. Вла
дика Кир Ніл Саварин і Кир
Ізидор. Його Блаженство відбув
на летовищі пресову конфе
ренцію, як теж привітав прияв
них учасників. Після відспівання Многолітствія, Блажен
ніший, Владики і вірні зали
шили летовище і поїхали до
Лідкомбу, до церкви. В церкві
св. Андрія, після молитви, Преосв. Владика Кир Іван привітав теплими словами
Його Блаженство і подякував за цей великий труд-приїзд до нас.
2.3. - о год. 8-ій рано в церкві св. Андрія, Його Блаженство відправив Сл.
Божу з участю всіх Владик і священиків. Після Сл. Божої їх Блаженство
давав благословення тим, які підходили і просили.
О Год. 7-ій вечора у Парафіяльній залі відбулася зустріч Блаженнішого з
церковним активом. На зустрічі було представлено тих членів-активістів, які
працюють для добра нашої Церкви.
3.3. - О год. 9-ій рано, відбулася рецитована св. Літургія для молоді і
дітей. Правив Блаженніший в сослуженні ВПреосв. Владик і Всечесн. Отців
з Канади, США і Австралії. Церква вщерть була виповнена молоддю і
старшими. На всіх св. Літургіях багато вірних приступало до св. Причастя.
4.3. - 9.30 рано - Архиєрейська Сл. Божа. Відправляв Блаженніший в
сослуженні ВПреосв. Кир Максима, Преосв. Владик, заокеанських і місцевих
священиків. Співав церковний хор самоїлкою. На Сл. Божій було приявних
понад 1000 осіб. Після Богослуження, перед входовими дверима до церкви,
зроблено спільну знимку. Вечером о год. 6-ій відбувся в Домі Молоді Бенкет
в честь Блаженнішого, ВПреосв. Владик і Гостей. Появу Верховного
Архиєпископа Кир Йосифа вірні привітали грімкими оплесками. Церковний
хор під дириґ. В. Матіяша відспівав "Вітай нам наш Архиєрею". Після співу
наш Первоєрарх відмовив молитву і поблагословив їду. Перший тост піднесено
в честь і за здоров’я Його Блаженства. Господарем Бенкету був інж. Мик.
Строкон. Привітання зложили: Гол. Братства св. Андрія - проф. М. Німців.
Гол. ОУГ - М. Свідерський, Гол. УКТКлюбу - О. Кошарський, Гол. СУ НПВ
- Н. Кармазин, Гол. Сід. О СУМ - О. Мороз, Станичний від ПЛАСТ-у - Р.
Теодорович. В часі Бенкету відбувся концерт в честь Блаженнішого, Владик
і Гостей. В програмі виступали Церковний хор і Хор Юного Бояна під дир.
В. Матіяша, Хор Юного СУМ під дир. п-і Г. Чубатої, піяністки М. Намурен
і молодий піяніст В. Зайченко.
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Глибокозмістовні промови виго
лосили: ВПреосв. Митропол. Кир
Максим і Преосв. Владика Кир
Ізидор. Присутні відвдячилися
грімкими і довгими оплесками.
На Бенкеті о. Парох І, Шевців
і пп. проф. М. Німців, О. Кошарський і М. Свідерський вручили
Його Блаженству від парафіян
церкви св. Андрія в Сідней Лідкомб - грошевий чек - ДАР
ЛЮБОВИ в сумі 10,000 дол. Наші
Перед відлетом до Риму 23.10.1968 р.
добрі і заслужені парафіянки вишивальниці п-і М. Марушечко і А. Супрун передали Блаженнішому,
вишивані ризи - саккос. П-і М. Фурик передала різьблену-інкростовану касетку
для Музею в Римі. П-і О. Савчинська і п-і 3. Сивак-Маланюк передали
Верх. Архиєп. чудову вишивану серветку, для Музею в Римі.
Заключне слово мав Блаженніший Верховний Архиєпископ. Наш Добрий
Батько в першу чергу висказав своє вдоволення і признання для нашої
спільноти в Австралії за кропітку працю на полі церковному і громадському,
підчеркугочи наші здобутки і осяги на цьому п’ятому Континенті. Рівночасно
просив, щоб й иадальше ми продовжували нашу працю в згоді, любові, не
забували, що ми всі є дітьми одної України-Неньки.
(Н. Кармазин)
*

БЛАЖЕННІШИЙ ДРУГИЙ РАЗ У СІДНЕЇ, 19.3.1973.
Дня 19.3., о год. 8-ій вечором, Блаженніший Кардинал Кир Йосиф Сліпий
вдуге завітав до Сіднею, в поворотній дорозі з Аделаїди. На летовищі
Достойного і Дорогого Гостя зустрінули і привітали о. Парох І. Шевців, гол.
Б-ва св. Андрея проф. Мих. Німців і гол. ОУГ Мик. Свідерський. Велика
громада своєю присутністю на летовищі виявила Блаженнішому вдячність і
подяку за Його труди і велику посвяту для нас. З Його Блажеством прибули
Преосв. Владика Кир Іван і о. Петро, секретар Блаженнішого.
День 23.3. - був дуже сумний для Сіднейців; ми знали сьогодні наступить
розлука з нашим Дорогим Патріярхом. О год. 7.45 рано Його Блаженство
відправив останню Сл. Божу перед відлетом до Канади. В год. 9.45 рано
залишив Сіднейську парохію, від’їхавши на міжнародне летовище. По дорозі
почав падати дощ й наводив більшу тугу і смуток на серця, в неодного зродилось
питання, коли ми знову зустрінемось з Його Блаженством? На летовищі ми
устріли багато наших вірних, які приїхали, щоб гідно попращати свого
Дорогого Батька, підчеркнути нашу синівську любов і відданість Йому та
одержати Його Патріярше благословення. Зроблено декілька знимок спільних,
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діти піднесли квіти, а маленька Дарця Сивак подарувала дві писанки на
вишитій серветці в кошичку. Час відлету зближався. Блаженніший кількакратно сказав до нас, "пощо і нащо ви їхали мої дорогі, залишали працю,
тратили час, це не потрібно було робити".
Почали пращ атися... Кожний підходив і в тому часі я запитала
Блаженнішого, подібно як і попереднього разу: коли Ваше Блаженство знова
до нас приїдуть? Тому п’ять років дістала відповідь - "як будете добрими і
чемними, приїду до Вас на Евх. Конгрес в 1973 році". Тоді я не дуже зраділа
такою відповіддю; крізь голову майнула думка: 5 років ждати - довго! Але
вони скоро пройшли ті роки і Блаженніший приїхав немов відмолодів, все
усміхнений, щасливий і більше говіркий. Тим разом так мені відповів: "Як
будете мати бібліотеку і Катедру Українознавства в Сіднеї, а в Канберрі
збудуєте церкву, тоді я до Вас приїду". Роздумую над тою обіцянкою і заду
муюсь, хай би воно і було знова п’ять років, але чи є можливості для
зреалізувания тих бажань?
Після цього відпровадили ми Блаженнішого, він поблагословив нас усіх,
ми відспівали Многолітствіе і вийшли на балькон, де очікували відлету літаки.
Дарунки зложила: пані Ольга Савчинська - вишиту ікону Матері Божої
(шлюбний дарунок від її мами), пані Маруся Фурик - вишиту подушку, пані
Нуна Кармазин - тканину (червона з білим), з Львівщини, приблизно 90-100
років стара.
(Н. Кармазин).
* * *

П А Т Р ІЯ Р Х Й О С И Ф Д У Х О В Н И Й А М Б А С А Д О Р У К Р А ЇН И
В П О Ш У К А Х П Р И Я Т Е Л ІВ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї
СПРАВИ
(З особистого записника владики Івана Прашка, який супроводив
Блаженнішого Патріярха Йосифа у цій маловідомій історичній подорожі)
В ід в ід и н и в Т а й в а н і 2 3 .3 .1 9 7 3

Десять годин подорожі літаком з Сіднею на північ, тобто понад 5,000 миль,
а 500 миль на схід від Гонг Конґ, є острів, що його в XVI ст. португальці
назвали Формоза тобто Гарний а по китайськи називаєтся Тайван. Це дійсно
гарний острів, має коло 14,000 квадратних миль, дуже гористий, покритий
лісами, клімат підтропікальний з рільничим характером. Колись жили тут
автохтони маляйського походження, але сьогодні їх ледви коло 300,000,
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мешкають в горах, бо вже від
сьомого століття тут прийшли
китайці і сьогодні густо замешкали
острів - разом 15 мільйонів.
Цей острів в полуднево-східній
Азії доперва від 1949 р. став
замітний тим, що тут схоронився
весь уряд і військо Китайської
Республики під проводом Чанґ
К ай-Ш і, коли вони програли
змагання з китайськими комуніс
тами під проводом Мао Теє Тунґ.
Разом прибули на острів понад
мільйон китайців: парлямент, уряд,
військо і наукові установи. При
помочі
американського капіталу
Блаженніший Йосиф перед відлетом до
почала підноситися економіка
Тайвані) в березень 1973 р.
невиличкого острова. Сьогодні не
тільки експортують рільничі продукти, але також багато мануфактурних
матеріялів, хоч вовну мусять спроваджувати з Австралії. Головно продукують
тут телевізії, радія, транзистори і.т.п.; прим, минулого року експортували 3 і
півмільйона телевізійних апаратів, тобто більше як Японія.
В країні видно велику розбудову на кожному кроці і населення в порівнянні
з іншими країнами східньої Азії має добробут. Та найбільше вони цінять, що
в порівнянні до своїх братів на материку, вони мають свободу і є вільні від
комуністичного насильства.
Зараз вони переживають дуже трудне політичне положення. Відколи
Америка змінила свою політику у відношенні до комуністичного Китаю і
комуністичний Китай прийнято до Об’єднаних Націй, багато країн перервали
дипломатичні зв’яки з націоналістичним Китаєм, тобто з Тайваном а нав’язали
їх з комуністичним Китаєм, з Пекіном. Так недавно зробила це Австралія, а
в половині березня Еспанія. Навіть Апостольська Столиця - Ватикан, який
мав тут свого нунція, хоч представництв цілковито не зліквідував, то пронунція
відкликав і мабудь є час вичікування. Подібно як в Европі є багато
перестрашених комунізмом і замість спільними силами протиставитися злобі,
то вони наче зачаровані лізуть просто в пащеку давуна. Все ж таки положення
націоналістичного Китаю иа Тайвані не виглядає безнадійне. Перш за все сам
Тайван представляє поважну силу мілітарну, а ще більше моральну, бо вони
мають свободу і добробут і є притягаючою силою для китайців на материку.
Американці також мають свої зобов’язання та ще можливі різні інші політичні
комбінації в східній Азії.

Розділ XIII

721

Можна тільки подивляти рішучість і оптимізм китайців. Вони сильно працю
ють, тішаться свободою, плянують на.майбутнє і вірять, що здобудуть свободу
для китайців на материку.
Блаженніший Верховний Архиєпископ Кардинал Кир Йосиф в супроводі
єп. Кир Івана Прашка і о. П. Стецюка, в дорозі з Австралії до Канади, рішив
відвідати остров Формозу і Японію.
Нашого Первоєрарха шанують не тільки його вірні, не тільки в Римі, але
всюди його знають, як незламного ісповідника за св. віру, за ідеали свободи
як визначного богослова, науковця, організатора наукових установ, та очевидно
як визначну особистість в Католицькій Церкві. Тому всюди віддають йому
належну пошану. Про це можна було наглядно переконатися і відчути в
Тайвані, між китайцями, де Кардинал Кир Йосиф приїхав перший раз,
здавалося б в цілком чужий світ.
Коли, дня 23 березня 1973, майже о півночі ми приїхали на летовище Тайпей
(столиця Тайвану), там вже чекав місцевий архиєп. С. Локуанґ, монс. Ф. Колясуонно, виконуючий обов’язки нунція, представник місцевого Кардинала Юпін-а,
кілька священиків і визначних представників уряду з віце-міністром заграничних
справ. Всі вітали Блаженнішого сердечно, з пошаною, як Голову Української
Католицької Церкви, як визначного оборонця людських прав.
Зараз на другий день (24.3.) монс. Колясуонно з рамени Ап. Нунціятури
дав обід в честь нашого Первоєрарха. На обіді були: Кард. Юпін, місцевий
архиєп. С. Лоґуанґ, архиєп. Й. Куо, кілька визначних священиків, науковців,
д-р. С. Г. Шен, мін. загр. справ, два віце-міністри. Монс. Колясуонно сказав
сердечний привіт: "Коли я писав би денник, то під сьогоднішнью датою, я
написав би, в мойому житті сталась велика подія, бо я обідав з Кард. Сліпим.
Нам відома Ваша праця на богословському і науковому полі, нам відома
ваша побожність, але нам передовсім відомі ваші терпіння, ваша мудрість і
ваша вірність Христові і Ап. Столиці".
Відтак слідували дальші відвідини: Апостольська Нунціятура, (виконуючий
обов’язки Нунція монс. Колясуонно), Архиєп. Тайвану Станіслав Локуанґ,
Китайська Єпископська Конференція під проводом Кард. Ю пін-а,
Національний Музей, Каледж-університет Китайської Культури, Міністерство
Заграничних Справ, Католицький Університет, відвідини буддійських і
конфуціянських прегарних паґод та різних архітектурних пам’яток. Всюди
запрошують, поздоровляють, дарують свої видання, та звичайно гостять
китайським обідом (10-15 страв). Блаж. Верховний Архиєп. все оглядає,
інформує про наші справи, про університет в Римі, а його відповіді на їхні
поздоровлення викликують подив і задоволення.
*
Для інформації наведу відвідини Національного Музею дня 28-го березня.
Тут є 240,000 предметів. Все це найцінніші збірки з цілого Китаю, з різних
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часів, різних імператорів, та музеїв, які 1948 р. перевезено з материка на цей
острів. Однак доперва 1965 р. збудували відповідний будинок, який може
примістити 10,000 предметів нараз. Тому деякі відділи міняють що три місяці,
так що потрібно 10 літ, щоб всі експонати перейшли через музей. Це напевно
один з найбагатших музеїв у світі. Директор цього музею Др. Чянґ Фу-Тсунг,
між іншим ревний католик-конвертит, цілковито відданий цій справі, він
організатор і душа цієї преважної установи.
Верх. Архиєп. Кир Йосиф отримав спеціяльне запрошення відвідати цей
музей, а після того на обід. При вході зустрічали нашого Первоєрарха зі
всіми церемоніями. Директор і його заступник цілий час супроводжали його,
пояснюючи. Продовж двох годин перебігли музей, оглядаючи що найважніше.
Опісля обід в якім взяли участь кільканадцять осіб з наукового світу,
представники уряду і найважніші церковники.
Під кінець традиційного китайського обіду (бодай 10 страв), Д-р. Чанґ
виголосив привіт: Між іншим він сказав: "Я маю особливішу честь і приємність
привітати Вас в тому Музеї. Ми шануємо Вашу Еміненцію як визначного
мужа, повного любови до Бога, ближнього і науки. Ваші погляди вповні
відповідають переконанням китайців, бо ми китайці від, сирої старини зберігали
віру в Бога і високо цінимо любов до ближнього. Китайський нарід не тільки
створив одну з найстарших культур світу, але ніколи не знав різниць кольору
скіри чи раси. Монголи і Манджурці займали наш край, але з часом прийняли
нашу культуру і не були для нас небезпечні.
Любов ближнього була завжди основою китайської культури. Ми бережемо
китайську культуру, так само як Ваша Еміненція свою, і в цей спосіб боремося
проти комуністичного і атеїстичного поневолення нашого народу"...
Ем. Кард. Кир Йосиф відповідаючи на привіт, висказав признання для
Д-р Чянґ Фу-Тсунґ, директора музею, за його працю повну посвяти і мудрости
та висказався з великим подивом про старовинність, велич і ніжність китайської
культури. Дивлячись на обличчя присутніх китайців, а опісля з розмов, можна
з певністю твердити, що наш Верх. Архиєп. сказав це, що треба було сказати
і сказав це по науковому, що дуже подобалося присутнім.
Дирекція музею обдарувала Кард. Кир Йосифа і його супутників Єп. Кир
Івана Прашка і о. П. Стецюка своїми численними виданнями та просили про
видання Укр. Католицького Унівеситету.
Подібно дня 30-го березня відбулися відвідини Катол. Університету. Завдяки
жертвенносгі американських католиків головно пок. Кард. Кушінга та о.
Ральфа, вербіта, 1963 р. куплено 73 акрів землі і приступлено до будови.
Зразу було 5 будинків і 659 студентів. Сьогодні цей університет має 4
факультети, 17 величавих будинків (і дальше будують), 300 професорів та
12,000 студентів. В університеті навчають вербіти, єзуіти і світські священики,
монахині і світські професори. Приїхавши до університету, ми з авта оглядали
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його велич, а тільки тут і там вступали: бібліотека, велика авля на 4,500
місць, теологічний факультет. Тут о. Д-р. Кунґ, Генеральний Секретар Універ
ситету, привітав Верх. Архиєп. Йосифа як Ісповідника і науковця та представив
ціль Катол. Університету, який має виховувати провідну верству для цілого
китайського народу. Наш Первоєрарх у відповідь сказав, що вони продовжують
творчу роботу християнської науки і культури бажаючи їм успіху на тій дорозі.
Після того Блаж. Верх. Архиєп. Кир Йосиф в університетській каплиці
відправив св. Літургію для студентів і професорів. Студентів було мало, бо
це був вільний день від викладів, але монахинь і професорів було понад 200.
Дияконував о. П. Стецюк а співав Владика Іван. По євангелії Кард. Кир
Йосиф мав коротку гомілію по італійськи, а монс. Ф. Ванґ переклав по китай
ська "Коли маємо перед очима - сказав Кир Йосиф - цю найстаршу, найбагатшу
і таку духову культуру китайського народу, то що ви можете більше до того
додати?! Надприродний елемент - проповідь Ісуса Христа! Тому не жалійте
труду, не бійтеся перепон а виконуйте доручення Ісуса Христа: Навчайте
всього того чого я вас навчав; навчайте проповіддю і своїм життям". До св.
Причастя приступило 100 осіб.
Після Служби Божої в будинку оо. Вербітів була спільна вечера в якій
взяли участь місцевий архиєпископ, кільканадцять визначніших професорів
Католицького Університету і згаданий вже Д-р. Чянґ, Дир. Національного
Музею. При вечері і при чаю, ще довго тягнулася розмова про китайську
культуру і духовість та її примінення в нинішних часах у будівництві,
орнаментиці, а головно її примінення в церковному мистецтві. Чи ваші церковні
книги прикрашені китайськими орнаментами? Чи уживаєте китайські мельодії
в Літургії? Чи маєте чашу в китайському стилі? Яку форму, матеріал і яку
орнаментику мають ваші церковні ризи? Такі і подібні питання ставив
китайським священикам наш Первоєрарх, заохочуючи їх зберігати давнину,
примінювати до теперішніх потреб і на базі їхньої культури творити нове.
Треба з признанням сказати, що світські чинники, буддисти, конфуціяністи
зберігають в будівництві старовинні традиції і на їх базі продовжують та
розвивають правдиве китайське мистецтво в архітектурі, різьбі і малярстві.
Такі новітні будівлі як Національний пам’ятник мученикам революції,
Пропам’ятна палата в честь Санґ Я-Сен, будівничого китайської республики,
деякі пагоди, могли б бути прикрасами в Пекіні чи Кантоні, а під деяким
оглядом навіть перевищували 6 старовинні.
На жаль цього не можна сказати про католицькі і протестанські круги.
Правда католиків є дуже малий процент в Тайвані, на 15 мільйонів населення
є ледви 320,000 католиків, тобто два відсотки, а протестантів ще менше. В
католиків дотепер велику ролю мали чужинецькі місіонери, які часто мимо
доброї волі, не могли розуміти тих справ і накидали китайцям свої (італійські,
французькі, німецькі) взірці. Тепер до голосу прийшло вже китайське
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духовенство, майже виключно китайська ієрархія, і вже завважується великий
зворот в тих справах. Напево зауваги і погляд Блаж. Йосифа не лишаться без
впливу, бо присутні з увагою слухали і наче бездискусійно приймали.
Побут нашого Первоєрарха в Тайпей відбився голосним відгомоном, головно
в кругах церковних і наукових. Для прикладу згадаю відвідини Університету
Китайської Культури, дня 29-го березня 1973 р. Це приватний Університет,
його оснував Др. Чянг Чі-Янґ тому 8 літ, але сьогодні він має вже 10,000
студентів, а замітний тим, що всі будинки збудовані в типово китайському
стилі. Коли д-р. Павло Гсяло, ректор Університету, довідався, що наш Карди
нал зі зовні оглядає будівлі, дослівно прибіг, запросив до середини, показав
досить поважний університетський музей, просив про завваги. Відтак майже
насильно запровадив до основника музею (д-ра Чянг Чі-Янґ), який є дуже
важною особистістю в наукових і урядових кругах, сам донедавна був
віцепрезидентом республики, а довгі роки міністром освіти.
В кількох випадках китайці просили про обмін виданнями з нашим Катол.
Університетом, головно в кругах китайського Катол. Університету.
Верх. Архиєп. багато оглянув в Тайпей, з багатьма стрінувся і говорив, та
ще було мало часу, але продовжати не можна було бо перед ним була дальша
велика подорож відвідати своїх вірних.
Хоч це були відвідини однієї людини, але так сталося, що це був наче
тиждень українсько-китайських, культурних зв’язків, які напевно в історії
будуть записані як важна подія.
БЛАЖЕННІШИЙ ПАТРІЯРХ ЙОСИФ В ЯПОНІЇ
Після МЕКонґресу в Мельборні й відвідин українських поселень в Австралії,
Блаженніший поїхав до Канади і США. По дорозі задумав відвідати Тайван
і Японію. (Про візиту в Тайвані гл. вище). Бо, й справді, хто не бажав би
побачити країну "звідки сонце сходить", де ростуть прекрасні вишневі сади,
чудові городи, де нарід має витончений мистецький смак а рівночасно велику
життєву динаміку, а за собою має 2.000 літ історії? (З нотатника Кир Івана
Прашка, який супроводжав Блаженнішого):
"...Субота, 31 березня, 1973 р.До Токіо прилетіли в год. 6.00 веч. На зустріч
Блаженнішого на летовищі прийшли: архиєпископ Пітер Сейчі Шіраянаґі зі
своїм секретарем Джзеф Окано, монсіньйор Роляндо з Апост. Нунціятури,
єпископ-помічник Стефан Фумійо Гамао та ще 2-3 священики. Замешкали в
монастирі Меррикнол Фадерс (брацішок Адріян Мазуховскі), напроти Ню
Отані Готел-ю.
Неділя, 1 квітня, 1973 р., Неділя Хрестопоклінна. Сл.Б. св.Василія
Великого. Відвідини катедри. Ніби ґотик, але залізо-бетон. Дуже модерна і
дуже пригноблююча будова. Вечір, год. 6.30 - вечеря в Нунція- Архиєп. Бруно
Внестенберґ-а, в честь Блаженнішого і недавно іменованого кардинала Пол
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Таґучі, який саме вернувся з Риму з інсталяції. Присутні: Архиєп.Шіраянаґі,
ен.-пом. П.Ясуда, єзуїт о.Пфішер, і о.Дж.Пітман - ректор катол. університету.
Блаженніший гарно говорив. Говорив кард.Таґучі. Він тільки дякував Нунцієві
(певно за рекомендацію його в кардинали -оіш).
Понеділок: 2 квітня, попол. - відвідини святині Шінто і Національного
Музею. Там була також виставка Берлінського Музею про вавилонське і
грецьке давнє мистецтво, (археологія). Був там лев, що дуже подобався
Блаженнішому...Музей - нічого надзвичайного, радше пересічний.
Вівторок, 3.4. - відвідини італійської амбасади.Блаженніший їздив сам,
але вернувся невдоволеним, бо амбасадор не хоче чи не може нічого помогти,
хоч мав листа в тій справі від премієра Андреотті.
Середа, 4.4. відвідини католицького університету Св.Софії, де ректором є
о.Дж.Пітман, єзуїт. Університет має 8.000 студентів, 550 професорів, а разом
із тими, що працюють "парт-тайм" 750. З того: 150 єзуїтів. Ми обійшли майже
всі будинки (всіх 9) а головно бібілотеку. Відділ російської мови має поважну
російську бібліотеку. Там були на обіді. Обід звичайний. Ніхто не звертав
уваги.
Четвер, 5.4. Блаженніший відвідав німецького амбасадора і не був ним
захоплений. Блаженніший дуже хотів би мати авдієнцію в імператора, але це
трудно, бо церемоніял (протокол) дуже скомгілікований. Казали, що нема
імператора, що він приймає тільки голови держав ітп. Однак, мабуть, тільки
одна причина цьому: Японці дуже бояться Пекіну і Москви. Саме тепер
відбуваються дуже поважні пертрактації і вони не хочуть нічим зразити. Того
самого дня ми були на обіді в архиєпископа Шіраянагі, а радше він нас на
обід запросив до японської хатини, де був типовий японський обід. Треба
було скидати черевики, сідати на підлозі, а найважніша страва - це куски
м'яса, рачки (провис) і ярина, яку смажиться в оливі, на столі. На обіді був
єпископ-помічник та о.Петро Стецюк і бувший японський амбасадор при
Ватикані.
П'ятниця, 5.4. ми поїхали на Службу Божу до Єзуїтів (година їзди автом).
Блаженніший правив, о. П.Стецюк дияконував а я (Кир Іван Прашко) співав.
Блаж. мав проповідь по-ігалійськи а ректор Пфістер перекладав на японське.
Опісля оглянули теологічний факультет, що належить до катол. університету
Св.Софії і дуже поважну бібліотеку. Оглянули теж дієцезальну (чи
міждієцезальну) духовну семінарію.
Субота, 6.4., Ми виїхали поїздом до КІОТО. Супроводжав нас увесь час
архиєпископ Шіраянаґі. Замешкали в готелю місцевого єпископа (він має
частину готелю). В год. З ми виїхали до НАРА (перша столиця Японії, 710780 рр.). Там оглянули святиню Тодаїджі, де є найбільший Будда з УІІІ ст.
(16 м. височини), святиню Кашуґа, де є 3.000 ліхтарень. Супроводжали нас
два священики Віятори: о.Жак Лятрей і Жак Прудгомм.
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Вони також супроводили нас цілу неділю. В них ми були на обіді.
Неділя 7.4. Неділя ІУ Вел. Посту і Сл.Б. св.Василія Великого, Правили в
готелевій маленькій капличці. Було дуже душно. Оглядали місто Кіото. Це
друга столиця після Нара, від 780 р. до мин. століття, коли столицю перенесено
до Токіо. Оглянули святиню Сайгої. Там різні роди моху; святиню Ривані, де
є представлене море з островами, а це: звичайне подвіря висипане дрібними
камінчиками, иа які можна вдивлятися-коитемплювати (розважати - оіш) і
прямо забутися. Це є прикмети Зен Будистів. Потім оглядали Даїтолюї центр
(ХУІ ст.) і святиню Кінкакуї (1396 р.). Там є Золотий павільйон, чудові
квітучі вишні, озера-вишні, озеро вишні й вишні.
Сан"юсанґендо (1.164 р.) святиня: посередині є "канноп" (статуя - оіш) що
мас 11 облич і 1.000 рук. З обох сторін канноп є по 500 фіґур. Разом 1.000
деревяних фігур. А кожна "канноп"-статуя тримає в лівій руці тризуб, подібно
до Посейдоиа.Це страшне.
Понеділок 8.4. Поїхали автом до Осака відвдіти кардинала Таґучі. Там є
гарна, величава катедра. Блаженніший мав розмову з кардиналом і представив
йому наші справи. Чим може нам помогти? - Вислід бідненький. Обід мали в
Сестер Салезіянок. Настоятелька італійка. Мають велику школу: 1.400 дітей.
Оглядали Замок Осака. Це щось надзвичайного. Два ряди валів зі широкими
(100 метрів) ровами, виповненими водою. Мури з величезного каміння. Ми
видрапалися на сам верх. Блаженніший також! Ми вернулися поїздом (550
км.) за 3 години (по 200 км. на годину). Такий поїзд є тільки в Японії, між
Токіо і Осака,Квитки коштували 48.000 єн, ок. 200 ам.дол.
Вівторок: 9.4. Блаженніший старався відшукати о.Бабія і двох професорів
анти-комуністів. О.Бабія найшов, але трудно, щоб він приїхав. О.Бабій, десь
V 1923 р. вступив до Вербістів (Соп§ге§аі;іо УегЬі Біуіпі) і був місіонарем в
Індії, Китаю а тепер, довгі роки в Японії. Прийняв японське громадянство і
змінив прізвище.
Середа: 10.4. - відвідини Нікко, 80 миль. Сугіроводжав нас о. Джозеф
Окано, секретар архиєпископа. їзда поїздом тривала 1.45 хв. На стації очікував
нас місцевий парох і возив нас своїм автом. Оглянули Тошоґу шрайн (святинюоіш). Це щось надзвичайне. Дуже замітня китайська штука, орнаментика,
кольорит... Опісля відвідали ще одну паґоду. Обідали в готелі. Опісля, о.парох
(францішканин, каиадієць французького походження) доброю, але дуже
крутою дорогою, через Національний парк, завіз нас до озера Чузен"ї,
вульканічного походження і недалекі водопади. На горах і коло озера ще
лежав сніг. Ми затрималися в парафії на чай і оглянули місійну церковцю.
Він має дві парафії, разом 35 осіб, в тому дві родини, а решта поодинокі
особи. Має діючий садочок 150 дітей, ледви кількоро католицькі.
Четвер, 11.4 Відвідини в Сато бувшого премієра, але й тепер дуже
впливового. З нами був єпископ помічник Стівен Фунчіо Гамао. Блаж. говорив
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по італійська а цей перекладав па японську мову. Чи були б можливі радіо
передачі на Сибір в околиці Владивостока, Зеленого Клина? Державне радіо
- Ні, бо це значило б мішатися у внутрішні справи Сов’єтів. Чи є можлива
поміч для українців на терені Об’єднаних Націй? - Якщо якась держава взяла
б ініціативу, то вони підтримали б. Чи можлива допомога зі сторони уряду в
справі інформції в Японії про Україну і українські справи? - Ми не будемо
робити трудности тим особам, які будуть тим займатися, але вони мусять
мати добрі паспорти. Щодо фільмів документальних - не було відповіді. Чи
молена числити на допомогу дипломатичну через амбасадорів ітп.? - Краще
було б через амбасадорів католицьких держав в Європі, бо Японія далеко і
мало може допомогти. На це Блаженніший відповів, що через тамті держави
ми старалися, але якраз Японія, хоч і далеко, але близько Сибіру, могла б
помогти багато. Україна має 50 мільйонів населення. Сьогодні вона поневолена,
але завтра може мати свободу і може допомогти Японії. Після того було
видно, що п. Сато дещо змінив тон і кількакратно висказував співчуття для
України, але поза те не посунувся. Коли ж Блаженніший попросив його про
адрес, його брата Кіші, також бувшого премієра, то він зараз до нього телефо
нував і урядив зустріч на п'ятницю, на 10-ту год. Це не була звичайна річ.
Мабуть аргументація Блаженнішого зробила на нього вражіння.
Сато запросив собі иа ту розмову члена парляменту, католика, який брав
участь в розмові по лінії п.Сато, але деколи злагіднював. Відвідини тривали
годину і чверть і в тому часі подавали гри різні чаї.
П’ятниця: 12.4. Відвідини в Кіші. Це рідний брат п.Сато, але котрийсь з
них був адоптований і звідси різниця прізвищ. Відразу було видно, що Кіші
більше прихильно ставиться до кожної справи. Блаженніший ставив ті самі
питання. Відповіді були різні.
Щодо радіопередач через державні радіостанції, то відповідь була та сама.
Негативна. Підтримка в Об’єднаних Націях є можлива, але треба студіювати
кожну справу. Сказав, що Совітй в ОН дуже сильні й впливові. Щодо
діяльности в Японії, щоб інформувати,то вони мають групу політиків і
журналістів антикомуністів об’єднаних при журналі "Свобода". Він назвав
два прізвища, які зрештою були відомі Блаженнішому і вони будуть поміщувати
в журналі і в інших часописах те, що їм пришлемо.Матеріяли присилати до
його канцелярії а він постарається, якщо вони будуть в андійській мові,
переложити їх на японську і помістити. Він сказав, що про Україну тут дуже
мало а радше нічого не знають. Треба старатися поширити знання та інформації
про Україну різними способами. Те саме щодо фільмів. Він поможе.
Блаженніший сказав, що в Тайвані мають ясніше поняття про Україну і
прихильніше віднеслися. Кіші з тим погодився. Справа українська тут невідома.
При цій нагоді Кіші сказав, що є товариство парляментаристів країн південносхідньої Азії, яке є анти-комуністичне. До нього належать:Японія Корея,
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Філіпіии, В’єтнам, Індонезія, Маляї. Австралія і Нова Зеляндія є обсерва
торами. Вони відбувають щорічні з"їзди і там видно, що такі держави як
Китай (Тайван), В’єтнам, Корея, які вже мали досвід з комунізму, то вони ті
справи краще розуміють. Кіші є членом того Товариства чи організації і недавно
брав участь у його з"їзді.
Загальне враження таке, що п.Кіші схильний допомогти. Треба тапер це
використати. Блаженніший буде щось робити і напевно пильнувати тої справи.
Він піддав думку, щоб на адрес п.Кіші вислати 20 прим, книжечки " Україна
- християнська нація" та ще дещо..."
Паломник (Кир Іван Прашко)

П А Т Р ІЯ Р Ш І Д Н І В С ІД Н Е Ї: 7 .4 . д о 2 1 .4 .1 9 8 6 р.
Блаженніший Патріярх М ирослав Іван Кардинал Любачівський
Український Сідней відвідав Блаж. Патріярх і Кардинал Мирослав Іван
Любачівський від 7.4.1986 до 21,4.198р. Відтак відлетів до Брізбену, де закінчив
перші первоієрарші відвідини Австралії.
В Сіднеї Блаж. Патріярх замешкав в парафіяльному будинку при церкві
св. Андрея в Лідкомбі.
Від вівтірка ранку Блаженніший мав реколекції для Сестер Василіянок, і
вечером перервав їх для зустрічі зі сіднейським церковним активом. Зустріч
почалася в 6-ій годині вечора сповіддю. Сповідали о. І. Шевців і Владика І.
Прашко.
По Службі Божій в сослуженні о. Митрага І. Шевціва та диякона Ж.
Коломийця, в церковній залі відбулась зустріч Блаженнішого з вірними.
Присутні привітали Блаж. Патріярха гучними оплесками. По молитві, парох
о. І. Шевців привітав Патріярха від сіднейських вірних і представив всіх
присутніх пояснюючи, яку працю виконують вони в церковному житті парафії
св. Андрія в Лідкомбі.
Після офіційної частини Блаж. Патріярх зустрічався особисто з присутніми.
В наступний тиждень, в Сіднеї відбувся соборчик священиків Епархії
Української Католицької Церкви в Австралії, з участю Блаж. Патріярха і
Преосв. Владики Кир Івана.
У вівторок, 15.4.1986 відбулась зустріч Патріярха з молоддю Сіднею, а
зокрема з молоддю парафії св. Андрія.
Від 5.30 вечора була сповідь для 200 учасників зустрічі (переважно дітей
та молоді).
Св. Літургію, до якої співав Церковний Молодечий Хор, під дириґентурою
Марійки Думи, відправляв Блаж. Патріярх в асисті отців: Д. Сеніва, В.
Волочія, 3. Хоркавого та диякона Ж. Коломийця.
По Сл. Божій всі перейшли до церковної залі, щоби там зустрітись з нашим
Патріярхом.
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При вході до залі члени СУМ-у та Пласту творили почесні ряди а о. Парох
І. Шевців привітав Патріярха в імені парафії св. Андрія, дальше вітали
Блаженнішого: Т. Петрів від Марійської Дружини, О. Сивак від Студентської
Громади, Мих. Саракула від Пласту, М. Дума .дід Церковного Молодечого
Хору, І. Менцінський та Н. Ткачук від СУМ-у, передаючи Блаженнішому
квіти. Всі представники молоді висловлювали радість з приводу відвідин
Сіднею їх Блаженством та обіцяли бути вірними Церкві та народові.
Блаженніший Патріярх, дякуючи за привіти, заохочував молодь бути
вірними своїй Церкві, народові, підкреслюючи те, що в батьківщині,їхні
ровесники, на зважаючи на всі перешкоди та навіть небезпеки, є ревними
християнами. Рівночасно похвалив молодь, за те, що вони стараються говорити
по українськи навіть тоді, коли їм це приходить важко.
Зустріч залишила присутнім незабутнє враження і закінчилася спільною
молитвою та благословенням Блаженнішого.
Закінчення Соборчика відбулося в четвер 17.4.86, о год. 7-ій вечора. Блаж.
Патріярха відслужив Службу Божу та панахиду за всіх померших наших
священиків в Австралії.
Після відправ в парафіяльній залі відбулася зустріч парафіян з учасниками
Соборчика.
В суботу 19.4., о год. 9-ій ранку Блаж. Патріярх відвідав Братську Школу,
прийняв на авдієнції представника Екзильного Уряду УНР ген. С. Яськевича,
дав інтерв’ю представникам: польської, словацької, литовської, хорватської і
чеської газет.
По полудні, о 4-ій годині відбувся Екуменічний Молебень в наміренні
переслідуваних християн атеїстичними урядами зокрема Москвою.
Екуменічний Молебень відправив Блаж. Патріярх в сослуженні Владики
Івана, диякона Ждана Коломийця та мадярського, хорватського, чеського,
словацького, литовського і польського священиків. В святилищі стояли:
представники УАПЦ в Сіднеї о. протоієрей В. Люлька, представник Архи
єпископа Сіднею єп. Робінсон, парох церкви св. Йоахима в Лідкомбі, монс.
Міні, о. митрат І. Шевців. В перших лавках сиділи представники різних
національностей, також члени Консисторії УАПЦ в Сіднеї. Молебень до Матері
Божої, Цариці України, правився перед Її Почаївською Іконою, всі присутні
молилися спільно за краще майбутнє їхніх батьківщин.
Проповідь про переслідування та терпіння Церков мав в англійській мові
диякон Ждан. По кожній промові, Церковний Хор під дириґ. М. Думи співав
тричі "Господи Помилуй”. Молебень закінчено благословенням Почаївською
Іконою всіх присутніх Блаженнішим Патріярхом.
Після Молебня присутні прийшли до парафіяльної залі. Там представники
всіх національностей, які брали участь в Молебні, вітали Блаженнішого
Патріярха, а деякі вручили йому подарки.
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На закінчення офіційної частини зустрічі, Блаженніший Патріярх виголосив
ромову по англійськи на тему, про переслідування за "Залізною Заслоною" а
зокрема про переслідування нашої Помісної Української Церкви.
Після промови всі присутні мали змогу познайомитись особисто при чаю
та солодкому, яке приготовили членки з молодечої секції Сестрицтва.
Зустріч протягнулася довго та залишила по собі дуже приємне враження.
Екуменічний Молебень та зустріч по ньому, треба зарахувати, як одну з
найбільш успішних подій, які відбулись з нагоди відвідин Блаженнішого
Патріярха Мирослава в Сіднеї, а всім тим, які вложили працю, належиться
особлива подяка.
*
Неділя 27.4.86, останній день побуту Блаженнішого Патріярха в Сіднеї.Ще
довго перед Архиєрейською Сл. Божою, до св. Сповіді приступило близько
500 вірних.
Перед св. Літургією члени молодечих організацій Пласту і СУМ-у в
одностроях створили почесний шпалір, від дверей парафіяльного будинку аж
до входових дверей до церкви, яким пройшла процесія.
Перед входом до церкви привітали Блаженнішого: о.парох І.Шевців, мґр.
М. Парасин, інж. М. Строкон, голова Братсва В. Драбина та двоє
представників молоді. Від Парафії св. Андрея вітав Блаженнішого, хлібомсіллю, інж. М. Строкон..
Під час св. Літургії співав Церковний Хор під дириг. маестро Т. Фіголя.
До св. Причастя приступило маса людей. Патріотичну промову, якої не забуде
ніхто з тих хто її слухали, виголосив Блаженніший Патріярх.
На закінчення Патріярших днів в Сіднеї, в Домі Молоді, о 6-ій годині
вечора відбувся величавий бенкет з участю 500 людей. Бенкет був приготований
бездоганно Сестрицгвом парафії св. Андрея в Лідкомбі, під головуванням пі Сенькович.В бенкеті взяли участь і промовляли представники різних
організацій, громад та установ Сіднею:
Щадниця "Карпати" - Р. Менцінський, "Дніпро" - П. Чудакевич, Краєва
Управа СУ - мгр. О. Шевчик, Сгейтова Управа СУ - О. Ільків, Фундація ім.
"Ольжича, УБІРАДА - ген. С. Яськевич, Комітет Оборони Людських Прав Г. Яськевич, УЛТА - д-р Б. Шехович, Сестрицтво при парафії св. Андрея - пі Сенькович, Братство - В. Драбина, Дивізійники, УПА. Кульмінаційною
точкою бенкету було слово Блаженнішого Патріярха. Вечерю закінчено
молитвою а злучені Церковні Хори відспівали "Молитву за Патріярха".
Многолюдно і достойно попращав Сідней Блаж. Патріярха і Кардинала
Мирослава Івана Любачівського.
В програму Бенкету ввійшли: пісня "Вітай нам наш Архиєрею" злучених
хорів (Церковний і Молодечий), молитва та благословення вечері, привітальні
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промови: Парох о. Митрат І. Шевців, Голови Комітету Зустрічі Блаженнішого
Патріярха, мґр. М. Марасин, Голови Об’єднання Українських Громад НПВ
мгр. ІО. Менцінський. Промовці заторкнули ряд важливих і актуальних питань
пов’язаних з4українським громадським і церковним життям.
Під час вечері відбулася концертова частина, яку виконали: Церковний
Хор дириґ. Т. Фіґоль: Радуйся Царице, муз. Б. Кудрика; Як славний муз. Д.
Бортнянського. Фортепоянове сольо Катрі Коцюмбас. Молодечий Хор дириґ.
М. Дума, Віра Хіцяк привіт. Жіночий терцет Троянди в складі: X. Вовк, А.
Парасин, А. Ткачук, супровід К. Коцюмбас. Рецитація Катерини Атаманюк,
Мішаний хор "Супма" дириґ. Т. Фіґоль, муз. супровід Оля Ільків.
Від організацій вітали Блаж. Патріярха: СУМ - Дyмa, Пласт - Саракула,
НТШ - проф. Сенета. ОБЕ
ПРОМОВА НА БЕНКЕТІ В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННІШОГО ПАТРІЯРХА
МИРОСЛАВА ІВАНА, ДІМ МОЛОДІ, 20.4.1986.
Ваше Блаженство, Блаженніший Патріярше; Преосв. Владико, Всеч.
Дияконе, Преп. Сестри, Високоповажані Пані й Панове, Дорогі Браття і
Сестри, Дорога Молоде!
В імені парафії св. Андрія, хочу перш усього, висловити глибоку подяку
Вашому Блаженству за Архипастирські відвідини нас в Австралі, за Ваші св.
Літургії і молитви, за слова потіхи й розради та духового покріплення.
Прийміть глибоку подяку за Вашу присутність між нами сьогодні, при цій
братній аґапе, для багатьох з нас - Останній з Вами Вечері.
При цій нагоді вітаю серед нас і дякую за присутність між нами та за
звеличання наших сьогоднішніх святкувань, нашого безпосереднього
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Архипастиря, Преосв. Епарха Кир Івана, і
дякую від нас усіх за його провід і посвяту для
добра нашої Церкви, а то й цілої української
спільноти в Австралії.
Завдяки вмілому проводові Преосв. Кир
Івана, спочатку, як Апостольського Екзарха, а
від жовтня 1984 року, як Епарха - наша Церква
в Австралії, за останніх 25 літ, як складова
частина Українського Патріярхату - стала ча
не одинокою плятформою для збереження
українського релігійного й національного духа
Української еміграції в цій країні. Цим твер
дженням я не хочу заперечити діяльности і
доброї волі різного роду світських організацій
та установ, а хочу підкреслити факт, що наша
Церква в Австралії, гідно сповняє своє історич
не післаництво-місію-ролю в збереженні душі
нашого тут поселення і його поколінь, та що в
боротьбі за збереження українського обличчя
трьох поколінь наша Церква веде перід.
Доказом цього, у цій парафії - це не лише парафіяльні будови, які всім
видні і є нашою гордістю та виказкою перед чужими, що ми не дармоїди, і які
служать плятформою-базою для збереження українського духа і релігійного
життя трьох поколінь; а також зорганізована діяльність членів: Братства св.
Андрія, Сестрицтва Покрова Матері Божої, Апостольства Молитви, Вівтарної
і Марійської Дружин молоді, Дітей Марії, Церковних Хорів (Старшого й
Молодечого), Мужів Довір’я - Церковних Збірщиків, і всіх Вірних!
Правда, трапляються серед нас і такі люди, нажаль, частіше споміж освіченої
верстви, які в будові громадського чи політичного життя нашого народу
вважають Церкву за другорядний чи третьорядний чинник, або її ролю і
вклад у збереженні душі української людини і в будові української Держави
зовсім ігнорують. Бували і є такі люди, які забувають, що духовість
українського народу наскрізь релігійна, та що лише на фундаменті Христової
Євангелії можна будувати тривкий і справедливий суспільний лад на землі, а
в тому й в Україні. Та, це лише зайві труднощі, які однак не спиняють нашої
Церкви від сповнювання Її материнської, провідної ролі в житті українського
народу, в Краю і на чужині. Бо, так, як наші батьки в Галичині, жили і діяли
з печаттю духа Сл. Б. Митроп. Андрея Шептицького, так упродовж останніх
20 літ, ми, тут в Австралії, йши і діяли, та й підемо в майбутнє, з печаттю
духа св. п. Патріярха Йосифа. Він тою своєю особистістю, своїм: "пер аспера
ад астра!", своїм прикладом посвяти й праці для народу, став для нас символом
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і Передвісником нашого духового і націо
нального визволення; а своїм: "убі конкордія - ібі вікторія ест!". Він став
Апостолом релігійної і національної
Єдности. Він став і залишився для нас
Взірцем мужности і послідовности в пра
ці та витривалости в змаганні за здій
снення ідеалів: Вільна Україна, а в ній:
Вільна Українська Католицька Церква,
під проводом Українського Патріярха!
У часі Його Апостольських подорожей
і двократного побуту в Австралії, св. п.
Патріярх Йосиф, наче квочка курчат
перед небезпекою зі сторони шулікияструба, збирав під крила Церкви, - синів
і доньок України, в розсіянні сущих.
Збирав їх в одне стадо, під проводом
одного Пастиря - Українського Патріяр
ха. Він збирав нас усіх в один ряд, в
один фронт проти царства сатани. І, за
малими винятками, ми в Австралії
посунули за ним одною лавою, бо відчули, що він - наш Мойсей. Ми бо, на
"долині" рядовики, вже змучені дивитися на безголов’я на "горі" серед
політичних і церковних провідників. Ми хочемо бачити "на горі" ОДИН
національний і церковний провід та й дітям нашим показати, що ми НЕ якась
безголова чи много-голова маса, але державницьки вироблений і дозрілий
нарід. А все це, а то й одиноко, за сучасних обставин, може дати нам наша
Церква: і та терпляча, в Україні й та розсіяна у вільному світі, але
О Б’ЄДНАНА ОДНИМ ДУХОМ І З ОДНИМ ПРОВІДНИКОМ-Патріярхом
на чолі.
Св. п. Патріярх Йосиф сказав дуже влучно і глибокодумно: "Для нас
українців, на чужині - наша Церква - це наша держава!" - ца значить, Церква
- це школа й нагода до вияву і вироблення нашої жертвенності, посвяти,
праці, солідарности, дисципліни й правопорядку супроти спільноти; школа
послуху й пошановання свого рідного авторитету ітп. А в тій Церкві - Державі
ми потребуємо провідника, який без сторонньої опіки, вів би нас, хоч і
тернистими шляхами, "ад астра" - до зір, до перемоги! Таким Провідником
був для нас Ваш славний Попередник св. п. Патріярх Йосиф. Ми йшли за
ним ие з наказу якої небудь партії чи з людських самолюбних мотивів, Ні!,
ми були захоплені його кличем: "великого бажайте!" та ідеєю Українського
Патріярхату. І, подібно, як Шевченків Заповіт: "Поховайте та вставайте!". Та
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теж ЗАВІЩ АННЯ св. п.
Патріярха Йосифа: "Моліть
ся, як дотепер, за Патріярха
Києво-Галицького і всієї Руси, безіменного і іце невідо
мого! Прийде час, коли
Всемогучий Господь пошле
його Нашій Церкві й об’я
вить його ім ’я! Але наш
Патріярхат ми вже маємо!"
Це для нас ЗАКОН! Не
якась одна п артія хоче
Патріярхату, подібно, як самостійну Україну не хочуть лише Мазепинці,
Петлюрівці чи Бандерівці, але увесь народ її хоче, так теж і Патріярхату
ХОЧЕМО МИ ВСІ! Вороги наші звужують ідею нашої самостійносте до
поодиноких людей чи груп. Того не сміємо зробити з ідеєю Патріярхату!
Ми, на долині, рядовики, потребуємо заохоти до праці, жертви і боротьби;
потребуємо підтримки і підйому духа і проводу в наших справедливих
замаганнях за Патріярхат. Ми хочемо проводу і рішучих вказівок як нам
діяти, а ие туманних, хоч би і як побожних, зітхань чи заяв. Живучи 40 літ у
прагматичнім, Західнім світі, ми зрозуміли значення слів нашого
Божественного Спасителя: "Царство Боже" і то не лише те Небесне, вічне,
але й усе: шляхотне, чесне, добре, високе, справедливе, досконале, ідеальне
на землі, а зокрема свобода релігійна і національна, а в тому й Патріярхат "ЗДОБУВАЄТЬСЯ СИЛОЮ", силою боротьби, праці, жертви, крови.
Сьогоднішній світ спритний, прагматичний, а наша доба "жорстока", як
вовчиця". Такими мусимо бути й ми, щоб жити й перемогти, щоб не
посоромитись перед історією за нашу нерішучість.
Ми віримо, що в Особі Вашого Блаженства матимемо не лише Переємника
римських надбань св. п. Патріярха Йосифа, але й гідного Носія його ідеї
Українського Патріярхату. Ваші кількакратні публичні виступи перед Папою
за здійснення Українського Патріярхату, а зокрема виступ Вашого Блаженства
на останнім папськім Синоді, в м. листопаді, мин. року, в Римі, дають підставу
для скріплення нашої надії на це.
Греки мали таку саму проблему з Римом в справі визнання їх патріярхату,
що її ми маємо сьогодні. Довгі роки, перед Халкедонським Собором, Рим не
хотів визнати патріяршого титулу й судовласти Архиєпископа ВізантіїКонстантинополя, але Архиєпископи Константинополя вперто продовжували
уживання того титулу й підписувались, як ПАТРІЯРХИ. Зчасом така практика
ввійшла в звичай, Рим з тим погодився, і визнав той титул і зв’язані з ним
судовласті Константинопільських патріярхів.
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Подібно мусимо робити й ми: тобто творити звичаєве право, яке зчасом,
стане ЗАКОНОМ. Ми вважаємо, що Блаженніший Патріярх Йосиф поступив
у цім випадку правильно, коли прийняв титул Патріярха України й поступав,
як такий.
Якщо, у зв’язку з 1000-літтям Українського Християнства, й, не зважаючи
на тернистий шлях і Голготу нашої Церкви із-за її вірности Апостольському
Престолові в Римі, Українська Католицька Церква не одержить патріяршого
титулу й прав, то це буде ще одним доказом не лише несправедливої політики
Римської Курії супроти слабшого, але й нашої духової малечі й недолугосте
та невміння обстояти свої права.
Ми свідомі, що як парафія, ми не значимо багато в будові патріярхату.
Однак, коли брати до уваги, що й найбільші речі складаються з незначних
частин, то й ми, як досі так і надальше докладатимемо зусиль, щоб у будові
Українського Патріярхату, наша парафія, як найменша складова частина його,
і надальше була доброю і твердою цеголкою. До речі, досі, за 15 літ, наша
парафія, при будові Патріярхату, зложила на "Патріярший Фонд" і на Фонд
"Церква в Потребі" та інші, понад 100,000$. Сьогодні маю приємність зголосити
загальну суму пожертв парафії 32,000$. Кінчу. Як колись жиди, в особі Мойсея,
мали Богом даного Провідника до обіцяної землі, так сьогодні Боже прови
діння післало нам - українським скитальцям - Вас, Ваше Блаженство. Ви - наш
некоронований Володар і провідник до всього ідеального, високого, до Царства
Божого, і того Небесного і того ту земного. У боротьбі за ті ідеали, ми - Ваші
вірні й віддані рядовики на австралійському, а радше сіднейському - відтинку
українського національного і Христового Фронту за здобуття Царства Божого
для наших душ і волі для українського народу та патріярхату для його Церкви.
Як Мойсей провадив жидів до обіцяної землі й здобув ЇЇ при помочі Ісуса
ІІавина, так і Ви, наш Мойсею - при помочі Вашого Відпоручника в Австралії
- Преосв. Епарха Кир Івана, ведіть нас до найвищої мети, до зір!, наказуйте,
як Полководець, як Пааріярх, а ми слухатимемо і виконуватимемо!Ми - віддані
Вашому Блаженству, бо Ви - наші, а ми Ваші! На многії і Благії літа,
Патріярше!
о. І. Шевців.
*

ПРОМ ОВА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ЗУ С Т РІЧ І БЛА Ж ЕН Н ІШ О ГО
ПАТРІЯРХА МИРОСЛАВА ІВАНА, НА БЕНКЕТІ, 20.4.1986.
Слава Ісусу Христу!
Ваше Блаженство,
Мені припала велика честь бути головою Комітету Зустрічі Вашого
Блаженства; репрезентувати Мирян нашої парафії св. Андрія і промовляти
на сьогоднішнім Бенкеті.
Перш усього, я вітаю Ваше Блаженство в імені всіх Мирян парафії св.
Андрія, в Сіднеї, та всіх тут присутніх гостей.
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Ми всі дуже радіємо приїздом Вашого Блаженства до нас, у далекій
Австралії, і дякуємо Вашому Блаженству за труд, за молитви і батьківські
иоучення.
Як бачите, я належу до так званої молодої української генерації, народженої
на чужені. У мене вже четверо дітей, народжених тут, у Сіднеї. України ми
не бачили. А це, що я і мої діти, маємо українського духа, то це завдяки
нашим добрим, побожним, батькам. Вони то нам того духа українського і
пошану та любов до всього, що українське - передали. Особливо завдячуємо
це нашій Церкві, нашому Архипастиреві в Австралії, Преосв. Епархові Кир
Іванові, а тут у Сіднеї, нашому невтовному й енергійному парохові, та взагалі
нашим священикам. Вони то постійно будять у нас того українського духа і
провадять нас, а часто й попихають нас до вершин, до перемоги над собою і
дияволом, учать нас солідарности...
Повторюю: те, що зберегло мене, і вірю, багатьох моїх ровесників і
ровесниць від потопу в чужому морю, - це наполегливість і посвята наших
добрих батьків, які вели нас до української церкви на Богослуження, хоч
близько була католицька, але чужа нам духом, латинська церква; і своїм
прикладом вчили нас шанувати і любити та боронити своє, рідне, українське...
Чуже середовище, в якому живемо, зависне нашим надбанням і радо хотіло
6, щоб ми потонули - асимілювалися в ньому. Чижинців дивує, чому ми,
українські католики, зокрема молода наша ґегерація, маючи змогу користати
з усіх досягнень місцевих католиків латинського обряду, докладаємо так багато
зусиль, щоб зберегти національне і обрядове обличчя нас самих і наших дітей.
Ми переконані в тому, що все те, що українське - краще й ліпше, ніж чуже.
Словом: ми горді з нашого українського походження і надбань та культури,
які нам привезли й передали наші батьки з України. Ми горді з того, що
належимо до Великого Українського Народу, який обходить Ювілей 1000ліття свого Християнства, тоді, коли Австралія обходитиме заледви 200-ліття
свого існування...
Ми горді з того, що належимо до Церкви, яка носить авреолю мучеництва
за свою вірність Христові й Христовому Намісникові на землі. Ми горді з
Того, що в нашій Церкві маємо Великих Архипастирів,масштабу Слуги Божого
Митрополита Андрея Шептицького і св. п. Патріярха Йосифа. Ми радіємо,
що 6 проводі нашої Церкви сьогодні стоїть Ваше Блаженство, Патріярх і
Кардинал. Ми радіємо, що наші Владики врешті об’єднались і спільно радять
на Синодах, під проводом Вашого Блаженства, як цього хотів і заповідав нам
у своїм історичнім ЗАВІЩАННІ св. п. Патріярх Йосиф. Ми молимося, щоб
остаточно наша Церква відзискала усі свої давні права і привілеї, як Патріярша
Церква, в лоні Вселенської Католицької Церкви, і свободу в Україні-.
Наш побут на чужині дуже проблематичний. Без живих і свобідних зв’язків
з Батьківщиною і Церквою в ній, нам дуже важко буде встоятись на чужині
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на довшу мету. Одинокою, що може помогти нам зберегти нашу українську
ідентичність - це наша Церква й наш Обряд. Щоб Церква могла це завдання
належно виконати, вона мусить дати нам і нашим дітям більше релігійного
усвідомлення при помочі живого, а зокрема друкованого слова, хоч би й в
англійській мові, та при помочі інших середників.
Священиків у нас мало, а ті, які є - вибиваються з сил у важкій праці.
Можливо, що найшлися б серед нас молоді кандидати до духовного стану,
якщо б у нас відновлено традицію жонатого священства...
Ми тішимося, що в нашій Церкві допускається Мирян до живої участи в
житті Церкви, про що свідчать наші Церковні Братста, Сестрицтва та інші
мирянські організації для' старших і молоді. Наше покоління напевно внесе
туди і свій вклад.
Щоб розвіяти у нас почутяя приналежности до малого, парафіяльного гета
нас самих а зокрема наших ді тей, мусимо дбати про З ’їзди Католицької Молоді,
чи то для вироблення почуття, що нас навіть у цій країні є багато, об’єднаних
тими ж ідеалами й труднощами; чи то з практичних мотивів (я бо маю 3 сини
й доньку) для знайомства й одруження нашої молоді. Бо й сам я приїхав аж
з Брізбен, щоб найти дружину в Сіднеї. Тут поміч нашої Церкви необхідна,
прямо незаступима.
Батьки наші придбали-побудували нам прекрасні храми, народні доми,
школи а навіть клюби. Ми маємо готову плятформу -відскочню на якій можемо
будувати наше особисте й родинне та релігійно-церковне і національне життя
і з якої можемо кидати траєкторію у майбутнє. Для цього ми потребуємо,
крім Божої помочі, також помочі наших Братів і Сестер з інших країн, зокрема
тих, де наша еміграція прожила понад 100 літ, щоб уникнути зайвих помилок
у шуканні способів, щоб проіснувати на довшу мету. Тут знову поміч і досвід
нашої Церкви, як всеоб’єднуючого чинника, прямо незаступимі.
Ми віримо й свято переконані в тому, що Україна одного дня стане Вільною
Державою та, що в ній наша Церква оформиться у Патріярхаті.
Ми просимо Ваше Блаженство, а через Вас, як Кардинала Римської Церкви,
просимо Святійшого Отця Папу Римського, який нарівні з Собором Вселенської
Церкви, має право визнати Український Патріярхат, щоб він зробив це
найскоріше, а вже зокрема з нагоди Ювілею 1000-ліття Хрещення України, в
1988 році.
Ще раз вітаю Ваше Блаженство, дякую за Вашу між нами присутність і
бажаю Вашому Блаженству від усіх Мирян нашої парафії: Щасливої дороги
до Риму, а зчасом до Львова і Києва, та многих літ! М и х а й л о П арасин
з(с
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Привітання Блаженнішого Патріярха Мирослава Івана
на Св. Літургії, Сідней. 20.4.1986р.:
"Блаженніший Отче, Дозвольте мені недостойному рабові Божому привітати
Ваше Блаженство в імени парафії св.Андрія, в храмі його ж імени. З волі
Божого Провидіння, після останньої війни, ок. 1.500 родин українців католиків,
різних станів і професій, в більшості бувших селян і робітників, поселились
у Сіднеї. Не зважаючи на труднощі й спокуси довкілля, вони не перестали
бути вірними своїй Церкві і Народові. Доказом цього є оцей величавий Храм
св.Андрія Первозванного а зчасом і того Свято-Юрського, та приналежні до
нього будови: парафіяльний дім, школа-заля і монастир Сестер Василіянок, побудовані руками і пожертвами вчорашніх бездомних скитальців...
Вгіродов 35 літ, у парафії прибуло й охрищено понад 2.000 дітей, заключено
понад 600 подруж, відійшли на вічний спочинок 550 парафіян... Тепер робиться
усі зусилля для збереження молодого покоління при Вірі й Обряді предків і
при українстві взагалі. З тою метою існують і діють у парафії: Братство
св.Андрія, Сестрицтво Покрова Матері Божої в яких вже включається молода
генерація, Братська Рідна Школа, Вівтарна і Марійська Дружини, Діти Марії,
Молодечий Церковний Хор та організації молоді світського характеру:Спілка
Української М олоді/С У М / і Пласт.
Завдяки праці старших і молоді, яку сьогодні так громадно зібрану бачите
перед собою, ім'я Боже й України славиться і на цьому континенті..
Хоч втішаємось свободою і добробутом у цій країні, та всетаки відчуваємо
тугу за Рідною Землею і не бачимо виглядів проіснування на довшу мету,
якщо не зайдуть якісь особливі зміни обставин...
Ваш приїзд до нас, Верховний Архипастирю і Духовний Батьку - Патріярше,
- це один із найрадісніших подій у нашому житті, на чужині. Дай, Боже, щоб
Ваше перебування між нами стало причиною зміни на краще у відношенні до
Бога, Церкви й людей для багатьох з нас тут присутніх.
Вашому Блаженству заявляємо готовість і надальше бути вірними дітьми
нашої Рідної Української Католицької Церкви й Українського Народу та
змагати, під проводом Вашого Блаженства, до завершення структури нашої
Церкви патріярхатом, в єдності з Христовим Намісником у Римі.
Ще раз: Вітайте між нами Блаженніший Патріярше, і благословіть нас на
дальшу путь життя, молитви і боротьби за наше особисте спасіння і за кращу
долю Українського Народу і Христової Церкви в Україні.
Провадьте нас до перемоги, наш Архипастирю, і жийте нам на многії літа!
Помолися за нас, Владико Святий!". Слава Ісусу Христу.
о. Іван Шевців.

Р О ЗД ІЛ X I V
В І Д З Н А Ч Е Н Н Я Ю В ІЛ Е Ю 100 0 -л іття Х р и щ ен н я
Р у с и -У к р а їн и в С ід н е ї
Питання належного відзначення Ювілею 1000-ліття Хрищення Руси-України
часто порушувано в приватних розмовах між священиками нашого Екзархату,
а зокрема з Преосвщ. Кир Іваном (Прашком), Ап. Екзархом в Австралії,
Новій Зеляндії та Океанії. Всі очікували на ініціативу в тому ділі зі сторони
Синоду Єпископів Української Католицької Церкви, а зокрема від Глави її Патріярха Йосифа. Особливо цю справу обговорювано на Соборчиках
Духовенства нашого Екзархату, але, без рішення ставити перший крок, без
вказівки "згори".
Вперше цю справу введено в Резолюції Соборчика 15.4.1977 р.: "У виду
близького Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України (1988 р.) робити
належні приготовання, а зокрема молитись і діяти, щоб той Ювілей ми
святкували у Вільній Україні." (гл. "Церква і Життя", ч.219(343), 15.5.1977р.
ст. 6.) і рішено: В приготованнях мати на увазі: а. наукові праці; б. духовну
обнову народу; в. відзначення на місцях: по змозі екуменічне, спільно з
православними; г. здвигнути пам’ятники 1000-ліття внутрі і на зовні наших
церков; ґ. фундації, видання, ТУ, радіо, ітп. В міжчасі, в січні 1978 р., в
пресі появилося "Різдвяне Послання Єрархії Помісної Української
Католицької Церкви" а в ньому Заклик до відзначення Великого Ювілею
Тисячеліття Українського Християнства.
Перша нагода для цього трапилась у Сіднеї, Нова Південна Валія. З
православних джерел наспіла вістка, що в м. червні 1978 р., з Америки приїж
джає до Австралії Глава УАПЦеркви, Блаженніший митрополит Мстислав
(Скрипник). В останніх двох роках, у Сіднеї існували і діяли (з ініціятиви
СКВУ), католицький і православний парафіяльні "Комітети Оборони Віри і
Церкви в Україні". Для успішного переведення тої акції оба ці Комітети
об’єднались в Один, Спільний Комітет (6 вересня, 1976 р.), і. під проводом
Голови Спільного Комітету, д-ра Евгена Гливи, дали спільний вияв Молитви
і солідарности вірних обох Церков з переслідуваними братами в Україні.
Ініціативу до спільного започаткування Ювілейних святкувань 1000-ліття
Хрещення України, під проводом владик обох наших Церков, дав д-р Е.Глива.
У телефонічній розмові зі мною (оіш) він подав рації для цього: а). Спільне
започаткування ювілейних святкувань поможе уникнути роздрібнення сил
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внутрі української спільноти; б), на зовні уникнемо дублювання тих святку
вань, наче б то Україна була двічі-тричі хрещена; в), вирвати ініціятиву
москалям, які напевно відзначатимуть той ювілей, як хрещення Росії.(Подібно
сталося в Парижі: коли українська спільнота заплянувала поставити пам’ятник
Т.Шевченка на міській площі, біля греко-катол. церкви, Москва нас випередила
і в порозумінні з французьким урядом поставила такий пам’ятник від себе...
а нам осталось: або його бойкотувати, або погодитись на такий "братній жест"
сов’єтських "шанувальників Шевченка" і мовчати. Щоб себе не осмішувати
перед чужими й не ділити спільноти, наші національні провідники в Парижі
поступили розважно і з тим погодились); г). таке спільне святкування причи
ниться до оживлення релігійного життя нашої молоді та інтелігенції; д).
спаралізує впливи агностицизму та Рунвістів тощо.
Маючи за собою досвід спільної дії, з ініціятиви д-ра Е. Гливи, відбулися
Сходини представників католицької і православних парафій у Сіднеї, 10.
березня, 1978 р. в справі започаткування Ювілейних святкувань (відзначення)
1000-ліття Хрещення Руси-України Спільним Богослуженням Єрархів,
Духовенства і Мирян обох Церков, в м. червні, 1978 р. Атому, що залишилось
мало часу перед приїздом Блаж. митрополита Мстислава, то вже 16.3.1978 р.
той Спільний Комітет висилає до українських часописів в Австралії "Вільна
Думка" в Сіднеї та "Церква і Життя" в Мельборні, до Українських Громад,
Організацій та діячів першу "ластівку" - Комунікат про початок ювілейних
святкувань, такого змісту:
КОМУНІКАТ ч.І ЮВІЛЕЙНОГО КОМІТЕТУ 1000-ЛІТТЯ ХРИЩЕННЯ
УКРАЇНИ-РУСИ ДО УКРАЇНСЬКИХ ХРИСТИЯН У СІДНЕЇ
"Дорогі в Христі Браття і Сестри,
У 1988 році кінчиться Перше тисячеліття офіційного введення Християнства
в Україні-Руси рівноапостольним князем Володимиром Великим. За той час
християнство стало непереможною твердинею - заборолом української
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духовости. Це знають наші вороги і за всяку ціну намагаються впродовж
віків ту нашу духовість зламати. Український народ упродовж віків веде
затяжну боротьбу за збереження своєї християнської душі й приніс в її обороні
"гори трупів і ріки крови".
Під сучасну пору, в Батьківщині, народ наш позбавлений змоги відсвят
кувати 1000-літній Ювілей свого Християнства в належний спосіб. Цей
обов’язок лежить на українській спільноті у вільному світі.
Йдучи за закликом Єрархії Українських Церков: відсвяткувати цей Ювілей
СПІЛЬНО, в Сіднеї цю ролю взяв на себе СПІЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ
ВІРИ, що постав і діяв у 1976 р, з рамени СКВУ.
У зв’язку з приїздом до Австралії Блаженнішого Мстислава, Митрополита
УАПЦ, Комітет заплянував ЗАПОЧАТКУВАТИ спільне святкування 1000ліття Християнства, в суботу, 17 червня, 1978 р. СПІЛЬНИМ МОЛЕБНЕМ
ЄРАРХІВ, ДУХОВЕНСТВА І ВІРНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ.
Оцим подаємо до загального відома, що Спільний Ювілейний Комітет "ад
гок" для переведення Спільного Молебня, почав свою діяльність, при участі
представників: (духовних і мирян) УАПЦ і УКЦ, при помочі Комісій:
Богословської, Організаційної, Мистецької та Інформативної і запрошуємо
Вас усіх до співпраці й здійснення найпершої передумови Ювілейних
святкувань - СПІЛЬНОЇ МОЛИТВИ ("Бо, де двоє, або троє зібрані в моє
ім’я, гам я серед них" запевняє нас Христос. Мат. 18.20).
За Спільний Ювілейний Комітет у Сіднеї: Д-р Е. Глива - Голова, Нуна
Кармазин - Секретар. Сідней, 16 березня. 1978.
Р.5. Знаючи, що Ваша Організація визнає християнські засади, залучуємо
Вам повищий Комунікат і запрошуємо Вас до співпраці з нашим Комітетом.
Просимо прислати представника Вашої Хвальної Організації на ширші
сходини Ювілейного Комітету, в четвер 23.3.1978 року, в 7-мій год. веч. в
Парафіяльній залі, при церкві св. Андрія, в Лідкомбі."
*
Рівночасно, того ж дня, вислано листи до обох Владик (Блажен. Мстислава
у США і Кир Івана Прашка в Мельборні) - з проханням очолити той Спільний
Молебень.
*
"Слава Ісусу Христу.
Сідней, 16.3.1978 р.
Його Блаженство Архиєп. Мстислав Митрополит УАПЦ С.Ш.А.
Блаженніший Митрополите,
З приємністю довідуємося, що Ви приїжджаєте ц. р. до Австралії на
Архипастирські відвідини.
Цього року започатковуємо Ювілейні Святкування 1000-Ліття Хрещення
України - Руси. Українці - християни Австралії рішили ці Святкування
переводити спільно.
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На підставі запевнень Консисторії в Австралії, що Ваше Блаженство готове
взяти участь у Святкуваннях, ми створили Комітет з представників Духовенства
і Мирян УАПЦ і УКЦ, з метою започаткувати такі святкування СПІЛЬНИМ
МОЛЕБНЕМ Єрархів, Духовества і Вірних Українських Церков, в суботу
17 червня 1978 року.
Оцим ласкаво просимо очолити цей Спільний Молебень разом з ВПреосвщ.
Владикою Кир Іваном Прашком, рівиож просимо Вашого Архиерейського
благословення для праці Комітету.
З християнським привітом і пошаною до Вас
За Спільний Ювілейний Комітет у Сіднеї: Д-р Е. Глива - Голова
Нуна Кармазин - Секретар
Р.5. В залученні пересилаємо Комунікат Ювілейного Комітету."
і таке ж запрошення до Кир Івана Прашка:
ВПреосвщ. Владика Кир Іван Прашко, Апостольський Екзарх Українців
Католиків Австралії, Н. Зеляндії і Океанії.
Мельборн. Вікторія.
ВПреосвященний Владико,
Подаємо до Вашого ласкавого відома, що цього року започатковуємо
Ювілейні Святкування 1000-ліття Хрещення України-Руси.
В зв’язку з тим, на терені Сіднею створено Спільнний Ювілейний Комітет
з представників Духовенства і Мирян УАПЦ і УКЦ, з метою започаткувати
такі святкування СПІЛЬНИМ МОЛЕБНЕМ Єрархів, Духовенства і Вірних
Українських Церков, в суботу 17 червня 1978 р. Українці - християни Австралії
рішили ті Святкування переводити спільно.
Оцим ласкаво просимо Вас, Владико, очолити цей Спільний Молебень
разом з Митрополитом Мстиславом, рівнож просимо Вашого Архиерейського
благословення для праці Комітету. З відданістю і любо’ю Вам і Христовій
Церкві: За Спільний Ювілейний Комітет у Сіднеї: Д-р Е. Глива - Голова
Нуна Кармазин - Секретар
Р.5. В залученні пересилаємо Комунікат Ювілейного Комітету."
і письмо до Голови СУОА:
"ВПоважаний Пан: інж. ІО. Денисеико, Голова СУОА в Сіднеї.
ВПоважаний Пане Голово,
Подаємо до Вашого ласкавого відома, що чергове засідання Спільного
Ювілейного Комітету для відзначення 1000-ліття Хрещення України-Руси
відбудеться в четвер, 23 березня 1978 р. в 7-мій год. вечора, у Парафіяльному
приміщенні при Церкві св. Андрія в Лідкомбі.
З огляду на важливість справ засідання, Ваша присутність є дуже
побажаною.
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З пошаною до Вас і громадським привітом: За Спільний Ювілейний Комітет
у Сіднеї:
Нуна Кармазин Секретар
Р.5. В залученні пересилаємо Комунікат Ювілейного Комітету". (Заввага
Секретарки Н.К. "Вислано 38 прим. Комунікату поштою, 20 вручено").
*
ТРУДНОЩІ: Скоро. бо вже в травні 1978 р. почались перші труднощі зі
сторони православних:
На адресу Спільного Ювілейного Комітету приходить лист від Президії
Консисторії УАПЦ в Австралії, за підписом Секретаря Президії - Г.
Базалицького:
"У КРА ЇН СЬКА АВТОКЕФ АЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В
АВСТРАЛІЇ Й ЕЮВІЙ ЗЕЛЯНДІЇ. Президія Консисторії, ч. 10620.
Сідней, 6 травня 1978 р.
ДО ХВАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ОБОРОНИ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ
на руки голови його: Вшп. д-ра Євгена Гливи. Сідней.
ВИСОКОДОСТОЙНІ ПАНІ Й ПАНОВЕ.
З огляду на те, що в пресі й радіопередачах Нового Південного Велзу
появились невідповідні оголошення хвального Комітету про спільний
Молебень, який має бути відправлений 17 червня в українській католицькій
церкві Св. Андрія в Лідкомбі відзиачуючи ювілей 990 роковин Хрещення
України, Президія Консисторії УАПЦеркви просить Вас стриматись із різними
оголошеннями в цій справі до часу одержання Блаженнішим Владикою
Мстиславом, Митрополитом УАПЦеркви, офіційного на письмі запрошення
від Преосвященного Владики Кир Івана Прашка, про яке нижчепідписаний у
свій час просив голову Комітету д-ра Є. Гливу.
Такого запрошення Блаженніший Владика Мстислав до цього часу не
одержав. Тож, ясним і зрозумілим для всіх буде, що без належного запрошення
від Проводу Української Католицької Церкви в Австралії Митрополит і наше
духовенство участи в спільному Моолебні в католицькій церкві не візьме.
Повідомлення Блаженнішого Владики Мстислава через секретарку
хвального Комітету про доконаний факт започаткування уже 1000-ліття
Хрещення України не вважається жадним запрошенням від Проводу
Української Католицької Церкви.
А тепер, з огляду на те, що Блаженніший Владика Мстислав 11-го травня
виїжджає у службову подорож до Швайцарії й перебуватиме на тому терені
до 31-го травня, - тож Президія Консисторії просить Вас подбати про те, щоб
запрошення від Преосвященного Кир Івана Прашка Блаженнішому Владиці
Мстиславові, коли ще не вислане - переслати на адресу Президії Консисторії
в Сідней, - коли ж вислане - прислати нам його копію, а ми вже постараємось
негайно доручити Владиці Митрополитові у Швайцарії. З належною пошаною:
За Президію Консисторії:
Григорій Базалицький - Секретар".
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Щоб рятувати ситуацію, Голова Спільного Ювілейного Комітету, д-р Е.Глива
пише до Кир Івана, 10 травня, 1978 р.:
"Ваше Преосвященство,
На адресу Голови Ініціятивного Комітету Започаткування Святкувань 1000ліття Хрещення Руси-України, вплинув лист від Секретаря Президії
Консисторії УАПЦ в Австралії з датою 6.5.1978, копію якого залучую, в
якому між іншим сказано, що передумовою до сослужіння з Блаженнішим
Владикою Мстиславом, Митрополитом і Первоєрархом УАПЦ, в плянованому
Молебні 17.6.1978 р., є необхідність запрошення до участи в Молебні для
Блаженнішого Митрополита Мстислава від Вашого Преосвященства.
Помимо того, що таке прохання до сослужіння (чи очолення?) Молебня
для Блаженнішого Владики Митрополита було своєчасно вислано Секретаркою
Комітету, досі без потвердження одержання (Блаженнішим Владикою Митро
политом), наш Комітет просить Ваше Преосвященство о бажане Консисторією
УАПЦ в Австралії запрошення для Блаженнішого Владики Мстислава, бо
тільки запрошення Вашого Преосвященства уможливить Комітетові надіятись
на дуже бажану спів-участь Українців Православних Християн на терені
Н.П.Валії в плянованих святочних акціях.В надії, що Ваше Преосвященство
не відмовить помочі, просмо Вашого Архиерейського благословення. За
Ініціятивний Комітет Святкувань 1000-ліття Хрещення Руси-України:
Евген Глива - Голова.
*
Щоб злагіднити наростаюче напруження між членами Спільного Комітету
й не допустити до вбивства ініціятиви спільних святкувань ще в зародку, Кир
Іван висилає бажане запрошення (Копія в архіві Сіднейської парафії св.
Андрія) такого змісту:
"Апостольський Екзархат для українців в Австралії і Н. Зеляндії:
"Блаженніший Митрополит Мстислав
Української Автокефальної Православної Церкви Мельборн 11.5.1978р.
Бавнд Брук, США.
Спільний Ювілейний Комітет в Сіднеї для започаткування відзначення
1000-ліття Хрещення Руси-України звернувся до мене з проханням відслужити
Спільний Молебень (17 червня 1978 р.) до якого вони запросили і Ваше
Блаженство, користаючи з нагоди, що Ви тоді будете в Сіднеї. Молебень має
відправитись в українському католицькому храмі св. Ап. Андрія Первозванного, в Лідкомб (Сідней).
Ваша Консисторія (Секретар Г. Базалицький) висказала бажання, щоб я
вислав Вам запрошення до участи в тому Молебні.
Якщо вони уважають, що таке запрошення потрібне, я дуже радо виконую
їхню вимогу і мені приємно разом із Всесв.о. крил. І. Шевцевим, парохом
церкви св. ап. Андрія, запросити Вас до нашого храму, до участи в спільному
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молебні і разом "єдиними устами і єдиним серцем славити і оспівувати величне
ім’я Боже", дякувати за всі добродійства і усильно просити про кращу долю
для Християнської України.
Мені буде приємно вітати Ваше Блаженство в Сіднеї і взагалі в Австралії
та послужити чим зможу.
При тій нагоді позволю собі поділитися з Вашим Блаженством, не тільки
моїм переконанням, але це є, що так скажу, велике бажання української
спільноти в Австралії, щоб усі більші торжества у зв’язку з 1000-літтям Хре
щення України-Руси ми відбували разом, тобто православні, католики і
євангелики. Можна сподіватися, що така дія продовж десяь літ вийде тільки
на славу Божу і для добра українського народу. Навпаки, подвійне чи потрійне
відзначення цеї найважнішої події в історії нашого народу принесло б тільки
взаїмне розжалобленая а може навіть полеміку і неповагу перед чужинцями.
Напевно різнородні московські чинники також приготовляються до того
ювілею і вони нашу слабість і незгоду легко могли б використати.
Дуже дякую за надіслання Постової Тріоди і, повторяючи запрошення до
нашого храму і Спільного Молебня, щиро Вас здоровлю і остаюсь з висловами
правдивої пошани, в Христі Господі: + Іван, Єпископ, Ап. Екзарх для
Українців Католиків в Австралії, Нової Зеляндії й Океанії.
*

Не зважаючи на позакулісові листування і пертрактації Владик обох Церков,
Спільний Ювілейний Комітет продовжує свою діяльність і приготовання до
Спільного Молебня. Для цього відбуваються ряд Сходин членів того Ком. а
саме: 23.3; 13.4; 11.5; 25.5; і 13.6.1978 р. Такі Сходини відбувались ок. 8 год.
веч. в одній з кляс Братської Рідної Школи ім. св. Андрія, 57 Чирч Стріт,
Лідкомб.
На Сходинах 23.3. присутні: Д-р Евген Глива УКЦ, о. Іван Шевців УКЦ,
о.Олександєр Пігулевський УАПЦ, Сергій Цимбалюк УАПЦ, Іван Лясківський
УАПЦ, Іван Жестовський УАПЦ, Александра Пехов’як УКЦ, Ольга Ільків
Союз Українок, Омелян Кошарський Український Культурно-Товариський
Клюб і Нуна Кармазин - Секретарка СЮКомітету. Сходини починались і
кінчались молитвою, яку проводив котрийсь із присутніх священиків.
Голова С.ІО.К. зреферував присутнім про свою розмову з Секретарем
Консисторії УАПЦ п.Г.Базалицьким та що той підтвердив вістку про приїзд
до Сіднею Блаж. митрополита Мстислава та що Владика Мстислав погодиться
очолити відправу Спільного Молебня, заплянованого СЮКомітетом, 17.6.1978р.
Він рівнож зреферував склад різних Комісій С.Ю.К. і їх завдання. Питання
участі в Молебні дітей (які в суботу 17.6. будуть мати начання в УРШколах)
та позашкільної молоді ПЛАСТ-у і СУМ-у, рішено розв’язати так, що шкільні
діти творитимуть окрему групу (Ш коли) а молодь Пласту і СУМу, в
уніформах, свою.
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На Сходинах, 13.4.1978 р. Присутніх: 21 особи: д-р Е. Глива - Голова
С.Ю .К., о. Анатолій Стришинський УПЦАА, Іван Ільків - кредитівка
"Карпати", Оля Грабоська - Т-во УСтудіюючої Молоді ім.М.Міхновського,
Всеволод Половинець, УПЦАА, митроф. протоєрей о.О.Пігулевський УАПЦ,
Микола Свідерський С.У.О.А., Іван Лясківський - УАПЦ, Іван Завада.
Т.С.УНР, Л. Семенець від УЄванг. Бапт. Об’єднання, Сергій Цимбалюк Голова ОУГ ІіПВ, д-р Богдан Шехович - УЛікарське Т-во в Австралії і
УТКлюб "Дніпро", Мирон Івасик - Б-во кол. вояків 1 УД УНА. Лев Новицький
- Ліга Визволення України, О. Ільків - Союз Українок НПВалії, Степан
Михно - Фундація Українознавчих Студфй в Австралії, М. Густавський Союз Українських Комбатантів?, Е. Ґаркова - ПЛАСТ, Павло Чудакевич Співоче Т-во "Боян", Василь Домович - УКооператива "Будучність,
Меррилендс, О. Кошарський УКТКлюб, о. І. Шевців.
Дискутовано: 1. Справу зустрічі Владик. Хто кого вітає? 2. Плян Концерту
3.Доповідь д-ра Е.Гливи про ціль С.Ю.Комітету та важливість історіографії
українського народу і діяспори. Рішено: 1 залишити справу Владикам.2. Плян
Концерту принято. 3. Доповідь вислухано.
Сходини С.Ю.К. 11.5.1978 р. Присутні 9 осіб: О. Кошарський, о. І. Шевців,
д-р Е. Глива, о. О. Пігулевський, І. Лясківський, Ярослав Кужіль, Юрій
Сивак мол., Микола Свідерський, Н. Кармазин.
Обговорювано справу привітання Владик. Православна сторона обстоювала
гадку, щоб митрополита Мстислава перед церквою вітав Ап. Екзарх Кир Іван
Прашко. О. І. Шевців заявив, що він, як настоятель храму, привітає від
престола рівночасно обох владик,- бо вони являюься Архипастирями обох
наших Церков в Австралії і є Гістьми у парафії. В Домі Молоді, при вході на
Концерт, вітатиме обох владик Голова ОУГ НПВ " п. С. Цимбалюк (а перед
церквою св. Андрія, Голова Союзу Українських Організацій в Австралії
(СУОА) - інж. Юрій Денисеико. Визначено порядок процесії від параф. дому
до храму св. Андрія: Хрест, церковні хоругви і національний та організаційні
прапори, діти, духовенство, владики. СУМ і ПЛАСТ творять "шпалір" від
пар. дому до храму: В передніх ласках сидять: запрошені гості і представники
організацій і частина молоді. Решта місць - вірні.
Наголошено потребу більшої діяльности Інформаційної Комісії, працю якої
покищо виконує успішно о. І. Шевців. Видати новий Комунікат і Ргезз Кеіеазе.
Ось, вони:
КОМУНІКАТ 4 .2 "СПІЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ 1000-ліття
ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ В СІДНЕЇ.
До Хвальної Управи в Сіднеї, Н.П.В.
Високоповажані Пані й Панове.
За благословенням Первоєрархів обох українських Церков, згідно з
бажанням СКВУ та в порозумінні з СУОА і ОУГ НПВ, Спільний Ювілейний
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Комітет 1000-літтч Хрещення Руси-України приготовляє започаткування
святкувань того Ювілею СПІЛЬНИМ МОЛЕБНЕМ українського духовенства
в Сіднеї, очоленого Блаженнішим Митрополитом Мстиславом і Преосвященнішим Кир Іваном, Апостольським Екзархом.
Починаємо святкування майже 10 літ перед датою сповнення 1000-ліття
від часу Хрещення України, маючи для того особливі причини: 1. Українці каторжники за Віру Христову - устами Найсвітлійшого з них, - Блаженнішого
Патріярха Йосифа, - закликаґть всіх українців Християн приступити до цих
святкувань СПІЛЬНО і найбільш достойно. 2. З нагоди Собору УАПЦ, до
Австралії, в м. червні, ц. р., прибуває Блаженніший Митрополит Мстислав,
Первоєрарх УАПЦ, велика світла постать в нашому духовому й національному
житті, і якраз тому, щоб найбільш велично започаткувати святкування згада
ного Ювілею СПІЛЬНО, пристосовуємо дату започаткування святкувань до
перебування в Австралії їх Блаженства. 3. Потрібно немало часу, щоб хоч
частинно здійснити намічені пляни відзначення першого 1000-ліття Хрещення
Руси-України: а)воздвиження архитектурних пам’яток; б)скульптурних, обра
зотворчих і музичних омпозицій; в)публікації наукових праць з християнсь
кою тематикою; г)посилення в підготуванні та сприянні праці свяіценослужителів; ґ)розбивання мряковиння агностицизму та індиферентносте серед нашого
суспільства, а творення і виховання молодих кадрів і воїнів за Віру й Україну.
Українці на Рідних Землях знають про наші великі можливості у вільному
світі, то ж постараймось оправдати їхні до нас бажання і сподівання.
Західній світ тепер особливо має звернені очі на нас. Покажім, що ми
зріла українська родина в поході до самостійносте і волі.
Своєю численною участю в маніфестації тієї релігійної та національної
Єдности прискоримо кінець нашої Голгофи. ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Просимо прибути, або делегувати Представника Вашої шановної Організаціїустанови-товариства на спільну нараду з Коміметом, в четвер, 25 травня,
ц.р., в год. 7 веч., в приміщенні Братської Рідної Школи св. Андрія, при
Чирч Стріт, Лідкомб, на якому остаточно буде принята Програма Концерту й
будуть уділені інформації про Вашу спів-участь у Святкуваннях.
За Спільний Ювілейний Комітет у Сіднеї: Д-р Евген Глива - Голова, Нуна
Кармазин - Секретар.
Честер Гілл - Лякемба, 17.5.1978.
*
Повищий КОМУНІКАТ був поміщений повністю в "Душпастирських
Вістях" сіднейської парафії: 21.5; 4. 6; і, в дещо зміненій формі, 11 червня,
1978 р.: "Ю В ІЛ Е Й Н И Й К О М ІТЕ Т В ІД ЗН А Ч Е Н Н Я 1000-ЛІТТЯ
ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ В СІДНЕЇ, повідомляє, що на започаткування
10-ліття приготувань до того Світлого Ювілею, в суботу, 17.6.ц.р., в год. 2
попол., в церкві св. Андрія, в Лідкомбі, буде відправлений СОБОРНИЙ
М ОЛЕБЕН Духовенства Українських Церков (Католицької і Православних)
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під проводом Єрархів тих Церков: Блаженнішого Митрополита Мстислава,
Первоєрарха УАПЦ і Преосвщ. Владики Кир Івана, Апост. Екзарха Українців
католиків в Австралії, при участі евангелицького пастора.
Початок в год. 2. пополудні , точно.Проситься Вірних прийти на час і захо
вати порядок. Перші чотири лавки в церкві (по обох сторонах) зарезервовані
для Церковних, Громадських та інших Представників. Співатиме Церковний
Хор (а радше злучені Церковні Хори) під дириґеитурою п. І. Лясківського.
Головна ціль Молебня - СПІЛЬНА МОЛИТВА українських християн на
волі за Український Нарід у неволі, за переслідуваних за Віру Християнську
в Україні й за щасливе переведення ювілейних святкувань упродовж слідуючих
10 літ та щасливе і таке ж Спільне завершення їх у Ювілейному році: 1988.
Соборний Молебень має бути МАНІФЕСТАЦІЄЮ живучости Християнської
Віри всіх українських християн у Сіднеї. То ж, по можності, ВСІ українці
повинні в ньому взяти участь. До цього ВСІХ наших Вірних оцим закликаємо
і запрошуємо. Приведіть Ваших рідних, Приятелів, знайомих, своїх і чужинців.
Особливо заохочуємо до цього нашу молодь і дітей. Соборний Молебень - це
історична хвилина!
Після Соборного Молебня, в год. 4 попол. точно, в Домі Молоді, в Лідкомбі,
відбудеться КОНЦЕРТ ДУХОВНИХ М ЕЛОДІЙ Злучених Хорів, під
диригеитурою маестра В. Матіяша та Молодечих Хорів під дириґентурою
пані Г. Чубатої і Сценічний монтаж під проводом п. М. Свідерського і пані
ГІ. Тиравської. Вступ: добровільні датки, оіш."
*
В сіднейськім тижневику "ВІЛЬНА ДУМКА" ч.25 із 18.6 і ч.26.6.1978 р.
появилась стаття м-ґра Я рослава М асляка, п.з.: "Н А П Е Р Е Д О Д Н І
СВЯТКУВАНЬ 1000-ЛІТТЯ ХРЕЩ ЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ"
"За ініціятивою їх Блаженства Патріярха Йосифа II починаємо в цьому
році підготовку до величавих святкувань переломомої події в житті
українського народу - Хрещення Руси-України, яка відбулася за княжих часів
Володимира Великого, в 988 році.
Першою згадкою і то мабуть найстаршою в Европі є переказ про Апостола
св. Андрія Первозванного на київських горах, де він сказав до своїх учнів:
"Чи бачите ці гори? На цих горах засяє ласка Божа, має тут бути великий
город і церкви численні Бог побудує." Історично беручи, це є зовсім
правдоподібне, бо християнство появилося у грецьких колоніях над Чорним
Морем уже уже в І столітті по Христі. Дальше відомо, що в 860 році охрестився
один з князів, що напали на Царгород.Можливо, що це був князь Аскольд,
на могилі якого побудовано церкву. Однак перша офіційна згадка є в договорі
з греками в 944 р., де згадується християн і їхню першу церкву св. Іллі в
Києві. З княжого роду першою прийняла Христову віру княгиня Ольга. Все
ж християнство не було ще державною релігією.
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Володимир Великий прийняв Христову віру з причин: релігійної, культурні
та політичної.
1. Княгиня Ольга і Ярополк були вже християнами, то ж Володимир
Великий напевно був знайомий з засадами християнства, якому не міг
протиставитися культ богів із своїм розмірно вбогим змістом. Поза тим
почитания богів та й самі боги були різні. Були теж різниці у приношуванні
жертв: в людях і тваринах. То ж культ богів не міг бути об’єднуючим чинником
і ніколи ним не був, а християнська віра була одна для всіх.
2. За Володимира Великого майже вся західня Европа, а на Сході могутня
Візантія - були християнськими. І, хоч Україна була територіяльно найбільшою
державою в Европі, другою по Візантії потугою, а Київ був одним з найбільших
міст в Европі - то християнські володарі, а зокрема візантійський імператор
дивилися на князя і бояр, як на "варварів" і не хотіли входити з ними ні в
подружі, ні навіть культурно-товарські зв’язки. То ж, щоб стати рівними між
рівними, треба було прийняти християнство.
3. Візантійська держава стояла на першому місці в політичному житті.
Бути спорідненим із грецьким імператором, означало, мати відкриту дорогу
до всіх європейських королівських дворів.
Літопис згадує, що князь Володимир Великий вагався звідки прийняти
хрещення. Відома легенда про найкращу віру, все ж обставини склалися в
користь візантійського обряду.
У 80-тих роках X століття положення Візантії погіршилося. Варда Фока,
за яким стояла ціла Мала Азія, почав повстання в самій імперії. Положення
імператора Василія II було критичне і він звернувся за допомогою до
Володимира Великого. Цей погодився, але поставив умови, в тому числі, щоб
свою сестру Анну(Єлену) імператор дав йому за дружину. Імператор мусів
погодитися. Тоді Володимир Великий вислав б тисяч війська, повстання
здавлено, а Варду Фоку вбито. Коли ж минула небезпека, імператор робив
спробу ухилитися від виконання умови. У відповідь иа це Володимир Великий
скорим походом пішов иа Крим і по довшій облозі здобув Херсонес (Корсунь).
Це був дуже болючий удар, бо Крим був торговельним посередником між
Візантією і Східною Европою.
Щойно тоді імператор Василій II погодився на шлюб сестри з князем
Володимиром Великим, але під умовою, що він прийме хрещення. Володимир
Великий охрестився і шлюб відбувся в Корсуні. Хто і де охрестив Володимира
Великого є і досі спірним питанням. Літопис каже, що Володимир охрестився
перед шлюбом в Корсуні, але рівночасно застерігається, що чув і інші
оповідання, напр., що він охрестився в Києві, тобто у Василькові біля Києва
(з уваги на ім’я, яке по хрещенні дістав князь Володимир Великий). Що
князя намовив до хрещення норманський князь мандрівник Олаф Траґверсон.
Найновіші здогади є, що Володимр Великий прийняв хрещення не з Візантії,
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а зі Західньої Болгарії, яка тоді була сильною і незалежною державою і мала
свій окремий патріярхат в Охриді, що був у тісних зв’язках із Римом.
Як би воно не було, князь Володимир Великий прийняв хрещення у
візантійському обряді. Князь-хрисгиянин мав обов’язок приєднати до
християнства свій нарід. Так воно й сталося в Києві на ріці Дніпрі. "І радий
був Володимир, що пізнав Бога сам і люди його".
Прийняття християнства мало для України переломове значення. Східня
Православна Церква IX - X ст. являла собою міцну, оновлену церкву, тоді як
Рим послабив свої впливи через часті зміни папів иа Апостольському Престолі.
Поза тим, візантійська культура високо двигнула українську творчість у
ділянках мистецтва, будівництва, письменства й науки. Християнська віра
грецького обряду підняла високо мораль й етику українського народу й
поглибила духове його життя.
Все ж, хоч Україна за Володимира Великого прийняла була віру грецького
обряду,то не зірвала зв’язків з Римом. Декілька разів була виміна послами,
своїх священиків не було, грецькі не могли порозумітися з народом, то ж
брали священиків з Болгарії. (Церковні книги були писані староболгарською
мовою і потім дістали у нас назву: старословянської, або й церковно
слов’янської). Володимир Великий приймав теж монахів з інших країн, які
хотіли служити Христовій вірі. Одним з таких був Бруно-Боніфацій з Кверфурту, якого Володимир Великий дуже гостинно прийняв в 1008 р., в Києві.
Київ і Переяслав стали метрополіями, а пізніш єпископства були в Чернігові,
Турові (Полісся) і Володимирі-Волинському та Перемишлі.
Постало багато церков. Сам Володимир Великий побудував величаву церкву
Богородиці ("Десятинну") і церкву свого патрона, св. Василія Великого, а
також церкву Спаса в Берестові, пізніше в XI ст. недалеко від неї засновано
монастир Печерський. Крім церков Володимир Великий засновував школи для
дітей "нарочитої чаді", де вчили письма кирилицею, читання св. Письма тощо.
Київ за князя Володимира, як згадує Тітмар Мерзебурзький, "мав 400
церков, 8 ринків, а населення незліченну силу". Володимир Великий перший
з українських князів вибив власну монету в золоті й сріблі. До цього часу
торгівля була вимінного характеру. На монетах В.В. є в короні. З посвояченням
імператор візантійський передавав князеві королівські реґалії. Тоді теж
державним знаком став тризуб.
За великі заслуги для українського народу дістав назву Великого, а Церква
прийняла його і княгиню Ольгу в почет святих. Пам’ять про великого князя
Володимира залишилася в "Слові о законі і благодаті" митрополита Іларіона,
у "Похвалі" мниха Якова та в народній творчості, т.зв. піснях "Билинах”.
Колись їх співали на Україні. Під час тарарської навали занесені українськими
переселенцями у північні ліси, а то й сибірську тайгу, заховалися до наших
часів. їх, як звичайно, старається привластити собі "старший брат".
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У передодні святкувань започаткування Ювілею 1000-ліття Хрещення
України в Австралії та в обличі важкого переслідування української церкви
червоною Росією, мусимо собі всі здати справу з того, що тільки спільним
зусиллям можемо ставити опір. І православні і католики - всі ми члени одного
українського народу і час врешті забути всякі століттями підшептувані
москалями ворожнечі, нехіть одних до одни та односторонній релігійний
фанатизм. Врешті треба раз твердо поглянути правді й дійсності у вічі та
зрозуміти що: без спільної мови, без релігійної згоди ми ніколи не осягнемо
політичної єдности, бо не поможе нам тільки сам молитовний спів: "Боже,
нам єдність подай"!
То ж, покажім иа ділі, що ми зрілі до національної солідарности і візьмім
масову участь у спільному молебні наших Високодостойних Владик."
* * *
ТНЕ ІОШ Т СОММІТТЕЕ ОЕ ТНЕ ИККАШІАИ САТНОПС АЖ) ОКТІІОИОХ СНИКСН ЕОК ТНЕ СЕЬЕВКАТІОМ ОЕ ТНЕ М ІЬЬЕШ ІИМ ОЕ
СІІКІЗТІАМТУ Ш ІЖКАШЕ
(Ргезз Кеіеазе)
ТНЕ ЕІКЗТ МІЬЬЕШ ІИМ ОЕ СНКІ5ТІАЖГУ Ш ІЖКАШЕ АЖ) ТНЕ
Ю Ш Т КЕПСІОИЗ ЗЕКУІСЕ - МО^ЕВЕN - ОЕ ТНЕ ИККАШІАМ САТНО
ПС АЖ) ОКТНОИОХ СНІШСНЕ5, ТО ВЕ Н ЕП ) ОИ ЗАТИКИАУ, 17ТН
ЛШ Е 1978, аі 2 РМ
ХУІііізі: іЬе регзесиііоп оі’ іЬе СаіЬоІіс апсі ОгіЬосІох ІІкгаіпіап СЬигсЬез іп
ІЛсгаіпе регзізіз а п с і ІЬе тетЬегз о! іЬозе СЬигсЬез аге с і г і у є п іпіо 1\УепііеіЬ
сепіигу СаІасотЬз.іЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІісз апсі ОгіЬосІох аііке іп ІЬе їгее шогісі
(Аизігаїіа іпсіисіесі) аге ргерагіп§ іЬетзеїуез Іо со ттето гаїе ІЬе Еігзі Міііеппіит оі СЬгізІіапіІу іп ІІкгаіпе, іпігосіисеб Іо ІЬе уазі Іапсіз оі апсіепі КИЗ’ІІККАШЕ Ьу ІЬе Кіеуап Ргіпсе Уоіосіутуг ІЬе Огеаі іп 988 АИ.
Іп огсіег Іо соттепсе іЬе пехі Іеп уеагз о! ргерагаїіопз Іо со ттето гаїе зисЬ
а £геаі апсі ітрогіапі Ьізіогісаі є у є п і іп 1988, (аізо Аизігаїіа’з Вісепіепагу
Уеаг) ІЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс апсі ОгіЬосІох СЬгізІіапз іп Зусіпеу аге §оіп§ Іо
Ьауе а ]оіп1 поп-ЕисЬагізІіс З є г у і с є - МОБЕВЕИ - іп 31. А п с іг є х у ’ з ІІкгаіпіап
СаіЬоІіс \Уаг МетогіаІ СЬигсЬ іп ЬісІсотЬе оп Заіигсіау, 171Ь .Іипе, 1978 аі
2.00 р .т . ТЬе Сопсегі о! ІЬе ІІкгаіпіап зрігіїиаі сЬапІз \ у і 11 1 о 11о \ у іп ІЬе ІІкгаіпіап УоиіЬ Наїї, ЬісІсотЬе, аі’іег ІЬе МоїеЬеп, аі 4.р .т .
ТЬоизапсІз оі ІІкгаіпіапз аге ехресіесі іо рагіісіраіе апсі іо ргау іодеіЬег Іог
ІЬеіг регзесиїесі ЬгоіЬегз іп іЬеіг Ьотеїапсі - ІІкгаіпе - апсі іо ргоіезі адаіпзі іЬе
уіоіаііоп оі іЬе Нитап Кі^Ьіз іп ІЬе З о у і є і Ипіоп.
ТЬе зрігііиаі ЬІеасІ оі іЬе Икгаіпіап АиіосерЬаІіс ОгіЬосІох СЬигсЬ, Ніз
Веаіііисіе Меігороіііап Мзіузіау (Зкгурпук) ігот И.З.А., апсі іЬе Арозіоііс
ЕхагсЬ Іог Икгаіпіап СаіЬоІісз іп Аизігаїіа, Ніз Ехсеїіепсу ВізЬор Іуап Ргазко,
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Б.З.Е .О ., Ігот МеІЬоигпе, \уі11 ргезісіе іп ІЬе МоїеЬеп, сопсіисіесі Ьу іЬе сіегду
оі ЬоіЬ ІІкгаіпіап СЬигсЬез,
Уои аге согсііаііу іітіесі Іо рагіісіраіе іп ІЬе МоїеЬеп апсі уои аге азкесі Іо
соттипісаіе Іо уоиг геасіегз, Іізіепегз апсі/ог у і є х у є г з аЬоиІ ІЬаі Зегуісе.
Мі$$ Аіехапйга Ріескохаіак
112 Вагс1\¥є11 Коасі, 19іЬ Мау, 1978.
Вагс1\уе11 Рагк. 2207.
*
СНКІ5ТІАМІТУ Ш ІЖКАШЕ
ТЬе СЬгізІіапіІу іп ІІкгаіпе сап Ігасе ііз гооіз Іо ІЬе іігзі сепіигу ассогс1іп§
Іо ІЬе Іедепсі ІЬаі ЗІ. Ап<іге\у ІЬе арозіїе \уаз ргеасЬіп^ ІЬе Оозреї ІЬеге апсі
Ьіеззесі ІЬе ІЬгее ЬііІз оп \уЬісЬ К ієу - а саріїаі сіїу оі Киз - ІІкгаіпе, Ьасі Іо Ье
ЬиіІІ. II \уаз оіїісіаііу іпігосіисесі ігот Вугапсе, іЬгои§Ь ІЬе таггіадє оі ІЬе
Кіеуап Ргіпсе Уоіосіутуг ІЬе СгеаІ \уііЬ ІЬе зізіег оі ІЬе Вугапііпе Етрегог, 66
уеагз Ьеіоге ІЬе Ьгеак оі іЬе РаігіагсЬ оі Сопзіапііпоріе ігот ІЬе Котап Роре.
Іп ІЬе пехі і і у є сепіигіез іо іоііош, ІЬе ІІкгаіпіап СЬигсЬ зіоосі оп ІЬе зісіез
оі іЬе РаігіагсЬ оі Сопзіапііпоріе адаіпзі ІЬе Котап Рорез. Іп 1595-6 ІЬе ІІпіоп
оі іЬе ІІкгаіпіап СЬигсЬ л у іі Ь Коте \уаз сопсіисіесі іЬиз § і у і п § ІЬе огі§іп іо ІЬе
ІІкгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ аз іі із кпохуп іосіау. Ви! ІЬе питЬег оі ІЬе Іікгаіпіап поЬіІііу апсі ІаііЬіиІ \уеге поі заіізііесі х у іі Ь зисЬ а ІІпіоп апсі §оі ІЬеіг
зерагаіе ЕІіегагсЬу сопзесгаіесі Ьу іегетіаз II, РаігіагсЬ оі іегизаіет, іп 1620,
Іогтіп£ ап ОгіЬосІох СЬигсЬ іп аііедіапсе х у і і Ь РаігіагсЬ оі Вугапсе
(Сопзіапііпоріе), ипііі іі Ьесате а "заіеііііе" оі іЬе РаігіагсЬаіе оі М о з с о \у іп
1686, апсі ііпаїїу іпсогрогаіед іпіо іЬе Киззіап ОгіЬосІох СЬигсЬ.
Бигіп^ іЬе зЬогі іпсіерепсіепсе оі ІІкгаіпе (1918-20) іЬе ІІкгаіпіап
АиіосерЬаІіс ОгіЬосІох СЬигсЬ \уаз іогтесі ипсіег іЬе ІеасІегзЬір оі Меігороіііап Уазуі Еуркіузку/ Іі \уаз регзесиіесі Ьу іЬе С отти пізі ге§іте апсі ііпаїїу
ІіЯиісІаіесІ іп 1930’з. ТЬе зате Іаіе \уаз епсоипіегесі Ьу іЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс
СЬигсЬ іп Шезіегп ІІкгаіпе іп 1946 аііег іі \уаз іпсогрогаіесі іпіо іЬе ІІкгаіпіап
З оуієі Зосіаіізі КериЬІіс іп 1939 апсі гереаіесіїу іп 1945. ТЬе ІІкгаіпіап СаіЬоІіс СЬигсЬ шаз ргосіаітесі а "ргоЬіЬііесІ зесі". Ііз НіегагсЬу апсі та)огііу оі
С1ег(^у \уеге сіерогіесі іо ЗіЬегіа апсі ЬагзЬІу зепіепсесі, апсі іоиг тіїїіоп ІаііЬіиІ
шеге іогсесі іо )оіп ІЬе оіїісіаі Киззіап ОгіЬосІох СЬигсЬ. Мозі оі іЬ ет \уеге
оррозесі іо ]оіпіп§ іЬаі СЬигсЬ (Ьесаизе іі із сопігоііесі Ьу іЬе С оттипізі
Ке^іте), апсі \уепі ипс!ег§гоипс1 іпіо СаіасотЬз іо ргау апсі ашаіі іЬе іаіі оі
іЬе Киззіап роїііісаі апсі геїідіоиз орргеззіоп іп ІІкгаіпе, апсі Іог іЬе гезиггесііоп оі іЬеіг СЬигсЬез іо РгееЗот. Іі із іЬеіг Ьоре, апЗ оигз, іЬаі іЬе Рігзі
Міііеппіит оі Ьег СЬгізІіапіІу - ІІкгаіпе \уі11 сеІеЬгаіе іі аз а РКЕЕ МАТІОЬІ,
іп 1988. Іп Оосі \ує ігизі! Рг. Іьап Згетсгт
РгоіоргезЬуіег апсі РагізЬ Ргіезі іог ІІкгаіпіап СаіЬоІісз іп Зусіпеу ЬісІсотЬе,
19іЬ Мау, 1978."
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ТЬе аЬоуе іпїогтаїіоп \уаз зепі Іо і'о 11о \ у і п § Цемзрарегз & Касііо Зіаііопз
\\Ь(:ЬоиІ ауаіі:
БАІЬУ МІККОК; ОАІЬУ ТЕЦЕСКАРН; ТНЕ АШТКАШАМ; ТНЕ
ЗУЦЦЕУ М ОКШ Ш НЕІШ Л); ТНЕ 5 Ш ; ТНЕ САТНОПС \УЕЕКЬУ; АВС
ІШ Л О ЦЕ\У5; АВС ТУ ИЕ^УЗ; СНАШЕЬ 9 МЕ\У5; ЦЕ^УЗ СНАШЕЬ 7;
ИЕШЗ СНАШЕБ 10; ІШ Л О ЗТАТІОИ 2СВ; ІШ Л О ЗТАТІОИ 23М; КАБІО ЗТАТІОИ 2СН.
*
Лист до Блаженнішого Патріярха Йосифа:
Христос Воскрес!
18 травня, 1978.
їх Блаженство:Блаженніший Отець ЙОСИФ,
Патріярх Української Католицької Церкви
Ватикан. Рим. Італія.
Ваше Блаженство, Блаженніший Патріярше,
Йдучи за бажанням і закликом Вашого Блаженства і Єрархії Української
Католицької Церкви, висловленими в цьогорічному Різдвяному Посланні,
починати відзначення Світлого Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України
спільно з православними братами і євангеликами, в Сіднеї постав для цього
Спільний Комітет, у склад якого входять представники Української
Католицької і Православних Церков (УАПЦ і УПЦА) і євангелицький пастор.
Користаючи з нагоди побуту Блаженнішого Митрополита УАПЦеркви
Мстислава, в Австралії, в м. червні-липні ц.р., наш Спільний Ювілейний
Комітет заплямував започаткувати підготовку Ювілейних Святкувань
СПІЛЬНИМ МОЛЕБНЕМ Духовенства всіх трьох згаданих вище Церков,
під проводом Блаженнішого Мстислава і Преосвященнішого Кир Івана,
Апостольського Екзарха, в церкві св. Андрія, в Лідкомбі, в суботу, 17 червня,
1978 р., в год. 2.00 по полудні, а потім Концертом духовних мелодій, в Домі
Мооді, в Лідкомбі, в год. 4.00 попол.
Оцим письмом просимо Ваше Блаженство про святі молитви за успіх наших
заходів і святкувань та про Ваше Патріярше Благословення для учасників
Молебня і нашої дльшої діяльности і паці для гідного відзначення Світлого
Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України.
Остаємось з глибокою пошаною до Вашого Блаженства і християнським
привітом, віддані в Христі Ваші діти:
За Спільний Ювілейний Комітет у Сіднеї, Австралія:
Д-р Евген Глива - Голова
Нуна Кармазин -Секретар
*
Сходини 25.5.1978. Присутніх 16 осіб: о. І. Шевців, Юрій Денисеико,Б.
Шехович, В.Оловаренко, І. Лясківський, С. Цимбалюк, М. Івасик, Л.
Семенець, Ст. Лісовець, ІО. Сивак мол., О. Кошарський, о. О. Пігулевський,
Е. Глива, М.Ткачук, Н. Кармазин, Л.? (нечиткий).
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Молитовний похід за переслідуваних християн, Сідней 1976 р.

Справи: Програма Концерту і друк програмок (Виготовить о. І. Шевців).
В залі ДУМ є л и п і 860 сидячих місць, інші муситимуть стояти. Панночки,
які вказуватимуть місця гостям мають бути вдягнені у вишиті блузочки і
чорні спіднички. Доповідь Голови СУОА на Концерті не довше 10 хвилин....
Сходини С.Ю.К. 13.6.1978. Присутніх 15: Е. Глива, о. І. Шевців, Я. Кужіль,
О. Ільків, А. Пеховяк, Ст. Лісовець, М. Свідерський, О. Кошарський, М.
Івасик, Л. Семенець, ІО. Сивак, В. Оловаренко, о. О. Пігулевський, Н.
Кармазин, І. Лясківський.
Звідомлення Комісій: А. Мистецька. М. Свідерський повідомляє, що монтаж
написав він, а п-і Н. Тиравська виучує його з дітьми. Хор недостаточно
зорганізований. З Центральної Р. Школи діти (крім двох дівчат) не приходять
на проби Хору з вини учительки співу в тій Школі, п-і Л. С., яка зігнорувала
прохання С.Ю.К. післати дітей на проби Хору для виступу на Концерті
17.6.1978р.
Голова їздив у цій справі до ЦРШколи і говорив з Управителем тої Школи
п. Т. Корінцем. На виправдання цей останній подавав неправдиві й маловажні
причини.
"Позакулісові гри'' у з в ’язку з плянованим Спільним Богослуженням.
Комусь залежало на тому, щоб до цього не допустити. І так, 10.6. д-р Е.
Глива телефоном повідомляє мене, що Блаж. Митрополит Мстислав уже в
Сіднеї та що він хоче братання і просить, щоб наш Єпископ його відвідав,
щоб переговорити про все і хоче, щоб спільний виступ випав якнайкраще.
Митрополит хоче "чути" від о. І. Шевціва. Митрополит живе в АиЬигп Моіог
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Іііп, Коот 234, 4е1.: 648. 88 88 Ехі,232. В УНДомі і в ЦРШколі є "гніздо"
Рунвістів і агностиків. 12.6.78: 9 рано, д-р Е. Г. знову телефонує і потверджує,
що труднощі в УНДомі є зі сторони Рунвістів. 13.6.78 д-р Е. Г. дзвонить і
повідомляє, що йому дзвонив д-р Б. Шехович і переказував, що Митрополит
Мстислав хоче, щоб о. І. Шевців його відвідав у середу (14.6) в год. 9.30
рано. Потім у год. 11.00 дзвонив мені (оіш) знову і потвердив попереднє
"запрошення" Митрополита. На моє здивуваня, чому він робить це через
"посередників" вірних з моєї парафії, а не сам або через когось із його
середовища? Е. Г. пояснив це тим, що Митрополит не задоволений з того, що
ним "крутять" його ж рідні православні підказують, що це роблять: Соловій,
Любчик, Пінкевич (Сестрицтво) і ін. В середу 14.6. в гд. 1.00 попол. телефонує
до мене (оіш) інж. Соловій і каже, що "має шану повідомити мене, що завтра
(четвер 15.6) Митрополит Мстислав прийме у себе, у тимчасовій резиденції,
в мотелі, Владику Івана Прашка, в год. 5. попол. і просить його на вечерю.”
Дякую і додаю, що Владика Іван приїде до Сіднею щойно в п’ятницю, 16.6.,
але я не можу за нього робити якісь рішення.
Того ж дня, і з датою 13 червня, 1978 р. передано мені (оіш) листа ч.10758
від Консисторії УАПЦеркви в Австралії з підписом Секретаря п. Г. Базалицького, такого змісту:
*

"До Хвального Комітету ОБОРОНИ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ, на руки Голови
його Вшп, д-ра Євгена Гливи, Сідней.
Високодостойний Пане Докторе,
Владика Митрополит вважає за доцільне, щоб о. І. Шевців відвідав Владику
Митрополита ще перед приїздом Владики Івана до Сіднею, щоб узгіднити
передусім час зустрічі обох Владик.
Владика Митрополит готовий прийняти о. І. Шевціва в середу 14-го червня
о год. 9.зо ранку.
Текст повищого був переданий Вам секретарем Консисторії сьогодні о год.
1.10 по полудні. З глибокою пошаною до Вас За Президію Консисторії
Григорій Базалицький - Секретар
*

Середа, 14.6.1978 р. в год. 9.30 рано, як домовлено, в товаристві о. Миколи
Іванча, роблю візиту Блаж. в мотелі. Приймає нас чемно, але холодно. Прошу
дозволу зареєсрувати нашу розмову на "тайп-рекордері". Дозволу мені не
дає, але сам реєструє усе на своїм, маленькім. На його думку ми поспішили зі
святкуваннями Ювілею Хрещення України. Він чекає на рішення СКВУ щодо
дальших святкувань. Кажу, що це лиш початок приготувань і Комітет вико
ристовує нагоду присутності двох Владик у Сіднеї, щоб почати в Ім’я Боже.
Ініціятиву сіднейського Комітету Владика вважає необдуманою. Його поста
вили перед доконаним фактом. Все готове, впляноване, без його згоди і порозу
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міння з ним. Текст Молебня не підготований, як слід. Молитва за Український
Нарід (Сл. Б. Митрополита А. Шептицького) задовга. Має свою, іншу. Усе
треба узгіднити з Кир Іваном. Коли він приїде? - В п’ятницю, 16.6- відповідаю.
Це запізно. "(А коли Кир Іван приїхав у п’ятницю пополудні, я відвіз його до
недалекого Овбурну (2км,- оіш) иа зустріч і домовлення з митрополитом.
Скінчилось на тому, що в суботу, 17.6. в год. 1.00 попол. Владика Мстислав
приїхав до параф. дому, 57 Чирч Стріт, Лідкомб і тут, удвох з Кир Іваном,
ще раз переглянули і узгідиили текст Молебня (який ввечір перед тим
приготовили священики обох Церков), та чергування виголосів на Єктеніях,
промов-проповідей і многолігствій.
Ось, порядок процесії від параф. дому до храму св. Андрія:
ПРОЦЕСІЯ:
В ЦЕРКВІ:
(перед тетраподом)
ХРЕСТ
по лівій стороні:
по правій стороні
ХОРУГВИ
о. Б.Шемечко УКЦ
о. М. Іванчо УКЦ
о. В.Люлька УАПЦ
о. В. Черванів УАПЦ
ПРАПОРИ
о. Н. Стришииський УПЦАА
о. Б. Шемечко
о. М. Іванчо
гіо середині
о. В. Люлька
Митрополит Мстислав
о. В. Черванів
Кир Іван Прашко
о. В. Стришииський
о.І.Шевців УКЦ
о. О. Пігулевський
о.О.Пігулевський УАПЦ
о.О.Теодорович
о. О. Теодорович УАПЦ
о. І. Шевців
Владика Іван Прашко
Блаж. Мстислав Скрипник.
*

*

*

Коли процесія ввійшла до храму св.Андрія, у притворі храму, його
настоятель, крилошанин о. Іван Шевців виголосив ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО:
"Ваше Блаженство, Блаженніший Митрополите, Преосвященний Владико,
Дорогі наші Архигіастирі,
В імени парафії св.Андрія, а зокрема присутніх тут сотень українських
Християн: католиків, православних і євангеликів, які зібрались у цім Храмі
з побожним наміром МОЛИТИСЬ СПІЛЬНО за наш многострадальний
Український Народ і його Церкви та, щоб під Вашим проводом, започаткувати
СОБОРНИМ МОЛЕБНЕМ 10-ліття приготувань до гідного відзначення
першого тисячеліття Хрещення Руси-України, Батьківщини нашої дорогої, ВІТАЮ Вас, наших Архипастирів на порозі цього храму св.Андрія, і прошу
Вашого Архиерейського благословення для наших намірів і діяльности в цім
напрямі.

758

Розділ XIV

Вважаю, шо сьогоднішній день і Спільний Молебень стануть історичними
не лиш у житті української християнської спільноти в Сіднеї, але і в цілій
Австралії, а то й поза нею, і прецеденсом до подібної зустрічі й молитви в
майбутньому.
Вважаю теж, що таких спільних молінь і дії вимагають від нас усіх, без
різниці юрисдикції і поглядів: - це саме джерело Віри - Христос; ця сама
колиска нашої Віри - Київ; ці самі носії Христової Віри в Україні: св.Апостол
Андрій Первозванний і святі князі рівноапостольні: Ольга і Володимир; ця
сама Українська Земля, скроплена кров’ю і всіяна кістками тисячів Оборонців
Християнської Віри впродовж століть аж по сьогодні; та сама християнська
духовість нашого народу; та сама історична відповідальність наших Церков
за збереження тої духовости перед намаганнями наших ворогів і недругів
позбавити нас її, чи бодай звихнути за своїми зразками, в Краю і на чужині;
врешті, тої єдности в молитві і дії вимагає від нас усіх сучасна історична
хвилина і добро нашого народу в майбутньому.
То ж, благословіть нас на цю спільну молитву і дію, Владики святі! А, як
символ нашого щирого Вас вітання, прошу приняти оці дари: Хліб і Сіль.
Слава Ісусу Христу!".
В часі Молебня, Кир Іван відчитав Євангеліє (Мат, зач. 116) і виголосив
Проповідь; при кінці Молебня дуже зворушливо промовляв Б лаж . М итропо
лит, а після Молебня, секретар Євангельського Об’єднання Л. Семенець відчи
тав молитву. О. Олександер Пігулевський виголосив 3 заклики на Многоліття:
1."Блаженнішому Митрополитові Мстиславові, Кир Іванові, Єрархії Україн
ських Церков з Богом береженною їх Паствою, подай, Господи, добробут і
спокійне життя, здоров’я і спасіння і збережи їх на многії літа. 2."Боголюбивому і многострадальному Народові Українському, сотвори, Господи, многії
літа, і 3. "Присутньому Духовенству й всім тим, що тут моляться з нами і
всім українським християнам, подай Господи, мир, здоров’я і многії літа!"
Р .5 . Духовий ефект тої Спільної Моливи був дуже зворушливим для всіх
її учасників і мав широкий ресонанс в Австралії і поза нею. Після Молебня,
в ДУМ відбувся Концерт. Звідомлення про це гл. "ВДумка", "Церква і Життя"
і інші.
*

"ВОСКЛИКНІТЕ ГОСПОДЕВІ!" Соборний Молебень і Духовний Концерт
(Започаткування приготувань до Ювілею Хрещення України)
"ЦЕРКВА І Ж ИТТЯ" Р.ХІ, 4.26. 16 липня, 1978. ст. 1-2:
"Воскликніте Господеві, вся земля,
Славте Ім’я Його, віддайте славу хвалі Його.
Затрубіть у нові бронзові труби
В цей знаменний день празника нашого,
Хай лунає гимн хвали Його."
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Оці слова з "Четвертого Концерту" великого українського композитора
Дмитра Бортнянського, найкраще віддають ідеї і почування з нагоди
започаткування приготувань до відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення
України, що припадає в серпні 1988 р. Дехто міг би подумати, що то ще
завчасно починати підготовку до Ювілею, що має відбутись аж за 10 літ. Але
іиіціятори ювілейних приготувань у Сіднеї, з д-ром Е. Гливою у проводі,
думали що це якраз найкраща нагода переконатися, чи ми, українська діяспора,
доросли до до великого завдання станути перед Богом й одним серцем і
одною мислею подякувати Йому за величезний дар Віри і змогу впродовж
цілого тисячеліття, на грані двох сітів, перетривати безнастанні наїзди на
нашу Землю азійських дикунів й наших захланних західніх сусідів. Ювілей
це також особлива нагода просити-молити Бога, щоб дав нам силу і в
майбутньому видержати на нашій стійці й перемогти всякого врага і супостата
й наперекір усяким зазіханням диявольських сил, творити нове.шляхотне
життя під знаком Христа.
Ми знаємо, що сьогодні в Україні не питають чи хтось "православний" чи
"католик". Там наші брати борються і страждають за Хрисиянську Віру, вільну
від "казбоищини" московського православія, за совість української людини.
Вони не можуть зрозуміти, як то можна стояти осторонь, або навіть поборювати
змагання українців католиків за Помісність Українької Католицької Церкви
у формі Патріярхату.
Ми сьогодні щасливі, що маємо ще між нами двох світочів Християнської
України: Патріярха Української Католицької Церкви, Йосифа, і Митрополита
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Української Православної Автокефаль
ної Церкви, Мстислава. Оба вони в по
важному віці. Дай, Боже, щоб оба вони
дожили до цього великого Ювілею. І,
коли прийшла вістка, що Блаж. Митро
полит Мстислав приїде на канонічну
візитацію УАПЦ в Австралії, виринула
думка запросити Його до Спільного Мо
лебня в Сіднеї і так започаткувати
приготування до Великого Ювілею.
Через Консисторію УАПЦ в Австралії
прийшла позитивна відповідь Преосв.
Кир Іван, Ап.Екзарх для українців като
ликів в Австралії теж погодився приїха
ти до Сіднею й спільно з Митр. Мсти
славом очолити цей Соборний Молебень.
Соборний Молебень духовенства
Української Католицької і Православ
них Церков (УАПЦ і УПЦА) при
Митрополит М ст ислав Скрипник
участи євангелицького пастора, відбув
( У А П Ц ) . Кир Іван ГІраіико ( У К Ц )
ся в церкві св. Андрія, в Лідкомбі, в
суботу, 17 червня, 1978 р. Ми може, покищо, не усвідомлюємо собі, що ми
творимо історію Але, субота 17 червня 1978 р напевно буде записана в анналах
нашої історії золотими буквами, бо це був дійсно знаменний день.
Точно в год. 2 попол. біля української католицької церкви св. Андрія, в
Лідкомбі, зібралося около 2000 Вірних православних, католиків і євангеликів.
Пластова і Сумівська молодь в одностроях, уставлена в двох рядах держить
почесну варту (вже довший час не доводилось бачити стільки зорганізованої
молоді в одностроях!). Станичний Пластової станиці, пл. сен. Ю. Сивак, є
головним впорядником. Процесія з хрестом (несе п. М.Фурик - Господар
Братства), Хоругвами (Марійська Дружина), прапорами організацій під
проводом Голови Братства св. Андрія Я. Хіцяка, проводить обох владик, в
асисті їхнього духовенства, з парафіяльного дому до церкви. На порозі Храму
св. Андрія вітає владик парох церкви - о. І. Шевців. Духовенство уставилося
по обох боках тетраподу, згідно зі своїми священичими ступенями, а оба
Владики, крізь відкриті Царські Двері входять до престола, цілують його і
обмінюються християнським братнім поцілунком миру й любови.
Це вид і враження якого не можна забути. Напевно у багатьох присутніх
зупинилося на хвилину серце, в багатьох очах заблистіли сльози. Владики
вертаються до тетраподу й Блаж. Митрополит зворушеним голосом
започатковує Соборний Молебень.
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З черги, священики обох Церков інтонують дальші молитви-прохання на
які відповідав з ’єднаний з усіх Церковних Хорів 50-членний мішаний хор,
під дириґентурою п. Івана Лясківського.
Проповідь про історичне значення Хрещення України виголосив Преосв.
Кир Іван, вітаючи сердечно Блаж. Митрополита Мстислава й завзиваючи
Вірних до обнови духа, щоб ми всі в єдноті були гідні святкувати Великі
Роковини Християнства в Україні. На закінчення Блаж. Митрополит подякував
за привітання та згадав про свої дружні відносини з Блаженнішим Патріярхом
Йосифом ще з того часу, як Він з ’явився на II Ватиканському Соборі, після
18-літньоі; каторги за Віру й Нарід.
Після Молебня, пастор євангеликїв-баптистів М.Семенець відчитав молитву
за український нарід і переслідуваних за Віру.
Многоліттям за український нарід і за українську церковну єрархію, на
чолі з Блаж. Патріярхом Йосифом і Блаж. Митр. Мстиславом та молитвою
"Боже Великий Єдиний" закінчено цей, сьогодні вже історичний Молебень.
Після Молебня, ок. 1000 присутніх перейшли до просторої залі Дому
Молоді, в Лідкомбі, де відбувся ДУХОВНИЙ КОНЦЕРТ.
Цей концерт це також під деяким оглядом історична подія. На ньому
виконано вперше в Австралії, а може і в цілій діяспорі українських поселень
у світі цілий "Четвертий Концерт" великого українського композитора Дмитра
Бортнянського, яких то концертів він написав усіх 35. Прекрасна музика й
зміст цього концерту чудово відповідали ідеї і настроям цієї імпрези.
Складається він із чотирьох частин: 1. Аллеґро-маестозо, 2. Ададжо, 3. Анданте,
4. Алегретто.
Темою першої частини це загальний зазив "Воскликніте Господеві". У другій
частині звертається увагу на те, що "вся земля" повинна покланятися Всевиш
ньому і співати хвалу Його імені. В третій частині це особливий зазив до
віруючих: "Затрубіть у нові, бронзові труби в цей знаменний день празника
нашого". Дійсно, який то великий празник святкування 1000-ліття Хрисиянства
в Україні! Четверта частина це прекрасний гимн хвали Всевишньому.
Український Національний Хор "Боян", підкріплений кількома кращими
співаками Церковних Хорів, під керівництвом маестра Василя Матіяша,
подиву гідно вив’язався зі свойого завдання.
Цей самий ансамбль, при форт, супроводі п’яністки Ерни Матіяш, відспівав
теж на закінчення концерту бездоганно три пісні, а саме: "Молитву" з опери
"Запорожець за Дунаєм" з прекрасним сопрановим сольом Зіни Мороз-Котко,
"Через поле" рел. кант, в обробці Дмитра Котка і форт, супроводом арр. В.
Матіяша, з чаруючим сольом Валі Кулик, і "Молитву" з музиної драми
"Невольник" Марка Кропивницького. Цю останню виконано також правдо
подібно вперше в Австралії.
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Крім "Бояна" у програмі онцерту брали участь також Об’єднані Молодечі
Хори під керівництвом Галі Чубатої з форт, супроводом учениці Наді Намурен,
які вдало виконали "Молитву за Україну" і "Слава Володимирові Великому".
Гарною несподіванкою був монтаж "До тебе, святий князю, прибігаємо" Миколи
Свідерського, в якому хоровід "Вербичка" (під проводом п-і Н.Тиравської/
переплітався з деклямаціями. Видно було, що цей монтаж не мав подостатком
часу на підготовку, але мимо того гарно і ефектовно відзеркалював мистецькі
аспірації і декляматорів, і танцюристів, і акомпанятора-бандуриста Віктора
Мішалова. Цей останній виконав теж сольову точку на бандурі. Шкода тільки,
іцо у нього тепер мутація голосу й тому його спів не був на висоті «його гри.
Можливо, що мікрофон також не працював нормально.
З короткими промовами виступили: Голова Ювілейного Комітету - д-р Е.
Глива і Голова СУОА - інж. Ю. Денисеико.
На закінчення Преосвященіший Владика Кир Іван, Ап. Екзарх, подякував
ініціяторам, організаторам і виконавцям концерту за їхній вклад у переведенні
програми тих святкувань. Програму заповідав п. Микола Свідерський.
Гимном "Ще не вмерла Україна", що його відспівали всі присутні, закінчено
цей небуденний день 17 червня, 1978 в Сіднеї, дійсно благословенний день
нашого надходячого Великого всенароднього Празника - Ювілею." (Учасник
-В.Матіяш - оіш).
*

Слава Ісусу Христу!
Ватикан, дня 5 липня 1978. ч.5504/78
Високоповажаний Пане Доктор і Голово !
Богу дякувати, що Ваша, українська громада в Сіднею, пішла за голосом
Спільного Різдвяного Послання і почала приготовлятись до великого Ювілею
1000-річчя хрещення Руси-України. Молю Господа, щоб благословив
найкращими успіхами Ваші праці і постанови.
Продовжуйте цю високоідейну працю, концентруючись не лише на спільних,
благодарних моліннях, але і на відповідній публіцистиці. Коли б кожне наше
поселення спромоглось, впродовж наступних 10 років, видати бодай одну
наукову публікацію на тему Ювілею, то ми стрінули б його з поважною збіркою.
З Патріяршим благословенням, + Йосиф Патріярх і Кардинал
*
Поставивши спільно перший успішний крок у відзначенні Великого Ювілею
Українського Християнства, Спільний Ювілейний Комітет не думав спочивати
на "лаврах", а почав діяти дальше.
30-го червня 1978 р. вислано письмо-подяку Кир Іванові й таку ж подяку
Блаж. Митрополитові Мстиславові за їх участь у Святкуваннях:
"СПІЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ 1000-ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИУКРАЇНИ В СІДНЕЇ
Блаженніший Митрополите (ВПреосвщ. Владико),
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Спільний Ювілейний Комітет 1000-ліття Хрещення Руси-України в Сіднеї
висловлює щиросердечну подяку Вам, Владико, за те, що Ви не пожаліли
труду й часу і Вашою присутністю звеличали Ювілейні святкування. Рівно ж
Вашою цінною проповіддю в Церкві до теми дня спричинилися до величавого
і успішного відзначення цих небуденних Роковин.З відданістю і любов’ю
Вам віддані в Христі: За Спільний Ювілейний Комітет:
д-р Е.Глива-Толова
Нуна Кармазин - Секретар
*
А під датою 2 липня, 1978 р. той же Комітет публікує
КОМУНІКАТ ч. 3:
"Подаємо до загального відома, що в суботу, 17 червня, ц.р., відбувся в
Сіднеї, заплянований СОБОРНИЙ Молебень і ДУХОВНИЙ КОНЦЕРТ,
чим зроблено - в Ім’я Боже - перший крок у напрямі започаткування
приготувань для гідного відзначення Світлого Ювілею 1000-ліття Хрещення
Руси-України, в 1988р.
Соборний Молебень відслужило Духовенство Української Католицької і
Православних Церков, під проводом Блаженнішого Митрополита Мстислава
і Преосвященнішого Кир Івана, при участи євангелицького пастора й ок. 2000
українських Християн: католиків, православних, євангеликів і при мелодійнім
співі Об’єднаних Церковних Хорів під проводом п. І. Лясківського.
Після Соборного Молебня, в церкві св. Андрія, в Лідкомбі, в Домі Молоді
(теж у Лідкомбі) відбувся Духовний Концерт при участи Об’єднаних Хорів
під проводом маестра В.Матіяша та Об’єднаних Молодечих Хорів під проводом
пані Г. Чубатої, релігійний монтаж п.М. Свідерського і пані Н. Тиравської й
виступи поодиноких співаків і декламаторів.
Спільний Ювілейний Комітет вважає своїм милим обов’язком висловити
признання і подяку всім Особам та Організаціям, які причинилися до
успішности згаданого Молебня і Концерту, чим зробили той день справді
великим та історичним і повним глибокого духовного піднесення Віри й
почуттів братньої християнської єдности і любови серед усіх Християн Сіднею.
При цій же нагоді Спільний Ювілейний Комітет видав і подає до загального
відома слідуючі Р Е З О Л Ю Ц ІЇ: 1. В світлі Великого Ю вілею 1000ліття Християнства в Україні, клонимо голови у глибокій пошані
перед Оборонцями Християнства в Україні й духово-реліґійних
та культурно-історичних національних надбань Українського
Н ароду. 2. Вітаємо Богом дарованих нам П ервоєрархів наших
Ц ер к о в: Блаж еннішого П а т рія рх а Й оси ф а, Г л а в у П ом існ о ї
Української Католицької Церкви, Блаженнішого Митрополита
Мстислава - Г олову УАПЦ, Блаженнішого Митрополита Андрія
- Г олову УПЦА та всіх ВПреосвщ. в Преосвщ, Владик - Єрархів
наших Ц ерков і молимо Бога, щоб дарував їм довгий вік і кріпив
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їхні сили для дальшої праці для добра Українського Н ароду. 3.
Спонтанна і многолюдна маніфестація своєї Віри українськими
християнами Сіднею, дня 17.6.1978 р., дає нам моральне право
твердити, що українська християнська спільнота в Сіднеї є вірна
тисячелітнім заповітам і традиціям Християнської України, та
що вона і в м айбут ньому ставитиме С П ІЛ Ь Н И Й Опір усім
ворогам українського християнства і С П ІЛ Ь Н О змагатиме до
духовної обнови одиниць і загалу, щоб гідно вшанувати Світлий
Ювілей 1000-ліття Українського Християнства і сповнити свою
ролю на свободі так гідно, щоб на суді історії, могла повторити
з чистим серцем за Іваном Гелем : " Хай судить мене Бог і Україна"
та, щоб той суд випав на користь і славу української еміграції.
За Спільний Ювілейний Комітет у Сіднеї:
Д-р Е. Глива - Голова
Н уна Кармазин - Секретар
Сідней, 2 липня, 1978 р
*
СПІЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ ДІЄ ДАЛЬШЕ
25 липня 1978 р. Сп. Ю. Ком. відбуває свої чергові Сходини. Присутніх
17 осіб: Протопресв. О. Пігулевський, о. І. Шевців, протопресв. о. А.
Стришииський, О. Кошарський, С. Цимбалюк, В. Оловаренко, В. Чекалюк,
М. Івасик, Ст. Лісовець, І. Лясківський, М. Свідерський, Я. Кужіль, М.
Менцінська, О. Грабовська, Л. Семенець, Євген Глива, Н. Кармазин.
Голова - Е. Глива - здав обширне звідомлення з переведення Молебня і
Концерту; висловив признання для всіх членів Сп.Ю.Ком-ту і запропонував
загальний плян праці на майбутнє, зокрема для шкільної і студіюючої молоді,
Церковних молодечих хорів ітп. В тій справі він вже звертався до Управителя
Центр. Р. Школи п. Т. Корінця, але той квестіонував право Сп.Ю.Ком-ту
вимагати зі сторони Школи якоїсь співпраці, бо Школа неконфесійна ітп.
виправдання.
Для кращого розуміння праці й способу думання деяких членів Сп.ЮКомту, переписую Протокол тих Сходин, повністю: "ПРОТОКОЛ" із засідання
Комітету по відзначенні 1000-ліття Хрещення Руси-України в Сіднеї,
25.7.1978 р.
Листа присутніх (гл. вище). 1). Молитвою "Отче Наш" відкрито засідання.
Молитву провів о. О. Пігулевський. 2). Голова привітав присутніх і зачитав
листа від Блаженнішого Патріярха Йосифа, листа-благословення для дальшої
праці і признання для Комітету за пророблену працю. П-і Н.Кармазин зачитала
листа від Голови ОУКОА, д-ра Б. Томашека (гл. вище - оіш). 3). п. О.
Кошарський говорив про деякі недотягнення в часі святкувань, зокрема про
те, що не було передбачено місця для постою авт, що спричинило певне
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замішання. Прикрим явищем був передвчасний вихід з Концерту Блаж.
митропол. Мстислава (залишив Концерт, бо мусів їхати до Канберри, 300 км
від Сіднею - оіш) перед виступом дітей Молод. Хору. Рент за залю на Концерт:
380 дол. Якщо написати прохання до Клюбу, то може зменшать. Шкода, в
австрал. пресі не було ніякої згадки про наші святкування. (Щож, "Пресе
реліз" вислано. Але австрал.мідія етнічним групам а тимпаче релігійним
справам, даром не присвячують уваги, і на це немає ради,- оіш).
4). Фінанс. реф. М.Івасик поінформував: Прихід із вступів був: 737 дол.
Віднявши розходи: 132 дол, в касі остало: 605 дол. їх зложено в кредит.
"Карпати". 5). О. І. Шевців сказав: "Пророблена праця за нами, признання
за неї одержали і тепер треба йти дальше.."Ми, католики матимемо свій
Парафіяльний і Екзархальний (Краєвий) Комітети. Думаємо про духовну
обнову, заплянували відбути її при помочі місій і відвідин домів вірних з
Похідною Іконою Почаївської Богоматері. Досі, наш теперішній Спільний
Ювілейний Комітет був таким "ад гок", тобто для переведення Спільного
Молебня і Концерту на започаткування Ювілейних святкувань, з уваги на
приїзд обох Єрархів наших Церков. Напевно подібні комітети матимуть і
православні і на свій лад будуть приготовлятись до Ювілею.У наших виступах
назовні треба мати, як досі, Спільний Комітет, який треба оформити.
Відносно яких небудь рішень у цій справі, присутній о. О. Пігулевський
заявив, що він нічого не може сказати, бо мусить мати апробату Консисторії.
П. О. Кошарський питає: За яким "ключем" маємо оформити той Ювіл.
Комітет?
Інж. В. Оловаренко: Яке ставлення до Ювіл.Комітету зі сторони СКВУ,
СУОА і інших?
О.І.Шевців: СКВУ не має своїх виконавчих комітетів на місцях і це не є
його справа, а нам треба діяти як уважаємо за найкраще, і діяти треба починати
вже.
П.С.Цимбалюк уважає, що пропозиція о. І. Ш. є слушна. СКВУ чи СУОА
ие можуть наказувати Церквам, як святкувати Ювілей Хрещення. Варто мати
Спільний Комітет для спільних виступів і Спільний Молебень робити щороку.
П. М. Свідерський і О. Кошарський: Якщо маємо творити лиш Сіднейський
Спільний Комітет, то радить зробити Сходини активних людей - представників
різних Організацій, щоб його створити, а того що був досі покищо Не
ліквідувати.
Рішено скликати Сходини представників Церков і Організацій на 26 вересня
1978 р. з мандатом оформити Спільний Ювілейний Комітет (Катол. і
Православних) на терені Сіднею для цілого стейту НПВ. Молитвою
"Богородице Діво" закінчено Сходини.
Як сказано вище, дотеперішній Спільний Ювілейний Комітет, що постав
на базі "Комітету Оборони Релігії в Україні" і був Комітетом тимчасовим,"АБ
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ТІОС", для переведення нашвидкоруч згаданого Спільного Молебня. В його
дію, на жаль, не всі включились. Тепер же треба оформити Спільний
Ювілейний Комітет на терені Сіднею чи бодай НПВ, щоб плянував СПІЛЬНІ
дії-виступи і діяв до 1988 року. А тому, що присутні ие були на це приготовані,
то рішено запросити на Ширші Інформативні Сходини представників різних
організацій і обох Церков. В тому напрямі вислано Запрошення до всіх відомих
на терені Сіднею Українських Церков, Організацій, Товариств та установ
*
Щоб справу відзначення Ювілею Хрещення України держати актуальною,
Сн.Ю.Комітет старався використати для цього всякі можливості. Сп.Ю.Комітет
не був формально розв’язаний, то д-р Е. Глива, хоч і без бажаного "мандату",
працював для добра справи. В "Душпастирських Вістях" сідейської парафії
появлялись про це повідомлення і заохоти, в часописах "Церква і Життя" і у
"Вільній Думці" - статті, ітп. Користаючи з нагоди побуту в Сіднеї художника
з Канади, який розмальовував Храм св.Анддрія в Лідкомбі, маестра Мирона
Левицького, Сп.Ю.Ком. запросив його дати ДОПОВІДЬ на тему: "ВПЛИВ
ХРИСТИЯНСТВА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА", що
він і зробив, в неділю, 9 грудня 1979 р. в параф.залі св. Андрія в Лідкомбі,
при великій участі зацікавлених (понад 200 осіб).
*

Одним із головних завдань Сп.Ю.Ком-ту було: освідомити про ціль Ювілею
і вагу Християнства в житті Українського Народу впродовж 1000 літ йог
історії, в першу чергу наше молоде покоління в Австралії з дітьми включно.
З тою метою, д-р Е. Глива та О. І. Шевців виготовили відповідний
КВЕСТІОНАР, свого роду програму, для Українських Рідних Шкіл в
Н.П.Валії. і переслали її на руки Голови Української Шкільної Ради НПВ,
м-ра Я.Масляка і Голови Центральної Р.Школи ім. св. Ольги в Лідкомбі, пі Тетяни Бабій. Ось вони:
"СПІЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ ВІДЗНАЧЕННЯ 1000-ЛІТТЯ
ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ В СІДН ЕЇ
До Голови Української Шкільної ради Н.П.В. Сідней, ЗО січня, 1980р.
Вельмишановний Пане Голово,
Як Вам відомо, у 1988 році український нарід відзначуватимє Великий
Ювілей 1000-ліття Хрещення Руси-України. Відзначення цієї епохальної в
нашій історії події потребує належного морального і духового приготовання
та освідомлення нашого загалу, а зокрема нашої молоді, на плечах якої
лежатиме велика частина тих ювілейних святкувань і великий та святий
обов’язок зберігати християнські ідеали в особистім житті й передавати
українські християнські традиції" з роду в рід" на чужині, в зокрема помогти
у відбудові Царства Христового в душах мільйонів української молоді на
Рідних Землях у слушний час.
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У зв’язку з тим, С п і л ь н и й Ювілейний Комітет Відзначення 1000-ліття
Хрещення Руси-України, в Сіднеї, вважає за вказане і корисне заохочувати
наших дітей в Українських Рідних Школах до писання розвідок - есеїв на
тему початків християнства в Україні. Всі такі розвідки-есеї кожна Школа,
при кінці шкільного року, предложила 6 Ювілейному Комітетові до оцінки й
збереження в архіві Комітету чи евентуальної публікації. Найкращі (3)
самостійні розвідки учнів будуть відзначені нагородами: 50, ЗО і 20 дол.
Не потребуємо переконувати Вас, що така тематика, повторювана й
опрацьовувана упродовж найближчих 8 років учнями поодиноких Шкіл, а то
й студентами та ґрадуантами університетів, до яких звертаємось окремо, не
тільки поможе авторам есеїв зглибити їх зання з ділянки історії Християнства
в Україні, але також знання самої історії України, її славного минулого, її
культури, традиції ітп., а тим самим і поглибити їхню любов до України і
своєї Церкви.
Нижче подаємо кільканадцять тем, що їх учні різних кляс, у міру своїх
знань і можливостей (при помочі учителів і родичів), на свій лад можуть
випрацьовувати й поглиблювати. Ось вони:
1. Хто був Ісус Христос? Напиши, що знаєш про Христа, Його життя,
чуда ітп?
2.Яка ціль приходу на землю (Воплочення) Ісуса Христа і як Він її осягнув?
3.Що значить: Хрещення і як воно відбувалось у давнину, в різних народів?
4.Що таке Церква Христова і яка її ціль?
5.Яка була роля Апостолів, хто з них і де апостолував?
6.Апостол України - св.Ап. Андрій Первозванний. Есей ("фікшен") про
його побут і діяльність на українських землях.
7.Що знаєш про грецькі колонії на півдні України (північне побережжя
Чорного Моря) і їхнє спілкування з населенням України?
8.Що знаєш про Візантію в X столітті та її відношення до України?
9.Опиши початки Християнства в Україні в X ст. (княгиня Ольга).
10.Опиши Хрещення князя Володимира Великого й Українського Народу
в 988р.(може бути "фікшен").
11. Що принесло з собою Християнство на Україну та його вплив на
дотеперішні обряди, вірування і спосіб життя українського народу?
12.Який вплив мало Християнство на українську архитектуру, мистецтво,
малярство, літературу, правосуддя ітп. в X ст. і на початку XI ст.?
13.Що знаєш про спроби усамостійнення Української Церкви від
Царгородських патріярхів в XI ст.?
14.Які були причини роздору в єдиній досі Христовій Церкві, у 1054 році?
15.Що знаєш про початки культу Пресвятої Богородиці в Україні та
позитивний вплив того культу на всесторонне життя українського Народу?
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Пропонуючи повищі геми есе з історії Християнства, Комітет не має на
меті накидати їх усім учням, або вводити додаткові лекції на цю тему в
офіційній програмі навчання У.Р.Ш кіл. На нашу гадку, ці теми можна
розробляти на лекціях Історії України, а зокрема на лекціях релігії - Закону
Божого - священиками обох Церков. Важне, щоб учителі Історії України та
Закону Божого заохотили учнів опрацьовувати такі й подібні теми вдома та,
евентуально, помогли учням розшукати потрібний матеріал (допоміжну
літературу-лектуру), а при кінці шкільного року, щоб зібрали ці есеї і передали
до Ювілейного Комітету для оцінки і нагороди кращих з них, до переховання
чи евентуальної публікації в майбутньому.
При звороті есеїв до Комітету слід подати: Школа, кляса, вік, віровизнання,
ім’я, прізвище та адресу учня.
Тут дуже важне питання мови. Ясно, що всім нам залежить на тому, щоб
учні виготовили свої есеї в українській мові. Але Комітет братиме до уваги і
прийме есеї на згадані теми також в англійській мові. Важне: осягнути в
учнів заітересовання згаданою тематикою а при тім й освідомити їх в історії
та змісті Українського Християнства. Ясно, що згадані есеї можуть і повинні
писати учні католицького і православного віровизнання. Це залишається добрій
волі учителів та учнів.
І ще одну річ хочемо підчеркнути, а саме: зібрані матеріяли зчасом матимуть
архівальну вартість і стануть матеріялом дослідів релігійного, психологічного,
соціологічного, педагогічного ітп. характеру і ментальносте нашої доби. Треба
тільки вложити трохи зусиль у запляноване діло. Про це саме просимо Вас,
Вельмишановний пане Голово, та всіх ВШановних учителів Українських
Рідних Шкіл на терені Н.П.В.
В надії на Вашу співпрацю, остаємось з християнським привітом.
За Спільний Ювілейний Комітет у Сіднеї:
Д-р Евген Глива
о.Іван Шевців
Голова
Голова Інформаційної Комісії Комітету.
*
І того ж дня, вислано Лист до Голови
Української Центральної Шкільної Ради в Австралії п-і Т. Бабій:
"Вельмишановна Пані Голово,
В залученні посилаємо Вам копію нашого листа - звернення до Української
Шкільної Ради Н.П.В., у справі участи учнів Українських Рідних Шліл на
терені Н.П.В. в приготованій до Світлого Ювілею 1000-ліття Хрещення
України, в 1988 році.
Віримо, що подібне приготовання і свого роду контест - змагання учнів у
випрацьовуванні тематики з Істрії Християнства в Україні було б можливим
і корисним перевести в усіх Українських Рідних Школах на терені цілої
Австралії. Тому, у відсутності Краєвого Комітету Ювілейних Святквань,
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осмілюємось предложити нашу пропозицію і тематику Вам та Українській
Центральній Шкільній Раді до поширення в мережі усіх Українських Рідних
Шкіл на терені цілої Австралії і цим прислужитись до осягнення нашого заду
му: заінтересувати й освідомити дітей і молодь наших Рідних Шкіл - майбутніх
здійснювачів Ювілею - історією та проблематикою Українського Християнства.
Остаємось у надії на Вашу співпрацю у повищім задумі нашого Комітету,
з побажанням успіхів у Вашій праці для добра українського шкільництва в
Австралії і з християнським привітом.
За Спільний Ювілейний Комітет Хрещення України:
Д-р Евген Глива, о.Ієн Шевців
*

Для студіюючої молоді своєї парафії св. Андрія, парохїї - о. І. Шевців
поміїцує в "Душпастирських вістях" ч 5 /8 0 з лютого 1980 р. тематику есеїврозвідок про 1000-ліття Українського Християнства і заохоту молоді до
співпраці з Комітетом:
"1. Сьогодні: Перша св.Літурґія - в наміренні української молоді нашої
парафії з нагоди початку шкільного року 1980. Бажаємо всім нашим дітям,
малим і великим, почати і закінчити цей шкільний рік у здоров'ї та з успіхами.
Нам дуже приємно відзначити, що подавляюча більшість нашої молоді
старається закінчити вищі студії в різних ділянках і професіях. Багато в
цьому вони повинні завдячувати своїм батькам, які не наглять своїх дітей іти
до праці, але часто докладають великих зусиль а навіть жертви, щоб дітям
уможливити студії і "легший хліб".
При цій нагоді хочемо пригадати усім нашим дітям, зокрема тим, які
осягнули високошкільні дипломи й працюють у різних професіях, що вони є
частиною і продовженням української спільноти в Австралії та що вони мають
святий обов’язок совісти ужити своїх талантів і впливів у свойому (австралій
ському) середовищі для гідної репрезентації країнського імени і тим
причинитись для української визвольної справи а також давати свій вклад на
потреби української спільноти і своєї Церкви та приготовлятися до перебрання
на свої плечі відповідальности за продовження життя української спільноти і
Церкви в майбутньому.
Студентів і ґрадуантів різних факультетів просимо і заохочуємо вибирати
собі теми для своїх есеїв та дипломних праць з української тематики, особливо
про початки Християнства в Україні, якого перше 1000-ліття святкуватимемо
в 1988 році. Цим вони можуть поглибити не лише своє знання з історії України
і ЇЇ Церкви, але також внести новий вклад у різні ділянки науки в цій країні.
Нпр. можна науково опрацьовувати такі теми:
1. Візантія і Русь-Україна на переломі X ст. (політично-історична тема).
2. Вплив Християнства на українську літературу в X ст.
3. Християнські й поганські елементи в "Слові про Ігорів похід".
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4. Вплив Християнства на українське правосуддя, мистецтво, архитектуру
ітп.
5. "Руська Правда" кн. Я.Мудрого - українська "Маґна Харта" (право,
соціологія).
6. "Поучення кн.Вол.Мономаха дітям" (право, соціологія ітп.).
Заінтересованих про такі теми та відповідні матеріяли - лектуру просимо
контактувати о. І. Шевціва.
Особливо ж заохочуємо усіх дітей і молодь, попри навчання в австралійських
школах, не забувати за поглиблення їх знання про країну походження своїх
батьків - Україну і її Церкву. Тому то нашим девізом і цього року є:
Всі українські діти шкільного віку - в Українській Школі!
Батьків, особливо молоді подружжя, просимо про це подбати." о.парох (оіш)
*
Не оглядаючись на православних ми, католики, в Сіднеї та в інших парафіях
приготовлялись на свій лад до відзначення тої епохальної події в історії
Українського Народу, не відкидаючи можливости співпрацювати з
православними в тім же напрямі при всіх можливих нагодах у майбутньому.
Частинно нам це справді вдавалось. Про це згодом.
Про те, що наші православні брати нерадо схочуть співпрацювати з нами,
католиками, у спільному відзначуванні Ювілею 1000-ліття Українського
Християнства було видно з їх настанови та шептаних і писаних "аргументах",що
межували з провокацією. Ось приклад,(один із багатьох): Після звідомлення
в пресі про наші спільні святкування в Сіднеї, в часописі "Українське Слово",
ч. 1922 із22.9.78 появилась "невинна ластівка" "На порозі 1000-ліття Хрещення
України" якогось аноніма, що підписав себе “Правоаславний буковинець" і
яку передрукував сіднейський тижневик "Вільна Думка" ч.42 (1477) з 8-15
жовтня, 1978 р. Ось вона, та "ластівка":
"Український католицький "Християнський Голос" (Мюнхен, 17 з 22.4.78)
повідомляє про появу 48-го випуску журналу "Альма Матер", що його видають
студенти Української папської Колегії св. Йосафата в Римі, звертаючи при
цьому особливу увагу на. редакційну статтю, присвяченому недалекому вже
1000-літтю Хрещення України-Руси. "Християнський Голос" подає висновок,
що його зробила редакція "Альма Матер" при кінці згаданої вище статті, а він
дослівно такий: "Тепер слід і нам, духовним і мирським, призадуматися наж
нашою приготовкою відзначення цієї світлої події, здобутки якої досі нас
зберігають при народнім існуванні. Найперше звернімось щирими і палкими
молитвами до Всевишнього аби злучив усіх українців в єдину помісну
католицьку Церкву, в злу ці з апостольським престолом св. Петра."
Хоч стиль і мова редакції "Альма Матер" вітієваті, проте її власний висновок
явно свідчить - чому саме навчають студентів в "Українській" Папській Колегії
св. Йосафата їхні вчителі й наставники, що належить до верхів УКЦ.
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Наша думка - спекулювати иа такій величній, а в житті української нації й
життєдайної події, як Хрещення України, гидке і Богові противне діло.
Уважаємо, що й православним українцям треба тепер "призадуматися" над
стратегією і тактикою не тільки верхів УКЦеркви, а й над поступованням тих
українських католиків, що зорганізовані в різних "традиційних товариствах",
які й далі снять про "всеукраїнський патріярхат" з ласки Риму. Нам з ними
аж ніяк не по дорозі до соборного відзначення 1000-ліття Хрещення України
Руси, бо до величної мети йдуть із чистим сумлінням, а не з камінцем за
пазухою." П р а во с ла вн и й б уко ви н ец ь.
Такої провокації не можна було промовчати. Відповідь на неї дав о. І.
Шевців в Листі до Редакції часопису "Вільна Думка". Відповідь поміщена в
ч.45.із5.11.1978:
"УВАГА ! - ПРОВОКАЦІЯ!
ВШановний Пане Редакторе,
Пишу в зв’язку з листом до Вас "православного буковинця" ("ВД" 815.10.1978). Той лист не заслуговував би на увагу, якщо б не кінчився
провокативним закликом до православних українців бойкотувати спільні -з
католиками святкування Ювілею 1000-ліття Хрещення України.
Претекстом до такого "заклику" авторові листа послужили слова студентів
Української Папської Колеґіїсв. Йосафата, в Римі, вирвані з контексту
передовиці їхнього журналу "Альма Матер", ч. 48 (1978 р.): "Найперше
звернімось щирими і палкими молитвами до Всевишнього, аби злучив усіх
українців в єдину помісну національну Церкву" в злуці з апостольським
престолом св. Петра".
І, чим тут є гіршитися?! Молитвою? Хіба тим молодим ідеалістам може
хтось заборонити молитись за об’єднання всіх українців в єдиній Церкві?
Ось, православні духовники, навіть у Вашій таки газеті: в завуальваний спосіб
кажуть нам, що наше "спасіння" тільки в православній Церкві й ніхто з
католиків не робить з того трагедії. Це їм вільно робити. А хочуть вони ще й
молитись у тому наміренні, то хай моляться собі на здоров’я! Чому отже
робити бурю в склянці води?!
Римські студенти це не офіційні, ані авторитетні речники Помісної
Української Католицької Церкви, а їх циклостилевий журнал, подібно, як
українські часописи з "ВД" включно, це не відповідна плятформа для поважної
релігійної дискусії. Та, послухаймо, що дальше пишуть автори цитованої статті
в "Альма Матер". Вони пишуть: "Віримо, що гоніння й переслідування святої
віри на рідних землях перестане. Вірігмо, що підведеться нині гнане і
переслідуване правдиве українське православ’я і в столичному Києві засяде
на патріяршому престолі український православний патріярх (підкреслення
мої - оіш), який у згоді й братній любові з Вселенським Архиєреєм у Римі
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принесе нашим зневіреним і знедоленим братам віру і надію на краще
прийдешнє".
Де ж тут мова про якесь "навертання", чи намагання окатоличити
православних?! На жаль, "православний буковинець" не завдав собі труду
прочитати, ані запитувати повищі слова, бо, виглядає, йому не ходило про
правду, а про те, щоб знайти в католиків "камінець за пазухою", чи, як кажуть,
"кістку в молоці”, "скалку в оці брата", для того, щоб у зародку вбитиспаралізувати бажання багатьох українських християн (католиків,
православних і євангеликів) святкувати Ювілей 1000-ліття Хрещення України
СПІЛЬНО.
Як Вам відомо, 17.6., ц.р., українські християни в Сіднеї дали доказ, що
при добрій волі обох сторін можна спільно молитись і діяти. А 26.9.ц.р.,
уконституовано Ювілейний Комітет з представників українських Церков,
Громад та організацій для таких спільних святкувань у майбутньому. Напевно
нашим ворогам залежить иа тому, щоб ту нашу єдність розбити. Було б прямо
скандалом, якщо б ми дали себе спровокувати невідповідальним анонімам і
псевдонімам, типу "православного буковинця" і святкували той Великий
Ювілей окремо, поділені, кожний на своїм церковно-парафіяльнім загумінку,
під злорадну втіху наших ворогів. Якщо ж православні українці не схочуть
святкувати згаданого Ювілею спільно з нами католиками, то ніхто їх до цього
не примусить. Але оскаржування українців-католиків у нечеснім підході до
тих спільних святкувань, не лише безпідставні. Вони надумані, тенденційні,
образливі, кривдячі! До "православного буковинця" можна сміло звернути
євангельську приповідку: "Лікарю, вилікуй себе самого!" (Лука, 4.23).
Справді, хтось добре сказав про наші церковні відносини: " В людей
екуменізм - (тобто змагання до церковної єдности - оіш), а в нас -якийсь
комізм, а радше трагізм - розбивання тої єдности”. Кажуть: пів-правда гірша
брехні. Та, ще гірше, коли брехню прикривається релігійним чи патріотичним
плащиком. Згаданий вже лист "православного буковинця" це свідома
провокація. Усім нам слід бути уважними, що це не перша провокація цього
роду, щоб тільки викликати і збільшити серед нас замішання і роздор у зв’язку
з плянованими спільними святкуваннями - відзначуванням Світлого Ювілею
1000-ліття Хрещення України. То ж, САУЕАИТ СОN5>^^Е5 !
о.Іван Шевців. (Український католицький священик. Сідней).
*
С І Д Н Е Й . ПАРАФІЯЛЬНИЙ КОМІТЕТ
Згідно з рішенням Соборчика а також з практичних мотивів, щоб найкраще
перевести приготування до Ювілею, то, крім тих Спільних Комітетів з
православними та іншими українськими християнами, являлась потреба мати
для цього окремий парафіяльний Ювілейний Комітет у кожній парафії.
Створенням таких комітетів та їх діяльність в окремих парафіях залежали
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від ініціятиви місцевих парохів. У Сіднеї ту ініціативу проявив о. І. Шевців.
І вже в неділю, 8 жовтня,1978 р., відбулися "Установчі Загальні Збори
Ювілейного підготовчого комітету святкування 1000-ліття Хрещення РусиУкраїни". (Загальними Зборами проводив о.І.Ш. секретарював маестро Василь
Матіяш).
*
ПАРАФІЯЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ В ІД ЗН А Ч Е Н Н Я СВІТЛОГО
ЮВІЛЕЮ 1000-ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ ("Душпастирські
Вісті" 10.9.1978 р. ст.2):
"Йдучи за рішенням цьогорічного Соборчика нашого Духовенства,, щоб у
кожній парафі ї створити Ювілейний Комітет для відзначення 1000-ліття
Хрещення Руси-України, оцим повідомляємо всіх наших Парафіян, про
створення такого Комітету в нашій парафії, до якого оцим запрошені слідуючі
Парафіяни /С ід н й і В оллонґонґ/: АНТІН БАРАБАХ, ІВАН БАРАН,
СУЗАІ-ІНА БАРДИЧ, ОЛЕКСА БОЙКО, Д-Р ЕВГЕН ГЛИВА, Голова
Сестрицтва Покрова Матері Божої, МИКОЛА ГОШОВСЬКИЙ, ІВАН
ГРАБОВСЬКИЙ, ВАСИЛЬ ГУЛИК, СТЕПАН ГУЛИК, мгр. МИРОН
ДАНИЛЯК, ЛЕНІД ДЕНИСЕИКО, ІЛЬКО ДУТКО, ЮРІЙ ЗБИРАК,
ЛАВРЕГІТІЙ ІГН А ТІВ ,М И К О Л А ІЛ И Н , ОЛЬГА ІЛ Ь К ІВ , НУНА
КАРМАЗИН, ІВАН КОБРИН, МИХАЙЛО КОВАЛЬСЬКИЙ, ОМЕЛЯН
КОШАРСЬКИЙ, РОМАН МОНДЖЕЙОВСЬКИЙ, ІВАН МАРТИНЮК,
ВАСИЛЬ МАРУШЕЧКО, мґр ЯРОСЛАВ МАСЛЯК, ІВАН МАТВІСИК,
маестро ВАСИЛЬ МАТІЯШ, РОМАН МЕНЦІНСЬКИЙ, СТЕПАН МИХНО,
ПЕТРО МОРОЗ, ПЕТРО ОСТРОВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДРА ПЕХОВ’ЯК,
МИХАЙЛО ПРОКОПІВ, ДМИТРО СЕНЬКОВИЧ, МАРІЙКА СЕНЬКО
ВИЧ, ЮРІЙ СИВАК, СОФІЯ СИВЕНЬКА, МИХАЙЛО СМИКУЛІС,
ДМИТРО СОМАР, ІВАН СПИРДЗ, ІВАН СТАВИЦЬКИЙ, МИКОЛА
СТЕФАНЮ К, ПАИЬКО СТЕФАНЮ К, інж. МИКОЛА СТРО КО Н ,
ВАСИЛЬ ТИЛЬКА, МАРІЯН ТКАЧУК, д-р БОГДАН ТОМАШ ЕК,
МИКОЛА ФУРИК, ЯРОСЛАВ ХІЦЯК, ОСИП ЧОРНИЙ, інж. ЮРІЙ
ШИЛКЕВИЧ, ПЕТРО ШКИКАВИЙ.
Всі парафіяльні Ювілейні Комітети, через воїх представників, входитимуть
у склад Екзархального Ювілейного Комітету, що його формує Преосвщ. Кир
Іван, Ап. Екзарх у Мельборні, на цілу Австралію.
*
Започаткування приготувань до Світлого Ювілею Хрещення України, в
Ім’я боже і під Покровом Пресвятої Богородиці почнеться в нашій парафії, в
м. жовтні, ц.р., при помочі Похідної Ікони Почаївської Богородиці.
Крім загального, всенаронього відзначування Ювілею, потрібно й наукових
праць про українське Християнство. Оцим відкриваємо дорогу для нашої
молоді: писати есеї та наукові праці - розвідки, чи то самостійно, чи то при
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австралійських університетах, з тематики українського християнства впродовж
1000 літ, игір. з літератури, архитектури, іконографії, права, історії, культури,
дипломатичних і політичних зв’язків України з Візантією, оборона західнього
християнства перед навалою Азії, роля Церкви в житті народу, в минулому і
сьогодні, вплив християнства.на психологію, мораль ітп. української людини,
родини, спільноти впродовж століть. Теми зголошувати до Ювілейного
Комітету, о. І. Шевців.
*

ЗАГАЛЬНІ ЗБО РИ ПАРАФІЯЛЬНОГО ЮВІЛЕЙНОГО КОМІТЕТУ
ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ В СІДНЕЇ відбулися в неділю, 8 жовтня, 1978 р. в
параф. залі. У Заг. Зборах взяли участь 35 Членів того Комітету із 50-ти
покликаних отцем парохом. 5 членів оправдали свою неприсутність.
Загальні Збори відкрив молитвою і проводив ними о. парох (Іван Шевців),
секретарював маестро Василь Матіяш. О. парох поінформував присутніх про
ціль існування Парафіяльного Ювілейного Комітету, побіч подібного
Ювілейного Комітету Спільного з Православними і Євангеликами в Сіднеї, а
це: для наших внутрішніх - родинних святкувань, як нпр.: скріплення християн
ської Віри й оживлення культу Пресв. Богородиці через відвідування домів
наших парафіян Похідною (Мандрівною) Іконою Почаївської Богородиці;
релігійне освідомлення Вірних при помочі релігійної літератури, проповідей,
реколекцій та місій ітп. Православні українці напевно матимуть для цього
свої окремі Комітети й на свій лад приготовлятимуться до відзначення 1000ліття Хрещення України. Спільний же Ювілейний Комітет у Сіднеї, який
оформив себе з представників УКатолицької і Православних Церков і Євангеликів, УГромад, установ та організацій, 26.9.ц.р., під проводом д-ра Е. Гливи,
координуватиме СПІЛЬНІ святкування, зокрема репрезентацію назовні.
Наш Парафіяльний Ювілейний Комітет є складовою частиною подібного
Екзархального (Краєвого) Комітету, який саме тепер організує Преосвщ.
Владика Кир Іван, Ап. Екзарх у Мельборні. Представниками нашого
Парафіяльного ювілейного Комітету до Екзархального ЮКом-ту о. парох
зарекомендував: д-р Б. ТОМАШЕК, д-р Е. ГЛИВА, інж. М. СТРОКОН, Н.
КАРМАЗИН, Я. ХІЦЯК, ВІРА САПРУН, маестро В. МАТІЯШ, Ю. СИВАК,
М. ТКАЧУК, С. МИХНО, М. СЕНЬКОВИЧ.
Покликаючи Параф. Ювіл. Комітет, о. парох руководився "ключем":
Церковні Збірщики - Мужі Довіря, Представники Церковних організацій,
Церковних хорів, Молоді ітп. Після цього, о. парох запропонував склад
Екзекутиви Парафіяльного Ювілейного Комітету: Ярослав ХІЦЯК - Голова,
Маріян ТКАЧУК - 1-ший Заст. Голови, д-р Евген ГЛИВА - 2-гий Заст. Голови,
Нуна КАРМАЗИН - Секретар (укр. мова), Олександра ПЕХОВ’ЯК - Секрет,
(англ. м ова),Ю рій СИВАК - Скарбник, інж. Юрій Ш И ЛК ЕВИ Ч
(Вололнґонґ)- Скарбник,

Розділ XIV

775

Члени Парафіяльного Ювілейного Комітету: Голова Сесрицтва Покрова
Матері Божої - п-і Віра САПРУН, Голова Апостольства Молитви - п. Михайло
КОВАЛЬСЬКИЙ, Голова Марійської Дружини - п-на Марійка СЕНЬКОВИЧ,
Голова Вівтарної Дружини - Степан Михно, Микола ФУРИК, Михайло
С М И К У Л ІС , Ілько Д У ТК О , Іан БАРАН (В о л л о н ґо н ґ), Дмитро
СЕНЬКОВИЧ, Василь МАРУШЕЧКО.
МИСТЕЦЬКА Комісія: маестро В. Матіяш, маестро Леонід Денисеико,
Роман Менцінський, Софія Сивенька, Сузання Бардич.
ОРГАНІЗАЦІЙНА Комісія: О. Кошарський, мґр. М. Даниляк, М.Ткачук,
Ю. Сивак, С. Михно.
ІНФОРМАЦІЙНА Комісія: інж. М. Строкон, д-р Е. Глива, мґр. Я. Масляк,
Р. Мадре (Монджейовський, Воллонґонґ), д-р Б. Томашек.
Інші члени Комітету:А. БАРАБАХ, О. БОЙКО, М. ГОШОВСЬКИЙД
ГРАБОВСЬКИЙ. В. ГУЛИК, С. ГУЛИК, Л. ІГНАТІВ, І. КОБРИН, І.
МАРТИШОК, І. МАТВІСИК, П. М О РО З, П. ОСТРОВСЬКИЙ , М.
ПРОКОПІВ, Д. СОМАР, І. СПИРДЗ, І. СТАВИЦЬКИЙ, П. СТЕФАНЮК,
В. ТИЛЬКА, О. ЧОРНИЙ, П. ШКИКАВИЙ, Д. ДРАГАН, С. КУЛИК, Р.
МИХАЛЕВИЧ.
Ясно, що в міру потреби, Екзекутива П.Ю .К., або поодинокі Комісії
запрошуватимуть до співпраці поодиноких Парафіян, чи ко-оптувати нових
Членів.
На внесок маестра В. Матіяша і В. Гулика, присутні одобрили пропонований
отцем парохом повищий склад Екзекутиви і Комісій Пар.Юв.Комітету й
потвердили той вибір оплесками. Потім, у дискусії, (в точці: "внески і запити")
забирали голос: маестро Л. Денисеико, І. Кобрин, маестро В. Матіяш, мґр.
Я. Масляк, М. Ковальський. Цей останній, як Голова Апостольства Молитви,
запропонував, щоб до місячних намірень Ап. Молитви додавати прохаинянамірення за успіх усіх наших ювілейних святкувань, за переслідуваних за
Віру й за віднову Християнської Віри в Україні. Маестро Л. Денисеико
запропонував слушно, щоб першим речевим кроком діяльности ПІОКом-ту
було: привернути загальне вживання давнього, традиційного християнського
привіту: "СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!" й уживання української мови між
українськими християнами.
ГІакінець, о. парох перестеріг Вірних перед різними провокаціями, які
матимуть на меті розбити нашу єдність і щире бажання співпрацювати спільно
з нашими православними братами і євангеликами для гідного відзначення
Ювілею Хрещення України. Як приклад такої провокації, отець назвав лист
якогось"православного буковинця", поміщений у "Вільній Думці", з дня 815.10.1978р. Присутні осудили цю провокацію. Молитвою закінчено ці Перші
Заг. Збори Парафіяльного Ювілейного Комітету, оіш"
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С І Д Н Е Й. З ДІЯЛЬНОСТИ ЮВІЛЕЙНОГО КОМІТЕТУ
Відновлення діяльности того Комітету почалося після Загальних Зборів
його, в неділю 28 липня, 1985 року. Загальними Зборами проводив о. І. Шев
ців, секретарювала на тих і всіх інших Сходинах того Комітету, упродовж 4-ох
років аж до завершення його діяльности>(5.2.1989 р.) - пані Калина КЕНЕЗ.
"Недіяльність" того Комітету упродовж б літ (від 9.10.1978 р.) радше
позірна. Бо в міжчасі о. парох І.Ш., при помочі Сестер ЧСВВ, священиківпомічників і мирян зроблено багато, а саме: а. Побудовано Храм-Пам’ятник у
Канберрі; б. Відвідано ок. 500 домів з Похідною Іконою; в. Відбуто Місіїреколекції (о. д-р С. Гарванко); г. Опубліковано ряд статтей в українській та
австарлійській пресі тощо. На тих же Сходинах оновлено-відмолоджено склад
Комітету, а саме: Голова - о. Мартин АРНОЛЬД; 1 заст. Г-ви - диякон Ждан
КОЛОМИЄЦЬ; 2 заст. Г-ви - Маріян ТКАЧУК; Секретар - Калина КЕНЕЗ
(укр.мова), Александра ПЕХОВ’ЯК - (анл. мова); Скарбник - Іван КЕНЕЗ.
Члени Комітету: Володимир Драбина - Голова Б-ва св. Андрія; Юстина
Сенькович - Г-ва Сестрицтва Покрова Матері Божої; Анна Сомар - заст. Г-ви
С-ва ПМБ; Евгенія Барчинська - Управителька Братської Рідної Школи ім.
св. Андрія; Михайло Ковальський - Голова Апостольства Молитви; Стефан
Горчиця - Г-ва Вівтарної Дружини; Віра Хіцяк - Г-ва Марійської Дружини; і
Мужі Довіря-Церковні Збірщики: Антон Барабах, Олекса Бойко, Олекса
Чорний, Іван Грабовський, Микола Гошовський, Юрій Гулак, Степан Гулик,
Василь Гулик, Лаврентій Ігнатів, Іван Кобрин, Степан Кулик, Іван Мартинюк,
Іван Матвісик, Петро Мороз, Петро Островський, Михайло Прокопів, Дмитро
Сенькович,Петро Шкикавий, Михайло Смикуліс, Іван Спирдз, Дмитро Сомар,
Іван Ставицький, Панько Стефанюк, Микола Стефанюк, Василь Тилька,
Данило Драган; пані: Варвара Михалевич і Христина Вовк.
Мистецька Комісія:маестро Леонід Денисеико, маестро Тарас Фіголь, п-і
Марійка Сенькович-Дума, п-і Софія Сивенька, п-і Ольга Коломиєць, інж.
Ярослав Оришкевич-Галицькпй, мгр. Ярослав Масляк, архіт. Роман Гузій, архіт.
Петро Валіхновський, інж. Іван Бомба, інж. Юрій Шилкевич, п. Мирон Флюнт.
Організаційна Комісія: пп. П. Островський, мгр. Михайло Парасин,
М. Ткачук, Андрій Барчинський, Роман Даниляк, Петро Гулак, Василь
Марушечко, Христя Кулик, А. Пехов’як.
Інформаційна Комісія: д-р Стефанія Строкон, д-р Евген Глива, проф.
Евген Сенета, д-р Богдан Сенькович, мгр. Юрій Менцінський, мґр. Мирон
Даниляк, Омелян Бучацький, Степан Семків, Ярослав Хіцяк, Стефанія Даюк,
Леся Бубшок, Орися Борець.
*
СІДНЕЙ 1988
Сходини Парафіяльного Ювілейного Комітету відбувалися в міру потреби.
22 Протоколи тих Сходи (за час: 8.10.1978 - 5.2.1989 рр.) записані в окремій
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книзі.. Участь членів вагалась у міру важливості справ: 10-30. Багато уваги
присвячено будові Ювілейного Пам’ятника в Сіднеї За церквою був кусок
землі 20x12 м.,т. зв. "парк", на середині якого посаджено дуба на пам’ятку
побуту в Сіднеї Блаженнішого Патріярха Йосифа, 1968 р. Спочатку була
мова про ОДНУ стіну, щоб нею відгородитись від сусіднього Дому пенсіонера.
В міжчасі сусіди від Мери Стріт запропонували нам відкупити в них частину
їхнього городу за 10.000 дол., що ми радо зробили,але це знову змінило
плямування такого пам’ятника.
Присутній у парафії маестро Мирон Левицький, з Торонто, Канада, який
розмальовував храм св. Андрія, піддав гадку побудувати Пм’ятник у формі
відкритого прямокутника, в якому в одній стіні був би Фонтан - символ
Хрещення. Одна пропозиція тягнула за собою іншу й щойно 20.10.1986 р.
Комітет прийняв рішення: побудувати фонтан з плоскорізьбами сцени
Хрещення а на бічних стінах помістити відповідні сцени-символи з історії
України і УКЦеркви. Шкіци робив маестро Левицький, а ганчарка - керамістка
з України п-і Ірина Мадей переносила їх на глину і випалювала. Молоді
парафіяни: архітект Роман Гузій і інж. Юрко Середюк зробили пляни;
будівельник - Ярослав Куртяк збудував стіни; водопровід поклав Джон
МакЛеод; електрику провів Рой Тюлліпан. Плитки поклав п.Іван Нюнька.
Привозили цемент своїми вантажниками: Петро Яндзьо і Степан Приказа.
Дуже багато праці вложили при його будові панове: Ярослав Береговий і
Петро Приказа. Батьки помагали давнім, випробуваним способом - лопатами;
сини ж - умом: знанням, машинами... Пам’ятник поставлено завдяки пожертвам
Вірних сіднейської парафії (по 50 і більше дол. від особи) за ок. 80.000 дол.
Будовою провадив Параф. Ювілейний Комітет у складі: о. парох І. Шевців,
п-і Калина Кенез - секретар, п. Ладіслав Нечипорук - Скарбник, Члени ПЮКту: інж. М. Строкон, Ю. Менцінський, М. Парасин, М. Ткачук, інж. Я.
Оришкевич, В. Драбина, Ю,Сенькович і всі Мужі Довіря. Копання фундаментів
відбулося впродовж одного дня: 25 січня, 1988 р. а вже 11 грудня того ж року
відбулося відкриття і благословення того Пам’ятника.
Пояснення до Ювілейного Пам’ятника: Г О Л О В Н И Й О Б Р А З ХРЕЩ ЕННЯ Київлян - символ Хрещення України - св. кн. Володимир і св.
княгиня Ольга, а під ногами в них: символ подоланого поганства - божок
Перун. Сама Фонтана чи водограй - символ Хрещення і життя ласки Божої,
що походить із св. Тайни Хрещення. Фонтан служитиме (і вже служить оіш) на Йорданське Водосвяття.
ПЛОСКОРІЗЬБИ (від ліва до права): 1). Сцена із "Слова про Ігорів
похід" - князь із дружиниками в поході і Нестор літописець; 2). Галицьковолинська доба-держава: князь Роман Галицький: король Данило Галицький
і його син Лев, а в горі: контури міста Льва - Львова; 3). Козацька доба гетьмани: Петро Конашевич, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. (Тут настає
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перерва, з уваги на
цілість тематики й
симетрію і слідують,
сцени
з історії
У к раїн ської Ц ер
кви): 4). Перші відо
мі творці духовнорелігійного життя в
Україні: митрополит
Іларіон і св. Антоній
і Теодосій Печерські
та контури собору св.
С оф ії ки ївської і
Печерської Лаври;
5). Унія - З ’єдинення Української Православної Церкви з Римським
Апостольським Пестолом, у 1596 р.: посередині: Київський митрополит
Михайло Рагоза і обі сторони папської медалі з нагоди Унії. З одної сторони
плоскорізьба - Папа Климент УIII "РОЬПГІРЕХ МАХІМІІЗ" - Найвищий
архиєрей, а на другій стороні - той же Папа приймає чолобитню українських
єпископів: Кирила Терлецького та Іпатія Потія і напис: "КІІТНЕЬПЗ
КЕСЕРТІ5" зн. На пам’ятку приняття-з’единення русинів" /т а к бо тоді в
латинській мові називали укр аїн ц ів/; 6). Пропам’ятна таблиця: ЦЕЙ
ПАМ’ЯТН И К П О БУ ДО ВАН О 1988 Р. В ІРН И М И У К РА ЇН С ЬК О Ї
КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ СВ. АНДРІЯ В СІДНЕЇ НА СЛАВУ БОЖУ Й
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ 1000-ліття ХРЕЩЕННЯ
УКРАЇНИ 988-1988. У тому році священодіяли: ПАПА ІВАН ПАВЛО II,
ПАТРІЯРХ МИРОСЛАВ ІВАН ЛЮ БАЧІВСЬКИ, ЕПАРХ КИР ІВАН
ПРАШКО, ПАРОХ МИТРАТ О. ІВАН ШЕВЦІВ.
По правій стороні Головного образа -фонтану, - такого ж розміру таблиця
з тотож-ним написом в .англ. мові:ТНІ5 МЕМОКІАЬ УП\5 ЕКЕСТЕБ Ш
1988 ВУ ТНЕ ГАІТНРІШ ОЕ ЗТ. А Ш К Е\У ’5 ІЖКАШІАЙ САТНОПС
РАКІ5Н Ш ЗУБИЕУ ЕОК ТНЕ ОЬОКУ ОЕ ООО АИО ТНЕ ІЖКАШІАИ
НАТЮИ ТО СОММЕМОКАТЕ ТНЕ М ІШ ЕШ Ш М ОЕ СНКІЗТІАЬГІТУ Ш
ІЖКАШЕ 988-1988. Іп Піе уеаг оі РОРЕ ІОНИ РАІШ II, РАТКІАКСН
МУКОЗЬАУ ІУАИ Ш В А С Ш У ЗІШ , ЕРАКСН ВІЗНОР ІУАИ РКА5КО
БЗЕО МВЕ, РАКІ5Н РКІЕЗТ МІТКАТЕ ІУАИ 32Е^УСІ^У.
8). Творці релігійного життя і Носії та Оборонці ідеї Єдности Христової
Церкви серед українського народу: Слуга Божий Митрополит Андрей
Шептицький з контурами Храму св. Юра у Львові та Патріярх Йосиф Сліпий
з контурами Храму св. Софії в римі. 9). Сучасні провідники церковно-
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релігійного життя у
нашій Церкві, в Юві
лейному Році 1000-літ
тя Хрещення України:
П атріярх М ирослав
Іван,кардинал Любачівський, Епарх Ав
стралії, Нової Зеляндії
та Океанії - Кир Іван
Прашко та парох Сід
нею - митрофорний
протопресвітер о. Іван
Шевців. Дальше йдуть
сцени з національної
історії - продовження перших трьох сцен з лівої стіни, а саме: 10). Доба
Відродження ХУІІ-ХУІІІ-ХІХ-те століття: Григорій Сковорода, Іван
Котляревський, о. Маркіян Шашкевич, Тарас Шевченко, Леся Українка та
Іван Франко. 11). Символічне представлення Українських Збройних Сил і
Борців за Волю України: княжий дружинник, козак, вояк Української
Галицької Армії, Український Січовий Стрілець, Дивізійник і вояк Української
Повстанської Армії.
12). Остання сцена глибоко символічна. Україна та її жертви в часі війни:
горять села, церкви, лежать убиті ворогами українські невинні люди, одних
вивозять московські наїздники на Сибір, інші йдуть у світ за очі на
скитальщину... Друга частина сцени представляє приїзд скитальців в "обіцяну
землю" - Австралію, точніше: Сідней... а посередині: - жінка з дитиною, що
держить у руках голуба - це символ України чи Австралії та символ Миру і
Надії на краще завтра.
*
Крім Пам’ятника, що стоїть у подвір’ї, зроблено багато і для зовнішньої
"пропаганди" Ювілею, а саме:1). На фронті Храму св. Андрія прикріплено
(10x2 м)синю "стрічку" а на ній золотими буквами напис:”’ІЖКАШІАІ''І
СНКІ5ТІАК МІ1ХЕШШМ 988 - 1988", що впродовж цілого року 1988
звертала на себе увагу сотень тисяч (а то й мільйонів) пасажирів електричок
вузлового залізничого шляху, а навіть замітку про себе в сіднейськім щоденнику
"ТНЕ 5УО И ЕУ М О КИ Ш С Н Е К А Ш ' сої.8.
2). Парафіяльні Хори: Старший (50 осіб,під дириґентурою маестра Тараса
Фіґоля)солістки: Валя Кулик і Ганя Парасин, і Молодший (теж ок. 50 дітей
і молоді) під дириґентурою пані Марійки Сенькович - Дума, не тільки співали
різні Богослуження, але закріпили свої співи на грамофонних платівках і
стрічках. Вони співали теж Колядки в муніципальнім парку в Овбурн і в
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Лідкомбі (1987 і 1988 роках) на задоволення своїм і чужинецькій публіці.
Зроблено заходи, щоб з нагоди нашого Ювілею наші Хори виступали з
українськими колядками в колективі м. Сіднею "CAROLS BY CANDLELIGHT" в DOMAIN, але безуспішно. Австралійці нас не допустили, бо самі
святкували тоді аж.. 200-ліття Австралії... Спочатку вони давали нам надію на
наші виступи навіть в радіо ABC, а практично нас легковажили. Це сталось не
без впливу наших недругів Мойсеевого віровизнання, які мають великі впливи
в австралійських пресових і тп. MEDIA. Це відчули і цьому дивувалися наші
молоді люди народжені й виховані в Австралії і тимбільше обстоювали
українську справу. Секретарка П.Ю.К-ту п-і к. Кенез це завважила і зафіксувала
в Книзі протоколів: "Заввага: Було приємно обсервувати серіозний підхід до
праці молодих людей. Вони самі голосилися до таких обов’язків, в яких вони
уважали, що найліпше вив’яжуться, без того, щоб їх до того намовляти, чи
змушувати." (21.12.1986 р.).
У зв’язку з Ювілеєм нашого Тисячоліття, о. парох поробив заходи, щоб у
Ботанічнім городі місцевого парку в Овбурн, в різдвяному часі відбулися
українські колядки. Вони відбулися в суботу, 9 січня, 1988 р. Погода була
чудова. Після гарячого дня, повівав холодний вітрець. Сотні глядачів-слухачів,
українців і чужинців, розсілись на траві, під голим небом, в амфітеатрі грецькоримського стилю. Між присутніми багато молодих подруж з малими дітьми,
які скоро вжились у святочну різдвяну атмосферу. Колядки співали оба
Церковні Хори на переміну під проводом своїх диригентів (Старший - маестра
Т. Фіголя, Молодший - п-і Марійки Думи). Окремі точки програми англ. і укр.
мовами заповідали. Вступне слово і кінцеву подяку сказав о. парох І. Шевців.
Імпреза вдалась.
3.
Австралійська преса нерадо помішувала якінебудь позитивні вістки з
життя української меншини, тимпаче з релігійної ділянки; до того ж вона
навіть не старалася зрозуміти різницю між "РУСЬ" - УКРАЇНА і РОСІЯМосковщина. Все це треба було постійно пояснювати-протестувати проти
перекручувань...Це робила Інформаційна Комісія (проф. Е. Сенета і о. І.
Шевців), посилаючи свої PRESS RELEASEs і статті до CATHOLIC WEEKLY і ін.
часописів. Крім цього, о. І. Шевців написав і видав (спочатку 3.000, а згодом ще
додаткових 2.000 прим.) короткий Нарис з історії України і Християнства в
Україні (120 ст.). Ок. 1000 прим, тої книжки з відповідним вступом вислано на
адреси всіх катол. єпископів, чужинецьких амбасад, університетів, катол. шкіл і
ін. в Австралії. Понад 1.000 прим, була вислана за океан. Як мені відомо, один
примірник критикували в Духовній Академії в Загорску (оіш).
Видавництво "Просвіта" у Мельборні видало ювілейне число тижневика
"Церква і Життя" ч. 40-52, 1988 р. і Душпастирський Календар 1988 з картиною
Хрещення України кисти П. Андрусіва.а в 1989 р. такий же Календар з

Станиця кол. вояків Д ивізії УНА 1975 р. Сидять: Богдан Лапищ, Григорій
Панасюк , Микола Мик , ген. Савелій Яськевич, о. І. Шевців, Ярослав Хіцяк,
Михайло Вербенець, Іван Кобрин. Стоять: Григорій Щепний, Ярослав Винарчик,
Олександер Хіцяк , Микола Кулик, Петро Король, Василь Янів, Ілько Дутко,
Іван М ацьків , Петро Мороз, Володщимир Фігурка, Петро Атаманюк, Мирон
Івасик, Микола Боднарчук.

Зеленосвяточна панахида за поляглих за волю України, промовляє О. Кошарський
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кольорового знимкою - монтажем усіх
Ювілейних пам’ятників в Австралії.
4.
Кустос Епархіяльного музею в
Мельборні - Веч. о. Зенон Хоркавий
з Джілонґу, упродовж 10 років
приготувань до Ювілею, уряджував
у параф. залях в Сіднеї та інших
осередках, виставки зразків - експо
натів з різних ділянок українського
мистецтва і культури: Стародруків;
Ікон; хрестів і священичих риз; виши
вок ітп. Про такі виставки і їх цільзміст повідомлялося в пресі і вислано
запрошення до багатьох парлямеитаристів і католицьких шкіл. Запроше
ні парляментаристи майже всі при
слали оправдання своєї відсутності,
ґратуляц ії і побажання успіхів
Ювілейних святкувань, а школи не
лиш оглядали виставки, але й Храм
св. Андрія, подивляли його зовнішній
і внутрішній вид.
5.
В тих місцевих римо-катол. церквах, у яких ми правили наші
Богослуження поки не збудували власні церкви, вмуровано /в д я ч н і/
нам'яткові таблиці такого змісту:
СЖ ТНЕ НІ5ТОКІС ОССА5ІСЖ ОЕ ТНЕ М ІЬЬЕШ Ш М ОЕ СНКІЗТІАИІТУ Ш ІЖКАШЕ [988-1988] ІЖКАШІАЛ САТНОПС КЕЕИОІЕЗ ЕКОМ
С О М М Ш І5Т РЕКЗЕСШ ТОИ ВУ ТНІ8 РЬАСШЕ КЕМЕМВЕК ЧУІТН
СКАТІТШ Е ТНЕ ЕІЕЬР А Ш Н05РІТАПТУ ОЕ СЬЕКСУ А Ш РАКІ5НІОЦЕКЗ ЕОК ІІ5ШО ТНІ5 СІШКСН Ш 1950-1960".
Повищі Таблиці поміщено в Сіднеї в таких церквах:5і. Вгідісі’з в Міііегз
Роіпі,- 13.3.1988; Зі, .ІоасЬіт’з, ЬісІсотЬе - 15.5.1988. Зі. КарЬаеРз, Віаскіошп22.5.1988 і в Оиг Ьасіу оі іЬе Козагу, Зі. Магу'з - 12.6.1988 р.
Молебень у церкві св. Бриґіди з нагоди 1 0 0 0 -л іт т я Хрищення РусиУ країни, "ЦіЖ" 17.4.1988
В Сіднеї, при 14 Кент Стріт у передмісті Міллерс Пойнт, є мала церковця
- Сент Брігід. Її скромний вигляд дещо відрізняється від сусідніх храмів і
люксусових будов та від сусідньої пристані... В тій церковці відправлялись
наші Богослуження в 1950-60 рр. поки ми побудували власну церкву св, Андрія
в Лідкомбі. На згадку наших там молитов і з вдячности місцевому парохові й
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вірним, в неділю, 13.3.1988 р. о. парох Іван Шевців і ґрупа парафіян
відправили в тій церкві Молебень і прикріпили на стіні ПрОпам’ятну таблицю.
Парох св. Бріґіди, монс. Моріс Волш, привітав нас з нашим Ювілеєм і
звернув нам увагу, що ми молимось у найстаршій церкві в Австралії, бо їй
уже 150 років. Під час Молебня співав Церк. Мол. Хор під проводом п-і М.
Думи. Цей Молебень був історичного значення, бо в ньому взяли участь піонери
українського життя в Сіднеї, їх діти і внуки. Сліди, які ми залишили в тій
церковці знову затруться, але не затреться гіропам’ятиа таблиця на стіні церкви,
ані підписи присутніх.
Калина Кенез.
6. ВСЕНІЧНЕ ЧУВАННЯ
На Сходинах П.ІО.К-ту 13.9.1987 р. рішено відбути одну ніч на спільнім
чуванні, на молитві й покуті, щоб тим, бодай частинно: перепросити Бога за
гріхи нашого народу та просити в Бога кращої долі - свободи для Українського
Народу і нашої Церкви. Перед Великоднем 1988 р., в "Душпастирських вістях"
20.3; 27.3 і З.4., о. парох помістив Заклик-заохоту:..." До участи в тій молитві
заохочуємо всіх дітей і молодь нашої парафії. Батьків же просимо не пожаліти
труду й зробити навіть жертву з особистих вигод, щоб помогти дітям дати
їхній молитовний вклад у цей молитовний похід. "Не бороніть дітям приходити
до Мене" - каже Христос (М к.10.13-16). Таке Веенічне чування відбулося в
Храмі св. Андрія у Вел. П'ятницю, 8-го квітня, 1988 року, після виставлення
Плащениці й Єрусалимської Утрені.
В програмі були: Богослуження, проповідь-розважання, молитви, читання
Псалтирі, покута... Ціль: Прославлення і перепросьба Бога та покута. Після
Єрусалимської Утрені аж до год. 12 ночі, молодь і діти Церковного Молодечого
Хору, Марійської і Вітарної Дружин, під проводом Преп. Сестер ЧСВВ і
диригеитки ЦМХору п-і Марійки Сенькович-Дума відбули Хресну Дорогу,
відмовили вервицю та інші покутничі практики. Цьому не можна було
приглядатись без зворушення, коли взяти до уваги, що майже всі Вірні (а
було їх десь 500 осіб) поспішились домів відпочивати, залишивши дітей...
покутувати... А молодь чувала і молилась! Дай Боже, щоб усі її молитовні
прохання про покликання і кращу долю Українського Народу здійснилися.
Від год. 12-1.00 ночі, члени Апостольства Молитви (ок. ЗО осіб) відбули
Святу Годину. Від години ж 1 ночі до 7-мої ранку, правились Акафісти,
Вервиця, читання Псалтирі... Крім священиків і диякона читали Псалтир:
мґр І. Кенез і Олег Островський. До ранку витривали на Чуванні й молитвах
ок. 10 осіб, майже виключно сідоглаві дідусі і бабусі, які своєю вірою і
жертвою-покутою старалися проявити їхню солідарність з терплячим ХристомСпасителем і випросити щастя для своїх дітей і внуків та кращої долі для
Українського Народу і нашої Церкви в Батьківщині. Закінчено Веенічне
чування в год. 7.оо рано, св. Літургією св. Василія Великого.
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ВЕЛИКОДНІЙ
ЛИСТ ДО В І РНИХ
СІДНЕЙСЬКОЇ
П АРАФ ІЇ 27.3.1988
"Христос Воскрес!
Дорогі в Христі, Браття
і Сестри,
"За нами вже три
місяці Великого Ювілею
- 1000-ліття Хрещення
України, - а перед нами
- Великдень! Вітаю Вас
з нагоди обох цих Празників і бажаю Вам Весе
лих Свят!
Завд яки
Божому
провидінню, ми живемо
в році Великого Ювілею,
Після проп ам'ятної таблиці в церкві св. Йоакима в
в році радости, миру й
Лідкомбі де впродовж 10 років правилися наші
прощення... Це справді
Богослуження. Монсіньйор Міні, о. Шевців
особливий дар і час для
нашої генерації. То ж,
належиться, щоб ми провели той Ювілей гідно, як діти Божі, сповнені
вдячиости Богові за Його ласки й добродійства для нас особисто і для цілого
нашого Народу та його Церкви впродовж останніх 1000 літ!
Перш усього, зробім усі можливі зусилля, щоб кожний і кожна з нас
звільнились від гріха через св. Великодню Сповідь та поєднались з Богом на
Великдень у св. Причастю. Відновім нашу ревність у служінні Богові й вірність
Українському Народові: регулярною участю в рідних Богослуженнях;
молитвою в українській мові; навчім наших дітей і внуків молитись поукраїнськи і практикувати їхню Віру в ріднім українськім Обряді! Усі наші
діти і внуки, щоб були охрещені в українськім обряді та виховані в українськім
дусі взагвлі; щоб наші діти заключували подружжя лише з українськими
партнерами; щоб у наших спільнотах, установах, організаціях, громадах ітп.
панував дух посвяти і жертви для загалу.
В Батьківщині щораз то частіше даються чути звуки духового і
національного струсу, що може бути передвісником потрясення і руїни
закоріиеного там царства сатани. Дай Боже, щоб цейВеликий Ювілейний Рік
стався Роком Визволення нашого народу й Церкви з кайдан диявола і його
московських слуг; щоб ми - скитальці - могли свобідно вернутись на Рідну
Землю й віддати їй наші останні сили і прислуги.
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Маючи на увазі ті сподівані зміни в Батьківщині та дійсність чужини, ми
не сміємо складати рук і благоденствувати, а навпаки, це зобов’язує нас до
дальшої і т е більше наполегливої праці й боротьби, до молитви і жертви для
прискорення свободи нашій Церкві й кращої долі українському Народові. У
зв’язку з тим нам треба посилити не лише наші молитви, але й наші зусилля
та жертви на різні, спільні, добрі ціли. В залученні посилаю Вам закликзвернення нашого Архипастиря в Австралії Преосв, Кир Івана в справі
розбудови Українського Католицького Університету в Римі: музею і бібліотеки
УКУ. Св. п. Патріярх Йосиф залишив нам у Римі велику спадщину, не лише
духову але й матеріяльну. Одну й другу треба розбудовувати, розвивати і з
неї користати. Це зн. посилати наших синів і доньок на студії до Риму, щоб
там вони черпали знання і любов до рідної Церкви і Народу в рідній криниці
знання. Треба нам не лиш молитись, але й видати зпоміж наших рядів
покликання до духовного стану, якщо хочемо зберегти українську субстанцію
на чужині й прислужитись Україні....
*
З уваги на "недіяльність" Спільного Ювілейного Комітету" в Сіднеї, справа
Відзначення Ювілею 1000-ліття не переставала бути актуальною впродовж 10
літ і окремі Українські Церкви на свій лад до того відзначення приготовлялись.
УКЦерква мала свій Краєвий чи пак Екзархальний Ювілейний Комітет, що
ініціював і координував такі відзначення в окремих парафіях, УАПЦ

Божий Гріб в церкві св. Андрія роботи п. Р. Менцінського
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відзн ачал а на місцях
Тисячеліття Українського
Православія. Коли збли
жався 1988 рік, то Відзна
ченням Ювілею на терені
цілої Австралії, зокрема в
поодиноких стейтах в
громадському зарактері,
зайнявся СУОА, а на
терені Новї Південної
Валії Управа ОУГ НПВ.
Процесія з Плащаницею у Вел. П'ятницю 1977р.
Таке СПІЛЬНЕ відзна
Євангеліє несе інж. М. Строкон, Плащаницю - д-р
чення Ювілею на терені
Петро Харів, д-р Осип Менцінський з Перту, мгр.
Н П В алії відбулось в
Ярослав Масляк і п. Микола Винарчик.
Сіднеї, в Зусіпеу Тошп
Наїї, в Неділю, 7 серпня,
1988 р. Повідомлення про це гл. "Душпастирські Вісті" сіднейської парафії
св. Андрія, ч.3 2 /8 8 від 31.7.1988, ст.1. ч. 5:
* * *
З Д В И Г У К Р А ЇН Ц ІВ Н.П.В. З Н А Г О Д И 1000-ЛІТТЯ
Х Р Е Щ Е Н Н Я У К Р А ЇН И
відбудеться в слідуючу неділю, 7.8. в год. 2
попол., в головній залі сіднейського "Тавн Голл". В програмі: Процесія предста
вників Молодечих Організацій і Шкільної молоді, з хрестом, церковними
хоругвами і національними прапорами; а потім: ЕКУМ ЕНІЧНИЙ Молебень
в наміренні Українського Народу, в сослуженні католицьких, православних і
євангелицьких священослужителів, під проводом Епарха Українців католиків
в Австралії, Преосвщ. Кир Івана /П р а ш к а /; історичний перегляд впливу
Християнства на культуру українського народу, з мистецькими виступами
Хорів, Танкових груп і бандуристів - виповнить митецьку частину програми.
6.) УВАГА! Дуже важне! Згідно з зарядженням Преосвщ. Владики Епарха,
Кир Івана, в НЕДІЛЮ, 14 серпня, 1988 р. (День Хрещення киян у Дніпрі),
в усіх наших церквах в Австралії, РІВНОЧАСНО, буде відправлена св.
Літургія і відновлення Хресних Обітів, в год. 11 рано, а потім, в год. 1 попол.
- Велике Водосвяття і МОЛНБЕН, для відзначення Ювілею 1000-ліття
Українського Християнства. Жити на переломі ТИСЯЧЕЛІТЬ, - це велика
ласка від Бога для нас. То ж, прийдім усі до Храму св. Андрія, щоб у ньому
спільно, як діти Божі й діти Українського Народу, подякувати Богові й матері
Божій, Цариці й Покровительці України за ці ласки та просити кращої долі
для нашої Церкви і Народу в Батьківщині. На Молебень запрошено чужинців.
Після Молебня, в параф. залі, відбудеться перекуска для Гостей, а для решти
Вірних, - як звичайно щонеділі, - теплі обіди в заряді Преп. Сестер ЧСВВ.
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Просимо Вірних мати все це на увазі й взяти активну участь у згаданім
Богослуженні та обновитись у св. Сповіді. Нагода до св. Сповіди, буде в
неділю, 14.8. від год. 10.30 рано. о. парох."
В неділю, 7 серпня, 1988р. в тих же "Душпастирських Вістях" ПОВІДОМЛЕННЯ:... 1. СЬОГОДНІ: А). Перша св. Літурґія, - Архиєрейська.
Не зважаючи на свій вік і стан здоров’я, з Мельборну прибув Преосвщ. Владика
Кир Іван, щоб відправити св. Літурґію та очолити Екуменічний Молебень у
сіднейській ратуші (ТОШИ НАШ) для віжзначення 1000-ліття Хрещення
України, українською спільнотою в Сіднеї. Ми всі щиро вітаємо Преосвщ.
Владику і дякуємо за молитви й всі труди та жертви для добра нашої Церкви
і наших душ, тут і в Батьківщині. На Многії і Благії Літа, Владико...
Г). РІВНОЖ СЬОГОДНІ, як відомо, в год. 2 попол., в сіднейськім "тавн
голл", під патронатом ОУГ НПВ, відбудеться відзначення Ювілею 1000-ліття
Хрещення України місцевою українською спільнотою. В програмі: Процесія,
Екуменічний Молебень духовенства УКЦеркви, УАПЦ і Євангелицького
пастора, під проводом Преосвщ. Владики Кир Івана, Епарха УКЦ в Австралії,
а потім: історичний перегляд впливу Хрисиянства на культуру українського
народу, з мистецьким виступом Хорів, Танкових груп і бандуристів. Дуже
заохочуємо всіх наших вірних до участи, оіш.
Д). УВАГА! Для перевозу Духовенства, Сестер і церковного причету з
Лідкомбу до Сіднею і назад до Лідкомб, буде до диспозиції АВТОБУС
(стоятиме на Мери Стріт) на ок. 50 осіб, а в ньому ок. ЗО місць вільних до
винайму (5 дол. від особи). Хто хоче користуватися автобусом, просимо
голоситись до гі. Я. Берегового, біля входу до церкви, о. парох і ще одна
заохота: "Усі на Спільну Молитву за Український Нарід, в тому самому часі:
День 14 серпня, кожного року - це історично прийнята дата Хрещення
Київлян у Дніпрі, 988 р. Цього Ювілейного Року - це НАСТУПНА НЕДІЛЯ.
У зв’язку з* тм, у своїм "Обіжнику" 4 .7 /8 8 до священиків (17.5.1988 р.)
Преосвщ. Епарх Кир Іван пише:... "У всіх стейтах, дня 14 серпня, приблизно
в 1-шій год. попол., дуже торжественно будемо старатись відбути це свято
молитвою, Молебнем, чи спільним молінням, подякуємо Всемогучому Богу в
Пресвятій Тройці за дар Хрещення, за дар святої Віри, за всі добродійства,
які ми отримали, і будемо просити, щоб Бог зберігав наших братів на Рідних
Землях, і нас в розсіянні сущих, на друге 1000-ліття.
Згідно з програмою СУОА, Мельборнський Комітет є Центральним
Комітетом і в Мельборні відбудеться центральне святкування, на яке запрошені
представники всіх стейтових організацій. Дуже вказаним і дуже гарно буде,
коли наші парафії пришлють на ті святкуання, своїх, принайменше 4-ох
представників. В Мельборні відбудеться Крайове Відзначення 1000-ліття."
Ото ж, йдучи за вказівками нашого Архипастиря, в слід, неділю, 14.8. в
нашій церкві буде лиш ОДНА св. Літурґія, в год. 11 рано (а на ній відновлення
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Хресних обітів), а потім: в год. 1 попол.. ВОДОСВЯТТЯ і ЮВІЛЕЙНИЙ
Молебень. До участи в Молебні запрошені капєляни католицьких спільнот імігрантів з різних національностей. Деякіз них виголосять свої закликимолитовпі прохання, в їхніх мовах. Після Богослуження в церкві, в параф.
залі відбудеться перекуска для запрошених Гостей і теплі обіди (як звичайно
щонеділі) в заряді Преп. Сестер ЧСВВ. Просимо вірних мати все це на увазі
й доложити зусиль, щоб ці наші святквання випали якнайкраще, оіш"
*
Подібні Повідомлення-запрошения-заохоти появилися в часописі "Вільна
Думка" ч.32, 7 серпня 1988 р. від Союзу Українських Організацій Австралії
(СУОА) та Української Громади Вікторії про Відзначення Ювілею у Мельборні,
14.8.1988 р. та від Стейтового Комітету для відзначення 1000-ліття Хрещення
України в Сідней Тавн Голл, в неділю, 7 серпня, 1988 р. під кличем: "Здвиг
Українців Нового Піденного Велсу з нагоди 1000-ліття Хрищення України".
А в неділю, 14.8.1988 р. в тих же "ДВістях," - інструкція переведення
Свята: "Сьогодні: В анналах нашої Церкви прийнято, що Хрещення київлян,
а тим самим і формальне визнання Християнства державною релігією Київської
Руси-України князем Володимиром Великим, відбулося у день 1-го серпня,
988р. Саме сьогодні,- точна 1000-на річниця від тої дати. Ось, як описує це
Хрещення літописець Несгор у "Повісті минулих літ": "Потім послав
Володимир по всьому місту сказати: - Якщо не прийде хто завтра на річку,
хай то багатий чи бідний, чи нужденний чи раб, - буде мені ворогом. Почувши
про те, пішли люди з гомоном до Дніпра, радіючи і кажучи: - Якби не було це
добрим, то не приняли б того князі і бояри. Наступного дня вийшов Володимир
з попами корсунськими на Дніпро, і зібралось там люду сила-силенна. Забрели
у воду, і стояли там одні по шию, інші по груди, дехто тримав дітей, молодь
тиснулась до берега, а дорослі бродили, попи ж стояли на місці і творили
молитви. Люди охрестившись, розійшлися по домівках. Володимир був радий,
що пізнав Бога сам і його народ, глянув на небо і сказав: - Христе Боже,
Сотворитслю неба і землі! Глянь на оцих нових людей, і дай їм, Господи,
пізнати Тебе: справжнього Бога, як пізнали Тебе християнські країни.
І звелів будувати церкви і ставити їх на тих місцях, де колись стояли
деревяні кумирі."
Щоб, хоч частинно відтворити ту подію сьогодні, то в часі св. Літургії,
перед "Вірую" відбудеться відновлення наших Хресних Обітів, коли то ми всі
разом, голосно, відповідатимемо на питання священника: "Чи відрікаєшся
сатани, і всіх діл його, і всіх ангелів його і всієї гордині його?" - відповідємо:
ВІДРІКАЮСЯ! а потім: "Чи приєднуєшся до Христа?" - відповідаємо:
"ПРИЄДНУЮСЯ"! Чи віруєш Йому? - відповідаємо: "ВІРУЮ! як Цареві й
Богові", а тоді всі разом, голосно співаємо Символ Віри: "ВІРУЮ в Одного
Бога, Отця Вседержителя..."
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Після св. Літургії, буде відправлений Молебень (Ювілейний), а потім:
ВОДОСВЯТТЯ та покропленая Вірних свяченою водою.
Нам приємно відзначити, що на наше запрошення, представники:
хорватської, чеської, словацької, польської, литовської і сирійської катол.
спільнот у Сіднеї, та, мабуть інші зголосили про свою участь у нашому Молебні,
щоб поділити з нами нашу радість із-за Хрещення наших предків 988 р. і
молитись разом з нами. Після Молебня і Водосвяття в церкві, в параф. залі,
Вірні зможуть мати теплий обід (у заряді Сестер ЧСВВ), а для запрошених
Гостей буде перекуска при окремім столі "
і:
ПРИЗНАННЯ І ПОДЯКА: "Мин. неділі (7.8.1988) в сіднейській ратуші,
українська спільнота відзначила Великий Ювілей 1000-ліття Українського
Християнства. В програмі був Екуменічний Молебень під проводом нашого
владики Кир Івана з Мельборну, в сослуженні о. пароха І. Шевціва, о. Т.
Кліша та диякона Ждана від УКЦеркви, о. митр. Олександра Пігулевського
і о. митр. Володимира Люльки від УАПЦ і протест, пасторів. До Молебня
співали наші парафіяльні Хори: Старший і Хор СУРМА і СУМ, під проводом
маестра Т. Фіголя, і Молодечий під проводом п-і Марійки Дума, а потім ті ж
Хори, упродож трьох годин, дуже милозвучно виконували релігійні кантикомпозиції, гагілки та інші мелодії, та своєю дисциплінованістю справляли
дуже гарне візуальне враження на присутніх (понад 2000 глядачів). Особливо
треба було подивляти здисциплінованість юних співаків/-чок. Всі разом і
кожний/-на зокрема вони дали дуже гарний вклад у звеличення того Ювілею
і за те складаємо Диригентам і Хористам/-кам наше щире признання й подяку
та просимо в Бога для них нагороди і благословення за це. о. парох".
і "Звідомлення про Спільне - екуменічне Богослуження 14.8.1988 р."Об'єднані духово і молитовно, втому самому часі, зі своїми братами на терені
Австралії, наші Вірні мин. неділі (14.8) пережили духове піднесення. В часі
св. Літургії (до якої співав Церк. Хор під проводом маестра Т. Фіголя),
Вірні уважно і з глибоким зворушенням вислухали звуко-запис Слова
Блаженнішого Патріярха Мирослава Івана і Пани Івана Павла II, виголошеного
ними в базиліці св. Петра в Римі, в Неділю, 10 липня, 1988 р., а потім
Молебень. В Молебні взяли участь запрошені священики і миряни представники катол. спільнот: хорватської, чеської, польської, литовської,
лотишської, німецької і сирійської і виголосили в їхнії мовах молитовні
нроханняз нагоди нашого Ювілею.
Після Молебня відбулося Водосвяття на пригадку Хрещення киян і, як
символ нашого Хрещення, а потім покроплеиня Вірних свяченою водою. Після
Богослуження, в параф. залі, відбулася перекуска для Гостей і теплі обіди
для вірних. Гості й Вірні довго гуторили і поділялись своїми враженнями про
події того Дня. оіш"
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ПОСВЯЧЕННЯ ПОХІДНОЇ, ЧУДОТВОРНОЇ ІКОНИ
БОЖОЇ МАТЕРІ ПОЧАЇВСЬКОЇ
відбулося в неділю, 1-го жовтня, 1978 р., в катедрі св.Ап.Петра і Павла в
Мельборні.Копію Ікони Почаївської Богородиці посвятив Кир Іван. Ця ікона
має бути похідною чи мандрівною, бо вона має обійти всі всі наші скупчення,
навіть найменші, в цілій Австралії і Новій Зеляндії. Це входить у програму
приготування до Ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України. Ці відвідини
ікони мають причинитися до духовної обнови наших вірних.
Молитовний похід зачне сіднейська парафія а відтак Нбкастель, Брізбен і
ін. Потім вона помандрує до Мельборну, Джілонгу, Аделяйди, Перту.
Копія чудотворної ікони дуже вірна так щодо розмірів як і краси, але в
дійсну ризу вбрав її п. Роман Капко. Це дійсно взір ювілерської роботи
виконаної фахово, з великою терпеливістю і любов’ю. Там вложено ЗО
аметистів, 190 аквамарин і около 500 правдивих, дрібних перлин. Всю працю
виконав п.Р.Капко безкоштовно.
Після посвячення всі вірні, (а цієї неділі було їх понад 700), приступили
до цілування хреста і Похідної Ікони.
З МАНДРІВНОЮ ІКОНОЮ ПОЧАЇВСЬКОЇ БОГОРОДИЦІ ПО СІДНЕЇ
В рамцях приготувань до відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення України,
від половини м. жовтня, 1978 р., у Сіднеї священики відвідують доми своїх
парафіян з Мандрівною Іконою Почаївської Богоматері.
Ціль тих відвідин подвійна: 1. Обновити й скріпити набожність парафіян
до Богородиці і через Неї висловити нашу вдячність Богові за всі Його
добродійства і ласки. 2. За молитвами і посередництвом Пресв. Богородиці
просити Божої помочі для господарів дому, їх родин і приятелів, для нашоїї
Церкви й цілого Українського Народу. Особливо ж такі відвідини часто улегшую'і ь а то й часто осягають найголовніше: Духовну обнову багатьох парафіян.
Як відбуваються такі відвідини? - В догіднім для Вірних часі (ок.6-7 год.
веч.) священик привозить Ікону на призначену адресу. Там уже приготоване
для неї почесне місце, свого роду вівтарик, звичайно вкритий вишивкою, з
хрестом і свічками та квітами по боках. Священик убирає епітрахиль і фелон,
і в наміренні присутніх править спеціяльний (для цього уложений) Молебень,
проповідає, відчитує молитву до Матері Божої, благословить Іконою присутніх.
По Молебні співається якусь Марійську пісню і всі вписуються до Хроніки
(Пропам’ятиої Книги) таких відвідин. Ікона залишається в хаті звичайно цілу
добу для приватного почитагшя, молитов і розважання вірних. Слідуючого дня
священик забирає Ікону і переносить до іншого дому з тою самою програмою.
Дуже часто господарі дому, в якому відбувається Молебень, запрошуютьна
те Богослуження свою рідню, кумів, сусідів, знайомих, гостять їх чаєм ітп.
Відвідини Ікони стають родинним святом. Звичайно, в такій родинній атмосфері
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відбуваються гутірки на релігійні теми, зокрема спомини про Марійські
вразники й відпустові місця в Україні та про особисті переживання присутніх.
А їх, ти переживань, особливо з війни, так багато! Деякі такі надзвичайні, зо
граничать майжез чудом. Нпр. одна парафіянка розповідає, що, втікаючи до
схоронища в часі бомбардуванб у Німеччині, впала і, при світлі палаючої
"ялинки", побачила загублений кимось хоестик. Підняла його з вірою, що це
знак Божої оопіки над нею і носить його в найбільшій пошані посьогодні,
переконана, що він урятував їй життя.
Багато переконані, що збереження їхнього життя в чсаі воєнної хуртовини
аж посьогодні - це заслуга молитов їхиьоїстаренької матері, Марійської Ікони
чи медалика, що їх вони одержали від мами при відході з дому і винесли з
Рідної Землі. Слухаю тих скромних, скупих, але щирих оповідань наших
добрих людей і ще більше переконуюсь про правдивістьслів Томи Кемпійського:
що Бог гордим противиться, а покірним дає благодать... та що в Божих очах
більшу вартістьмає простенький селяиин-робітник, що Богу повинується, ніж
високовчепий, зарозумілий "дипломований" мудрець, що досліджує шляхи
планет, але Бога - Творця їх ие хоче в них добачити.Слухаючи наших людей
та їхні переживання переконуюсь, що Віра дає їм силу забути за болюче,
кривдяче учора, дає наснагу переживати труди і хрести їхнього сьогодення і
надію на краще завтра. Людина ж без такої Віри живе лиш теперішньою
хвилиною, в страху перед непевним завтра. На щастя, невіруючих серед наших
людей майже не зустрічається.
Дуже вимовним свідоцтвом глибокої християнської Віри наших людей, це
- Х РО Н ІКА ВІД ВІД И Н У КРА ЇН СЬКИ Х ДОМ ІВ І ПОСЕЛЕНЬ В
АВСТРАЛІЇ ПОХІДНОЮ ІКОНОЮ ПОЧАЇВСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ, У
ЗВ ’ЯЗКУ З ПРИГОТУВАННЯМ ДО ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ 1000ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ - Ц е книга в якій вписується спомини і
подяки Вірних з нагоди відвідин Ікони в їх домах. Там, часто в скупих словах,
виведених тяжкою мозолистою рукою робітника, чи тремтячою рукою
схорованого пенсіонера, виявляється глибока віра в Бога, любов до Матері
Божої і вдячність за всі добродійства неба супроти них чи їх родин у
Батьківщині й на чужині; журба і молитви за кращу долю українського народу
і його Церкви. Ось, кілька винятків з тих вписів: "Мандрівка Похідної Ікони
з хати до хати - це Євшан-зілля для наших наймолодших. Проповідь отця
пароха спонукала наших дітей і внуків ставити запити своїм батькам і бабуням.
Я найстарша в родині, була щаслива іпілнесена духово, що вся моя родина
була приутня і брала участь у Молебні до Пречистої Дви... Це було наше
родинне свято..." Е .К .
Або: ..."Відвідини Ікони Почаївської Божої Матері не тільки скріпляє
поодинокі родини так, як у нас, а теж єднає всі українські родини в Сіднеї та
по цілій Австралії в одну велику родину..." Р .Д .К .
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А хіба не зворушливим є слідуючий запис - наче сповідь:..."Ми дуже радіємо
відвідинами Ікони в нашім домі. Хоч Мати Божа завсіди в наших серцях, але
її прибуття до нашої хати зробило нас щасливішими. Особливо для мене
Вона сповнила моїмрії. Я родилась і виросла в Польщі, між поляками. Свого
рідного обряду і звичаїв я не знала, хіба лиш те, що моя покійна матуся мені
розказала. Вона, що могла, те й навчила мене про Бога, про нашу Україну.
Вона мусіла бути уважною, щоб хтось її не підслухав і не зрадив. Наших
церков у Польщі дуже мало, то я ходила до польського костела і вірила, що
для всіх є один Бог, одна віра.
Не так у Польщі. Я мала 14-15 літ, коли в нашому селі відбувалися відвідини
Похідної Ікони Матері Божої Ченстоховської. (Поляки, в часі приготування
до їхнього Мілленніюм Християнства в Польщі, 966 р., обходили з тою іконою
всі польські доми і так піднесли і скріпили духа польського народу до спротиву
комунізмові - оіш). Я прибрала нашу хату, приготовила престолик і тішилася,
що Мати Божа завітає до нас. Та,яке ж було моє здивування, жаль і
розчаровання та біль, коли прийшла черга на наш дім, поляки не хотіли
принести Ікону до нас. тому, що я українка! Ніколи я тої хвилини не забуду.
Скільки то я наплакалася і напросилась, поки врешті вволили моє бажання,
по смери моєї матусі я просила Матір Божу про поміч у моїй сирітській долі.
Зчасом я виїхала до Австралії, тут найшла прибраних родиів, які пригорнули
мене, як свою дитину, привели до нашої церкви, яку я дуже люблю, розказали
мені багато про нашу Церкву й Україну. Тепер я в тому дусі й лююбові до
Матері Божої виховую і моїх троє діточок...: І .Ґ .
Або:..."Я православний, дружина католичка, припавши на коліна перед
Іконою Пречистої, почав розмишляти... Якщо Бог є Батьком усього людства
то й матір Божа ие може бути лише католичкою чи православною... Ми просили
і проситимемо Пречисту, щоб при Її помочі народ наш усвідомив собі, що ми
діти однї Матері!..." С.Х.
Таких і подібних заяв багато. Вони свідчать про глибоку християнську
віру наших людей і їх прив’язання до свого рідного обряду, до своєї Церкви
і до своєї поневоленої Батьківщини України. Пречиста Діва Марія у виді
своєї Похідної Ікони помагає багатьом ту віру відновити, проявити, оживити.
І саме це є метою таких відвідин, (оіш, "Церква і Ж иття" 1,7.1979р.).
і ще:
З ПОХІДНОЮ ІКОНОЮ ПО СІДНЕЙСЬКІЙ ПАРАФІЇ
("Церква і Життя" 31.8.1980 р .)
"За час: 15.10.1978 до 15.6.1980 р., у Сіднеї, Ікона Пресв. Богородиці відвідала
433 доми наших Вірних, а в Її почитанні взяли участь 3.089 осіб, підписаних у
книзі - "Хроніці" тих відвідин.А коли взяти до уваги, що у "переховім часі",
коли Ікона мандрувала до різних осередків у сіднейськім протогіресвітераті,
вона задержувалась у храмі св. Андрія, то можна сміло сказати, що в Сіднеї
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вона відвідала ок. 500 домів а число дітей і непідписаних Її поклонників
перевищило 4.000 душ. Крім цього, кожної неділі й І-шої п’ятаці місяця, Ікона
лежала на тетраподі в церкві св. Андрія для загального почитання Вірних. При
цьому, в церкві, після заамвонної молитви, в неділі, священики відчитували
молитву до Пресв. Богородиці з нагоди 1000-ліття Хрещення України.
Вірні серцем відчували благодатніть таких відвідин Небесної Неньки в
їхніх домах та висловлювали свою вдячність священикам і Сестрам за це.
Вони радо приймали Ікону до своїх домів. Деякіробили з тої нагоди справжнє
радинне свято-празник. Вони запрошували родину, сусідів і приятелів, нерідко
і чужинців, а після спільної молитви - Молебня ще довго продовжились гутірки
на релігійні теми, вимінювались споминами про празники і відпустові місця в
Україні.
Дуже відрадним і приємним був факт, що багато молодих подруж, особливо
ті з маленькими дітьми, запрошували Ікону до своїх домів. І було приємно
спостерігати щиру набожність і цікавість з якими діти слідкували заобрядом
Молебня, як цілували Ікону, або приходили, щоб иа самоті помолитись перед
нею за д;здоров’я тата-мами чи своїх маленьких сестричок і братчиків. Для
дітей, - а вони мають найбільше виглядів дочекатись Ювілею в 1988 році, відвідини Ікони в їх домах, це один з найбільш зворушливих моментів у
їхньому житті. Один Бог знає чи не в однім дитячім серденьку Пречиста Діва
не запалила іскру особливої любові до бога і бажання посвятити себе на
службу Богові й народові у священичімчи монашім стані. Бог бо має свої
дороги і час на здійснення своїх плянів...
Практика відвідування домів з Похідною Іконою - нова. Вона почалась на
еміграції з уваги на вітсудність тут відпустових місць і чудотворних ікон та
присвячених їм храмів. Не диво, що дехто ставився до тої практики скептично.
Так воно було спочатку. Але, в міру того, як почитання Ікони давало свої
невидимі благодатні наслідки на учасників Молебнів, при кінці побуту Ікони
в Сіднеї, число бажаючих гостити Ікону в себе перевищало можливості
священиків відбути такі відвідини...
У Сіднеї з Іконою ходили: о.митрат Іван Шевців (у неділі), о.Микола
Іванчо та о. Богдан Шемечко / напереміну/ і Преп. Сестри ЧСВВ там, де їх
просили. У Воллонгонг такі відвідини робив сам о.Б.Шемечко. В Нюкастлі о. М.Іванчо. Перший робив 75 км. а другий 175 км., щоб здійснити такі
відвідини. Вірні доцінююгь працю і зусилля своїх священиків і Сестер."Хроніка
відвідин Ікони" переповнена щирими висловами подяки для них за цю прислугу
і духовну насолоду.
На закінчення побуту Ікони в Сіднеї,'перед Її перевезенням до Воллнґонґ,
в неділю 15.6.1980 р., відбулась величава, торжественна і велелюдна процесіяобхід з Іконою довкруги церкви св. Андрія. Процесію очолив хрест, що його
ніс Господар Б-ва св. Андрія - п.Микола Фурик, хоругви (несли дівчата з
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Марійської Дружини, (Євангеліє - Гість з України - п. Евген Шевців, батько
о.пароха, Ікону - Голова Б-ва п. Я.Хіцяк. Маленькі діти стелили дорогу Іконі
Пречистої пелюстками квітів.
За Іконою ступав о.митрат І.Шевців, Сестри Василіянки, Церковний Хор
та усі присутні на Богослуженні вірні. В багатьох на очах сльози зворушення
і вдячности Пречистій за її опіку і ласки в часі побуту і "походу-" з хати в
хату, в Сіднеї.
ІКОНА ЗНОВУ В СІДНЕЇ.
"Після закінчення відвідин у Брізбен, Ікона повернулась до Сіднею
25.12.1980 р. і була тут виставлена до загального почитання аж до 15.2.1981
р. А вже в середу, 18.2. о.І.Ш. при нагоді відвідин Канберри в справі будови
там Храму-Пам’ятника, перевіз Ікону для почитання в Канберрі й Квінбієн.
Під опікою місцевого душпастиря - о.Василя Рожека, Ікона була там до
28.5.1981 р. і відвідала понад 20 домів у Квінбієн та ок. ЗО домів у Канберрі
із ок.300 присутніми на Молебняв кожному осередку.
28 травня 198 р. Веч. о.В.Рожек, душпастир Канбери-Квінбієн привіз Ікону
до Мольборну. Місцеві вірні дуже радо привітали Ікону і віддали їй свій
поклін. В неділю 31, травня владика Іван Прашко відправив Молебень у
катедраьнім храмі а потім у монастирі Сестер ЧСВВ і від того дня почались
відвідини Ікони по домах українців катедральної парафії. 3-го червня велике
душевне піднесення пережила перша родина великого Мельборну - п-во Анна
і Степан Моравські.Преосв.владика Іван в асисті Сестер ЧСВВ привіз Ікону
до їхнього дому в Аскот Вейл.
В молитовному піднесенні привітали Ікону 36 присутніх осіб, в тому: ЗО
осіб родини п-ва Моравських (батьки, діти, онуки).
* *
Не можемо поминути ще одного запису з тої "Хроніки", а саме про побут
Ікони в Сіднеї:... "Упродовж цілого року (травень 1985 до 25 квітня 1986 р.)
Похідна Ікона була в Сіднеї. В неділі перед Іконою відбувались Молебні
(особливе видання з Мельборну), в церкві св. Андрія, після св. Літургії,
зокрема в м. травні та в інші вільні неділі, або священики, на запрошення
вірних, (звичайно в асисті Преп. Сестер Василіянок) правили Молебні в
домах вірних (в деяких вдруге), виголошували відповідні проповіді й
преводили гутірки на релігійні теми.
Особливе почитання тої Ікони відбулося в суботу, 19 квітня, 1986 року.
Того дня, в год. 4.оо попол. Блаженніший Патріярх Мирослав Іван (Кардинал
Любачівський), який саме тоді переводив у Сіднейській парафії Архиєрейсьві
відвідини, - відправив Молебень до Матері Божої а потім поблагословив Іконою
всіх присутніх у Храмі св. Андрія. Це - незабутня хвилина. Молебень був т.
зв. Екуменічний. Крім Блаженнішого Патріярха Мирослава Івана, в Молебні
співслужили: Преосв. Кир Іван (Прашко) Епарх УКЦ з Мельборну, парох
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Сіднею о.митрат І.Шевців і диякон Ждан Коломиєць та священики латинського
обряду з комуністичних країн: поляк, чех, словак, хорват, мадяр, литовець.
Молебень відправлено в наміренні за переслідуваних христин у
комуністичних країнах. Співав Церковний Молодечий Хор під проводом п-і
Марійки Сенькович-Дума. Проповідь по англ. мав диякон Ждан Коломиєць.
У святилищі був представник римо-катол. архиєп. Сіднею (кардинала
Е.Клєнси) єп. Робінсон, монсіиьор Т.Меапеу римо-катол. парох Лідкомбу,
(в церкві якого ми правили наші Богомлуження у 1951-61 рр., поки не
збудували свого храму св. Андрія -оіш) та православний священик митрофорний протоєрей Володимир Люлька (заст.Голови Консисторії УАПЦ
в Австралії).
В часі Молебня концелебранти виголошували свої прохання-молитви у
своїй рідній мові, а наш Хор співав тричі "Господи, помилуй!" Учасників
ок.400 українців і чужинців.
Після Молебня, в параф. залі відбулася Зустріч учасників Молебня з
Блаженнішим Патріярхом, при чому представники згаданих народів
виголосили гарні привіти й побажання на адресу Патріярха і нашої Церкви.
В неділю, 20 квітня, Блаж.Патріярх відправив св. Літургію в храмі св.
Андрія, о год. б.оо веч., в Домі Молоді, відбувся Бенкет у честь Патріярха
при участи 500 осіб. Дохід з Бенкету і "Дар любові" передано Блаженнішому.У
четвер, 24 квітня, 1986 р. п.М. Лапка перевіз Ікону доМельборну.
ЗВІДОМЛЕННЯ ПРО СПІЛЬНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ В ПРЕСІ
" Ц Е Р К В А І Ж И Т Т Я ", ч. 35. 28 с ер п н я,1988 р. ст. 4: під промовистим
заголовком: "СІДНЕЙ ВШАНУВАВ ЮВІЛЕЙ 1000-ЛІТТЯ ОБ’ЄДНАНО"
"В неділю, 7.8.88. в сіднейському " Тавн Голі" українці Сіднею відзначили
1000-ліття Хрещення України.
Після австралійського гимиу, до залі Тавн Голу в якій було ок. півтора
тисячі громадян Сіднею увійшла процесія представників молодечих організацій
СУМ-у і Пласту, Братств УКЦ і УАПЦ, церковних організацій, шкільної
молоді, українські католицькі і православні священики, пастор Євангелицької
Церкви і Епарх УКЦеркви - Владика Іван Прашко під звуки пісні" Як славний
наш Бог”, яку відспівали з ’єднані хори Сіднею.
Соборний Молебень відправив Владика Іван Прашко з отцями: Митрат
Іван Шевців, Т. Кліш, диякон Ждан Коломиєць (УКЦ), Протопресв. О.
Пігулевський і В. Люлька (УАПЦ), пастор Л. Семенець. Надзвичайно
патріотичну, глибоку змістом проповідь мав Владика Іван.
Цей дійсно Соборний Молебень 1000-ліття був найважнішого точкою
сіднейських святкувань, бо він об’єднав українців усіх віровизнань. Кожний
присутній міг бути гордим!
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Після Молебня офіційну програму святкувань відкрив голова ОУГ НПВ і
організаційного комітету мґр ІО. Менцінський доброю промовою в англійській
і українській мовах. Представники Ліберал (два) і Лейбор парті привітали
присуніх від їхніх партій. Федеральний сенатор, міністер імміграції в опозиції,
Кедмен, після нього посол Парляменту НПВ - Ііік Ґрайнера а дальше Д. Джонсон
(Лейбор НПВ). Всі вони промовляли коротко, але кожний був докладно
поінформований про тему того дня, про Україну - приємно було слухати багато
похвал для українців в Австралії, а також "Хай живе Україна!" - Даліос.
О год. 3.45 попол., почалася програма Ювілейного Концерту:
Танок в честь Тисячоліття виконала "Веселка", "Хоровід" - Ансамбль ім.
Івасюка, "Гагілки" - Хор "Струмочок", "Щедрик" - Хор ім. Івасюка, "Дума
про матір" арр. Ф. Глушка - бандурист П. Деряжний, "Запорізький марш"
(Г.Китастий) - Хор ім.В. Івасюка і бандуристи ім. Г. Хоткевича, танок "Ко
зацька сюїта" - "Веселка", "Присяга полковника перед Мазепою" - Драматичний
гурток О.СУМ-у ім. Івасюка, "Слава во вишніх Богу" Д. Бортнянського Парафіяльний хор св. Андрія в Лідкомбі, "Дума про Почаївську Божу Матір"
М. Леонтовича - Хор "Сурма", "В'язанка народніх пісень" - хор "Струмочок",
"Народні пісні" - хор "Суцвіття", "Ой, у лузі червона калина" - хор "Сурма",
"Достойно єсть" М. Леонтовича - Міжпарафіяльний православний хор, "Боже,
вислухай благання" і "Київський вальс" - Дівочий ансамбль бандуристок при
УЦРШколі в Лідкомбі, "Гуцульський танок" - "Заграва", "Вкраїно, кат сконав"
К. Стеценка і 'Тими Тисячоліття" М. Федорова і Зореслава - 3"єднані Хори
Сіднею і кінцева точка - "Боже великий, єдиний" - виконали з'єднані Хори
Сіднею. Надпрограмово співала солістка з Торонто, Канада - Оксана Рогатин.
Програму святкувань закінчено національним гимном - "Ще не вмерла Україна".
На окреме вирізнення заслуговує виступ солістки О. Рогатин, яка прекрасно
відспівала "Плавні, плавні" і "Як довго ще?"
Надзвичайно оригінальним був "Танок в честь тисячоліття" - історія переходу
на християнство наших предків. Це була дійсно мистецька цілість, хореографія
ТІ. Тиравської до музики М. Лисенка, награної на тасьмі камерною оркестрою
І. Ковалева.
Добре співав великий (125 членів) З ’єдинений хор Сіднею, яким на зміну
диригували всі три сіднейські диригенти. Як звичайно, блиснула "Веселка" в
"Козацькій сюїті". Дуже добре співав хор "Сурма", зокрема "Думу про
Почаївську Божу Матір” і Ансамбль ім. В. Івасюка.
Коли йдеться про організацію святкувань, їх переведення - то немає сумніву,
що Комітет святкувань вложив немало труду а також грошей. Доцільне було
рішення відбути святкування в сіднейському "Тавн Голі". Ніяка з наших заль
не помістила б стільки громадянства - майже дві тисячі осіб. Пригадалися
нам старі, добрі часи, коли та сама заля, була місцем неабияких українських
тріюмфів.
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Комітет видав дуже гарні,
пропам’ятні програми, так
само мистецьким способом
була прибрана заля масою
ювілейних прапорів. Кожньому присутньому було вручено
англомовну брошурку про про
історію України а також про
1000-ліття Хрещення Украї
ни. Добра система освітлення
і гучномовців помогла бага
тьом виконавцям.
ЦХор св. Андрія під диригентурою Т. Фіголя
Комітет в складі: мґр. ІО.
Менцінський - голова, о. митрат І. Шевців, о. Т. Кліш, о. В. Люлька, Е.
Семенець, О. Островський, М. Володимирів, Галина Данько, Ольга Ільків,
Марійка Лютак, М. Нищук, Е. Оловаренко, М. Пелех, В. Ней, І. Янківський,
Є. Заєць, М. Темник, Н. Євсеєвський, П. Атаманюк, П. Золотар і Галя Кошарська - виконав своє завдання, а побіч них графіки: Р. Глушко, Л. Денисенко і В. Войтович.
Диригували Хорами: "Сурма" і Парафіяльний хор св. Андрія - Тарас Фіголь,
"Ансамбль ім. Івасюка", "Бандуристи ім. Хоткевича", Міжпарафіяльний хор
УАПЦ, "Суцвіття" - Петро Деряжний, "Струмочок" - Марійка Дума. Митецькі
керівники: "Веселка" - Наталія Тиравська, "Школа гри на бандурі гіри УЦРШ
- Едвард Кульчицький і Михайлина Кенцало, "Заграва" - Тарас Менцінський,
Галя Особа, "Драматииий гурток ім. В. Івасюка, О.СУМ Сідней" - Катерина
Атаманюк. Акомпаньятори: Катруся Коцюмбас, Віктор Бурак, І. Фріндл,
Наталія Зінченко.
Головною ціллю Управи ОУГ Нової Південної Валії і Ювілейного Коміте
ту було відзначити наш неповторний Ювілей - соборно, достойно і масово так воно було. Успішність Ювілейного святкування підкреслила участь грома
дянства - понад 2000 і багата концертова програма, яка одначе могла бути
більше скондензованою, ограничениям часу виступів.
Дай Боже, щоби соборність цього святкування - продовжувалася в Другому
Тисячолітті Українського Християнства иа нашому терені."ОБЕ (Омелян
Бучсщький)
* * *
УКРАЇНСЬКА БОГОСЛУЖБА В 5Т. МАКУ’8 САТНЕБКАЬ, 11.9.1988.
"Душпастирські Вісті" Сідней, 4 вересня, 1988 р:
В рамках святкуван ьї000-ліття Хрещення У країни, св. Літургія
(Архиєреська) в слід, неділю (11.9.1988 р.) буде відправлена в римокатолицькій катедрі - 51. Магу’з СаіЬесІгаї, Зусіпеу, в год. 10.зо ранку, для
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наших Вірних і тих з римо-катол. катедральної парафії. Архиєрейську св.
Літургію відправить наш Владика Кир Іван з Мельборну в сослуженні нашого
духовенства і при співі Церковного Хору під диригентурою маестро Тараса
Фіголя. Проповідатиме римо-катол. Архиєпископ Сіднею, Еміненція Кардинал
Едвард Кленси.
До участи у св. Літургії запрошено представників уряду, національних
спільнот і наших організацій. Особливо запрошені всі наші Вірні, в тому й
Ви особисто.
Св. Літурґія починається в год. 10.зо рано. Місце в катедрі треба заняти
перед тим часом і слухатися Впорядників. Не всі зможуть сидіти в лавках.
Поступіться місцем старшим, немічним, жінкам іти. Діти сидітимуть на переді,
по правій стороні від святилища. Перед св. Літургією дзвонитимуть усі дзвони
і відбудеться процесія з хрестом і хоругвами. При вході до катедри, чужинцям
будуть роздаватись тексти св. Літургії в перекладі на англ. мову, даром. Там
теж можна буде купити книжечку о. І. Шевціва: "Міііеппіит ої СЬпзілапііу
іп ІІкгаіпе". Це добра нагода, щоб і Ви для себе чи для австрал. сусідів чи
приятелів ту книжечку купили. Прийдіть у народнім строю, особливо діти!
Душпастир (оіш).
"Душпастирські вісті", Сідней, 11.9.1988. Сьогодні: Архиєрейська св.
Літургія в українськім обряді правиться в римо-катол. катедрі Св. Марії, в
Сіднеї.
Править наш Владика Кир Іван, проповідає Ем. Кардинал Едвард Кленси.
Сослужать священики: о. Іван Шевців, парох Сіднею, о. Спиридон Мигаль парох Нюкастлю, о. Богдан Томашек пом. душп, у Воллонгонг, о. Теодор
Кліш - пом. душгі. в Сіднеї і диякон Ждан Коломиєць. Коментатор св. Літургії
по англ. мгр Михайло Парасин, піддиякони - Богдан Шиян і д-р мед. Петро
Гулак. Вівтарні дружинники: Петро Коломиєць, Михайло Тротнар, Симон
Ґараи, Павло Ґоздин, Іван Куртяк, Іван Спирдз. Тримає Архиєраикон: Андрій
Парасин. Подає кадило: Марко Хіцяк. Співатиме Церковний Хор /С тар ш и й /
. Читає "Апостола" - Степан Михно.
В процесії: хрест несе д-р Богдан Сенькович; хоругви: І. Флюнт, О. Брецко,
І. Ґараи, І. Гаманюк, М. Куртяк, М. Дума, X. Бутилевич, Г. Кузьмич, 3.
Савалага, Е. Ґорчиця, К. Коцюмбас, О. Гуль. Помагають панночки: Христина
Парасин, Наталка Вовк, Маланка Гаманюк, Лариса Брецко, Ганя Кузьмич,
Адріяна Ґаран, Леся Вовк, Оксана Гаманюк, Тамара Брецко, Наталка Куртяк,
Леся Савалага, Юля Кузьмич.
"Душпастирські Вісті" Сідней, 18.9.1988р. Відзначення Ювілею
Українського Християнства в римо-катол. катедрі Св. Марії, в Сіднеї, мин.
неділі, відбулося достойно і величаво. Архиєрейську св. Літургію в українськім
обряді відправив Преосв. Кир Іван у сослуженн 4-охсвященків і диякона.
Проповідав дуже змістовно Архиєп. Сіднею, Кардинал Е. Кленси. Перед і
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після св. Літургії гомоніли катедральні дзвони. Процесію: 12 хоругов і
національні прапори попереджав хрест. Несли його Братчики: М. Смикуліс і
П. Островський.Св.Літурґію співав Церковний Хор (Старший) під дириґен
турою маестро Тараса Фіголя з чудовим сольоспівом п-і Валі Кулик і п-і Гані
Парасин. Сл. Божу пояснював по англ. мгр. М. Парасин. Між учасниками
були представники стєйтового премієра і лідера опозиції; представники
національних груп і українських організацій та установ Сіднею. Зроблено
ВІДЕО. оіш"
* * *
ЗУСТРІЧЗ ПРИМАСОМ ПОЛЬЩІ
В м. листопаді, 1988 р. польську
спільноту в Австралії відвідав Примас
Польщі, Еміненція Кардинал Юзеф
ҐЛЕМП. На зустріч Кардинала, ректор
польської катол. місії в Австралії, кс.
Юзеф Колодзєй запросив нашого
пароха і параф іян. Така зустріч
відбулась у неділю, б листопада, ц.р.,
біля польської каплиці в Марайонґ
(зах. передмістя Сіднею), в год. 2
попол. В зустрічі взяли участь понад
200 наших парафіян, старших і молоді,
а зокрем а дітей з Ц ерковного
Молодечого Хору, під проводом п-і
Марійки Сеиькович-Дума.
В супроводі о. мітрата І. Шевціва
та інших священиків, Ем. Кардинал приступив до української групи, очоленої
прапорами 1000-ліття Українського Християнства. О. парох виголосив коротке
Слово привітання, що його Примас вислухав уважно і додав: що " в минулому,
спілкування поляків і українців не були завсіди добрі, але тепер є добре і є
надія на краще майбутнє..." О. парох подарував примасові Ювілейний
медальйон (роботи М. Ґояна) і прищіпив йому на грудях Ювілейну відзнаку
ОУКОА з якою Дост. Гість не розставався до кінця зустрічі.
Перед каплицею, на головній стіні якої шелестів на вітрі великий портрет
Примаса, у честь кардинала відбувся Концерт польських мистецьких одиниць
Сіднею. В тому концерті, на запрошення господарів його, взяв участь
Церковний Молодечий Хор "Струмочок", під проводом п-і Марійки СеньковичДума. Хор виконав в’язанку українських народніх пісень і танків за що
заслужив собі бурю оплесків від понад 2.000 присутніх глядачів. В часі
крнцергу, конферансіє кілька разів висловлювався похвально на адресу .
українців та викликав сумну усмішку багатьох своїм натяком, що ..."не
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зважаючи на польсько-українські непорозуміння в минулому, сьогодні нашідіти
розмовляють спільною мовою ... англйською".
Після концерту, кардинал похвалив своїх земляків за їх працю на чужині
й, розцілувавшись з нашим отцем парохом по східньому звичаю, від’їхав.
Крім українців, у зустрічі Примаса Польщі взяли участь теж хорвати, литовці,
чехи та інші. Зустріч залишила гарне враження в усіх." оіш
СЛОВО о. пароха І. Шевціва на привітання Ем. Кардинала Ю. Ґлемпа:
"Слава Ісусу Христу. Нєх бендзе похвальони Сзус Христус! Ваша Еміненціє,
Маю велику честь вітати Вашу Еміненцію в імени Української Католицької
парафії св. Андрія в Сіднеї. Парафія св. Андрія начисляє ок. 5.000 душ, в
тому ок. 2.000 народжених в Австралії. Опинились ми в цій гостинній землі
внаслідок несправедливостей останньої війни, позбавлені Рідної Землі. Однак
і тут ми не забуваємо чиїх батьків ми є діти, не забуваємо наших рідних стріх
і дорого цінимо батьківські надбання і зберігаємо батьківські звичаї, Обряд і
Віру, тобто нашу релігійну і національну духовість та ідентичність. Ми
слідкуємо за життям і діями Українського Народу в Батьківщині та його
відношенням до сусідів і сусідів до нього.
З приємністю довідуємось, що там наші народи, Польський і Український,
- з уваги на спільну тверду долю, нарешті пізнали, що небезпека для них
лежить не в їхньому сусідстві, але радше по стороні Західнього і Північного
сильніших сусідів.
Ми радіємо, що на терені Польщі, в останніх часах, а вже зокрема в часі
Великого Ювілею 1000-ліття Хрещення України, завдяки помочі Вашої
Еміненції та польської Єрархії і клиру, наші брати і сестри мали змогу молитися
у стіп С пільної Матері всіх Християн, Королеви Польщі й Покровительки
України, Пресвятої Богородиці, в Ченстохові.
Ми віримо, що сьогоднішні терпіння Українського Народу і Його Католиць
кої Церкви на Рідних Землях гаки переміняться в радість і тріюмф та що
наші народи заживуть у мирі й братерстві, як це бувало колись.
Дай Боже, щоб ми мали щастя вітати Вашу Еміненцію, як нашого Гостя,
на вільній Українській Землі, а тепер, прошу Архиерейського благословення
для нас всіх українців католиків у Сіднїе та бажаю Вашій Еміненції приємного
побуту між нами, кріпких сил, здоров’я і многих літ у праці для Бога, Церкви
і Народу. На многії і благії літа, Еміненціє!" (Присутні відспівали Многоліття,
а Ем. кардинал поблагословив усіх і відійшов на концерт), оіш
*
З А К ІН Ч Е Н Н Я
Ю В ІЛ Е Й Н И Х
СВЯТКУВАНЬ
1000-ЛІТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО ХРИСТИЯНСТВА В ПАРАФІЇ СВ. АНДРІЯ, В СІДНЕЇ,
АВСТРАЛІЯ
відбулося в неділю, 11 грудня, 1988 р. у зв’язку з Храмовим Празником.
Архиєрейську св. Літургію відправив Архипастир українців католиків в
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Апотостолький нунцій Доменіко Енрічі на відвідинах парафії

Австралії, Преосв. Епарх, Кир Іван Прашко з Мельборну, в сослуженні: о.
пароха Івана Шевціва, о. Спиридона Мигаля з Нюкастлю, о. Богдана Томашека
з Воллонгонг, о. Теодора Кліша - сотрудника в Сіднеї і диякона Ждана
Коломийця. Перед св. Літурґєю і підчас неї багато парафіян приступили до
св. Сповіди а св. Причастя приняли ок. 400 осіб, старших, молоді, дітей.
Співав Церковний Хор під проводом маестра Тараса Фіголя.
Перед закінченням св. Літургії відбулося відслонення і благословення Ікони
- плоскорізьби в бронзі, Хрестителів України: св. князя Володимира і св.
княгині Ольги, - Пам’ятки Ювілею, на правій стіні від Іконостасу. Ікону
відслонив о. парох а поблагословив Владика. Ікона виготовлена в Римі. Подібні
Ікони-пам’ягки прикріплені в усіх наших церквах в Австралії.
У програму святкувань, крім св. Літургії, входив Молебень (співав Церков
ний Молодечий Хор під проводом п-і Марійки Сенькович-Дума), водосвяття
і Відкриття Ювілейного Пам’ятника - фонтану за церквою. Це останнє мало
відбутись надворі, але з уваги на зливний дощ, усе відбулось у церкві.
В часі св. Літургії, перед проповіддю Преосв. Владики, Привітальне СЛОВО
виголосив о. парох такого змісту: "Преосвященний Владико, Точно 1 рік тому,
на порозі цього Храму й на початку Ювілейного Року 1000-ліття Українського
Християнства, ми мали щастя вітати ВашєПреосвященство, нашого
Архипастиря, що мав провадити нас у відзначуванні цього Ювілею. Сьогодні
вітаю Вас з нагоди закінчення Ювілейного Року і ставлення Першого кроку в
ІІ-ге тисячоліття Українського Християнства.
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Як на початку Ювілейних святкувань, які ми почали 10 літ тому, так і
сьогодні, ми щасливі, що можемо робити це під Вашим проводом, з молитвою
на устах і спільним Жертвоприношенням у св. Літургії...
Дорогий наш Архипастирю, - "В цей День, що його сотворив Господь, возрадуймося і возвеселімся в ньому! " Сьогодні цей великий радісний День
переживає наша українська католицька спільнота - парафія св.Андрія - у зв’яз
ку з Вашим до нас приїздом, з нагоди Храмового празника і Закінчення Ювілей
ного Року 1000-ліття Хрещення Руси-України 988 року. Під Вашим умілим
проводом й за Вашими вказівками, ми старались перевести той Ювілей якнай
краще: з користю для наших душ і на славу нашої Католицької Церкви тут в
Австралії, і тоїв катакомбах України, і на славу нашої поневоленої Батьківщини.
Дивлячись на наші Ювілейні святкування і побудовані з тої нагоди
пам’ятники на чужині, треба бачити в тому руку Божого Провидіння,яке
вивело нас на чужину, щоб невтралізувати і паралізувати та відбивати ворожі
впливи, а то й зазіхання на душу Українського Народу, і, до якоїсь міри балансувати ті негативи й недостачі, яким наш нарід в Батьківщині не може
протистояти. І за це ми вдячні Божому Провидінню, Пресвятій Богородиці
Цариці й Покровительці України, всім українським Святим і Угодникам
Божим, Святішому Отцеві Іванові Павлові II, папі римському, Слузі Божому
Митрополитові Андрееві, св. п. Патріярхові Йосифові й Блаж. Патріярхові
Мирославові Іванові та Вам, Преосвщенний Владико. Вірю, що наше покоління
свою ролю сповнило належно.
На цьому місці я складаю признання і подяку всім тим Парафіянам, які
впродож Ювілейних святкувань вложили багато зусиль, праці та жертви їхньо
го майна, часу і здоров’я, щоб той Ювілей відзначити якнайкраще, а особливо
дякую: Парафіяльному Ювілейному Комітетові, Братству св. Андрія і Сестрицтву Покрова Матері Божої, Церковним Хорам, Преподобним Сестрам Василіянкам, Вівтарній і Марійській Дружинам, Апостольству Молитви, Мужам
Довіря-Церковним Збірщикам, Жертводавцям - в тому Фундаторам і Меце
натам Ювілейних Пам’ятників у Канберрі й Сіднеї та всім вірним. Для всіх
прошу Божої нагороди, кріпких сил і многих літ та Архиерейського благосло
вення вашого Преосвященства." Слідувала гомілія - проповідь Владики.
У зв’язку з благословенням і відкриттям Пам’ятника Ювілею, в часі Молеб
ня, о. парох виголосив слідуюче Слово: .."Як відомо, - від найдавніших часів
люди будують різного роду ПАМ’ЯТНИКИ на згадку якоїсь важнішої події
в житті спільноти чи навіть на згадку поодиноких осіб. Ті пам’ятники мають
служити пригадкою слідуючим поколінням про важливість тої події, або про
подвиг і жертву даної особи і заохотою до їх наслідування, оборони тощо.
Вистарчить згадати про єгипетські піраміди - гробівці фараонів; у Римі: тріюмфальні луки Константина, Тита і статуї Тиберія, Марка Аврелія та інших
імператорів і поетів на терені римської імперії; Греки мають Акрополь, французи
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Версаль, катедри: Нотр Дам і Шартр, вежу Айфля ітп.; англійці статую Нелсона
та інших визначних історичних перзонажів; москалі в минулому і сьогодні,
прямо захарастили своїми т.з. пам’ятниками усі закутки сов. імперії, пригадуючи
тим свою присутність і, щоб при помочі тих "божків" стерегти колонії.
В Україні наші предки залишили нам кургани і могили в яких похоронені
визначні одиниці наших пращурів. Це ті "свідки слави дідівщини" про які
згадує Поет, та величаві Храми і Собори і різні оборонні замки і споруди, що
їх наші вороги руйнують, щоб так позбавити нас славної минувшини,або
приписати її собі, як це зробили і з Ювілеєм Хрещення України...
То ж, було вказаним, щоб і цей Великий Ювілей українці в Австралії
закріпили гідним Пам’ятником. Таким спільним пам’ятником Української
Католицької Церкви в Австралії - це Храм св. Володимра в Канберрі. В його
будову наші Парафіяни вложили ок. 450.000 дол. Крім цього, сіднейська
парафія поставила ось цей величавий Пам’ятник, що його благословення а
тим самим і офіційне відкриття відбулося у нашій присутності....
Думка побудувати біля церкви св. Андрія достойний басен на Йорданське
водосвяття нуртувала між вірними довгі роки. Її здійснено в цьому Ювілейному
році Хрещення України. Ідею сцен-плоскорізьб з історії Церкви і Народу
піддав маестро Мирон Левицький з Канади. Пляни виготовив наш парафіянин
- молодий архітект Роман Гузій. Плоскорізьби виконала мисткиня Ірина Мадей.
Плитки вложив Іван Нюнька. Будівничий - молодий парафіянин Славко
Куртяк. Водопровід влажив теж наш парафіянин Джон МакЛеод. Привозили
цемент молоді парафіяни Петро Яндзьо і Степан Приказа. Дуже багато праці
вложили панове: Ярослав Береговий і петро Приказа та багато інших.
Критиками - "супервайзорами" і порадниками були майже всі парафіяни, що
приглядались будові. Будовою провадив Парафіяльний Ювілейний Комітет.
Як бачите, в будову Пам’ятника включилась молода генерація парафіян.
На цьому місці висловлюю щиру подяку Преосв. Владиці за благословення
і відкриття оцього Пам’ятника, Парафіяльному Ювілейному Комітетові та
всім Жертводавцям за співпрацю і пожертви, якими уможливили його будову.
Бажаю, щоб той Пам’ятник із своїми символічними сценами з історії
українського Народу й Української Католицької Церкви, для грядучих
поколінь наших парафіян був пригадкою "чиїх батьків вони є дітьми" та
спонукою до молитовної згадки і вдячности за їх зусилля і жертви та заохотою
до наслідування їх у вірності Українському Народові, своїй католицькій Вірі
та рідному українському обрядові: сьогодні, завтра і на многії літа!
*
Різдвяний Лист о. Івана Шевціва до парафіян, січень, 1995 р.
"Дорогі в Христі, Браття і Сестри, Знову стоїмо на порозі Нового Року. За
нами пройдений життєвий шлях "ікс" ліг у минулому, подарованих нам Божим
Провидінням, а перед нами, - відоме лиш Богові - наше майбутнє...
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Родина заслужених парафіян: Дмитро, Юстина, Марійка і Богдан СЕНЬКОВИЧ.

Останній рік, як відомо, для нас українців, усіх разом і кожного зокрема,
в Батьківщині її на чужині, - був роком високого духовного піднесення, Роком
Ювілейним - 1000-ліття Хрещення Руси-України..
Назагал, вірні нашої сіднейської парафії св. Андрія (вірю, що в тому й
Ви, особисто) відзначили той Великий Ювілей належно й успішно. Після
десятирічної духовної підготовки й закликів до духовної обнови, подавляюча
більшість наших вірних у тому Році обновили свої душі у св. Сповіді й скріпили
їх Прєсв. Евхармстіею. Багато їх дали свій матеріяльний вклад у здвигнення
Храму св. Володимира- Пам’ятника 1000-ліття Українського Християнства в
Канберрі, - й на будову Ювілейного Пам’ятника біля нашої церкви в Сіднеї.
На пам’ятку нашого Ювілею вмуровано Пропам’ятні Таблиці в римо-катол.
церквах у: Міллерс Пойнт, Лідкомб, Блектавн і Сен Мерис (у яких ми колись
молились, заки побудували наш храм св. Андрія в Лідкомбі).
Для інформації й освідомлення англомовного читача про Тисячоліття
Українського Християнства, видано книжечку пера о. І. Шевціва: "Мілленніюм
оф Кріщі дніти ін Юкркейн" і поширено ок. 5.000 примірників у Сіднеї, в
Австралії та інших країнах (а в Бразилії її переклали на португальську мову).
В паломництві до Риму, де відбувались величаві святкування нашого Ювілею,
взяли участь ок. ЗО наших парафіян, старших і молоді. Римські торжества,
очолені Главою Вселенської Церкви, Папою Іваном Павлом II і Блаж. Патріяр-
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хом Мирославом Іваном, переважили у значній мірі подібні святкування того
Ювілею в Україні та поставили нашу Церкву на належному їй державниць
кому п’єдисталі, коди дивитись иа них з історичної перспективи. Вони помогли
світові зрозуміти, що Київ, а ие Москва, був центром християнства і культури
иа Русі-Україні в Х-ХІ-тім ст. та що Москва привластила собі нашу історію.
Наше Богослуження в римо-катол. катедрі Св. Марії, в Сіднеї та в інших
стейтах Австралії, участь у наших святкуваннях місцевих римо-католиків та
інших національних Груп і віровизнань, значно причинилися до прославлення
нашої Церкви і Народу та популяризації їхніх терпінь під московською
займанщиною.
А все це сталося завдяки великій жертвенності й зусиллям великого гурта
наших вірних, завдяки їх солідарності між собою і тісній сппівпраці з
Духовенством...
Сьогодні стоїмо на порозі Нового Року й ставимо перший крок у ІІ-ге
Тисячоліття Українського Християнства. Це теж великий дар Божий і
зобов’язання для нас - сучасників тої доби, - на майбутнє, а саме:
Перш усього, ми мусимо зберегти стан нашого посідання: українську мову,
вірність українським традиціям і прив’язання до Рідної Церкви й до
Українського Обряду нас самих і наших дітей та внуків, поки українська
рація стану вимагатиме на майбутнє втримувати українську меншину в
Австралії.
Ми не сміємо вдоволитися дотеперішніми успіхами й спочивати на лаврах.
Навпаки, - становище нашої Церкви в Батьківщині зобов’язує нас до дальшої
дії та боротьби за краще завтра нашої Церкви і Народу.
Через тріщини горбачовської "гласності" пробивають проблиски покращання
долі наших братів і сестер в Україні.
Що ми повинні для них зробити? - Робім те, що можемо. Даймо їм
насамперід моральну підтримку. Ось, вже дозволено перевозити через границі
Сов. Союзу й пересилати поштою: Святе Письмо - Біблію, молитовники,
катехизми, релігійні книжки та предмети релігійного культу: медалики,
хрестики, ікони-образки ітп. Не жалуйте кілька долярів, щоб ті предмети
купити й переслати нашим рідним у Батьківщині. Вони там їх дуже цінять і
будуть Вам за них дуже вдячні. Чому нпр. не переслати туди (в тубочці)
картину Хрещення України, або інший релігійний предмет?
Нашим обов’язком є теж посилити наші протести проти насильної і
доморослої русифікації в Україні та нашу боротьбу за повну і всестороншо
свободу одиниці й народу в нашій Батьківщині".
* *

Р О ЗД ІЛ X V
Є П . П ет р о С Т А С Ю К Ч Н І
Після відходу на спочинок дотеперішнього
Архипастиря УКЦеркви в Австралії, Преосвщ. Кир
Івана Прашка, новим Епархом папа Іван Павло II
назначив Кир Петра (Стасюка), редемпториста з
Канади. 2 травня 1993 р., в Мельборні відбулася
інтронізація нового Епарха, і з того часу він перебрав
провід у нашій Церкві в Австралії.
Новий Епарх УКЦ в Австралії, Преосв. Кир
Петро Стасюк ЧНІ приїхав до Сіднею, 4.6.1993 р.,
щоб взяти участь у Соборчику Духовенства (711.6.1993). В суботу 5.6. Владика відвідав Братську
Рідну Школу і знайомився з житям парафії. В Неді
лю П’тдесятниці Владика відправив св.Літурґію і
Панахиду перед Пам’ятником Поляглим (Зеленосвягочна Панахида). Після цього в параф.залі відбулося прийняття - зустріч
владики з парафіянами. (Вступ: 10, 5 і 2дол.) В часі Соборчика одна Сесія
призначена питанню Мирян, і в ній взяли участь представники парафії:Бва,С-ва, Школи іін.Також відбулася зустріч владики з представниками молодої
генерації вірних, в середу 9.6.1993р. і тп.
В часі св. Літургії, в Н д.6.6.1993 р. о. парох І.Шевців виголосив
Привітальне Слово:
"СІХ. Преосвященний Владико,
Вітаю Ваше Преосвященство - нашого нового Архипастиря - від імени тут
присутніх та всіх інших вірних сіднейської парафії св. Андрія і бажаю Вам
приємного побуту між нами.
Як бачите, Владико, - наша парафія одна з найбільших в Астралії
(приблизно 5-6.000 душ) а її члени - це скитальці з України, після останньої
світової війни, їхні діти і внуки. Багато з цих останніх Ви бачили і зустрічали
вчора в церкві і в Братській Рідній Школі. Упродовж 45 літ нашого тут
побуту в парафії охрещено понад 2.000 дітей, а понад 750 душ Бог покликав
на вічний спочинок і по нагороду.
Виходячи на чужину, під час воєнної хуртовини,ці перші поселенці винесли
з-під рідної стріхи у своїх серцях і принесли иа чужину - найцінніший скарб,
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- це: віру і: Триєдиного Бога, любов і прив’язання до рідного українського
обряду, до ред дійних і національних традицій. Тому- то, одним з найперших
їх бажань па чужіші було: мати свою Церкву і священиків, які помогли б їм
ту Віру і духовість підтримувати і зберегти.
їхні заходи увінчалися успіхом,бо вже 1950 року з Канади до Сіднею
приїхали перші українські священики Вашого Чину Редемптористів, Отці:
Микола Кои’яківський і Франц Боський.
Впродовж 10 літ ми молились у чужих церквах і рівночасно робили заходи,
щоб маси власні храми. Завдяки ініціяторові будови, який лежить тут
похоронений, покійному о.Петрові Дячишину, - побудовано оцей прекрасний
Храм св. Андрія 1961 р. З того часу той Храм, як Дім Спільного Батька, став
не лише Домом Молитви, але й плятформою зустрічі і єднання українських
поколінь; свідоством присутності! української спільноти в Австралії та
свідоством Віри і культури (тоді поневоленого) українського народу і нашої
переслідуваної Церкви ; став кузнею української духовости і виказкою
української ідентичиости усіх поколінь українців- католиків у Сіднеї.
Той Храм і приналежні до нього будівлі: школа-заля, монастир Сестер
Василіянок і Дитячий Садочок у ньому, Пам’ятник Ювілею 1000-ліття
Хрещення Русі-України, та Парафіяльний Дім і Дім Пенсіонера біля нього,
все це побудовано за пожертви навіть не половини парафіян, при пасивнім
спогляданні решти. А все це зроблено - збудовано на славу Божу й на славу
українського Імени в цій країні кенгуру, на добро нашої Церкви й на славу
Українсь кого Народу.
Маємо надію, що молоді, грядучі покоління наші зберігатимуть цей
батьківський дар і спадок для них та що вони користатимуть з нього, а не
змарнують його, як це зробив з добром-спадщиною свого батька нерозумний
блудний син у Євангельській притчі.
Попри всі вигадки і бажання наших недругів, а навіть мимо песимістичної
прогнози декого з нас, що мовляв: "молоде українське покоління народжене в
Австралії, - відрікається своєї Церкви й Обряду" - я хочу запевнити Ваше
Преосвященство, що, хоч у тім є зерно правди, але ие вся правда.
Проблема відчуження чи тимчасової обоятиости та алієнації від Церкви
молодого покоління не лиша наша, українська. її мають теж місцеві римокатолики та інші національні спільноти на чужині. Це хиба - проблема нашої
доби, просякнеиої матеріялізмом. Зрештою, Ваше Преосвященство, як паросток
і сучасник третього покоління українців в Канаді, знають причину цього явища
- "ісходу"- відчуження молоді від своїх батьків, та, віримо, що Ви привезли
мам антибіотик - панацею і спосіб, як той "ісход"-відчуження і "втечу" зупинити.
Досі ми робили все, що і як уміли й могли, щоб зберегти католицьку Віру,
український обряд, культурне і національне обличчя старшого і молодого
поколінь українського роду в Австралії. Духовним провідником у цьому ділі
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був наш дотеперішній Архипастир - Кир Іван Прашко і наші священики, які
вже й постарілись у тій праці, а про нових молодих наслідників їхніх ми не
подбали належно.
Великий духовий підйом і духовне відродження двічі приніс нам у наші
будні св.п. Патріярх Йосиф та Його Наслідник Блаж. Патріярх Мирослав Іван.
Ми вважаємо себе особисто і нашу парафію, а то й цілу нашу Церкву в
Австралії, складовою частиною Українського Народу й Українського Католиць
кого Патріярхату на Батьківщині та хочемо, щоб так воно було сьогодні,
завтра і повсякчас, і під Вашим проводом, Владико! Бо в особах наших
Єпископів і Священиків ми хочемо бачити доброго і вирозумілого Батька й
Архипастиря, що за прикладом Доброго Пастиря - Христа, йде попереду свого
стада, знає його потреби, ставиться з вирозуміиням до тих, які заблудили.
Ми боїмося пастуха, який лиш підганяє і стриже свої вівці.
Віримо, що Ваше Преосвященство стануть тим Добрим Пастирем, радше
Архипастирем, і поведуть теперішнє і грядучі покоління українців католиків
в Австралії дорогами Божих Заповідей до вічного щастя в небі, під знаменем
Хреста і Тризуба! В тому напрямі обіцяємо Вам наш синівський послух і
співпрацю та бажаємо Вам кріпкого здоров’я і многих літ! Ввійди, Архиєрею, у
своє стадо. Благослови нас, Владико святий! С.І.Х."
*
Загальні Збори Б-ва. Неділя 8.8.1993р. Присутні 40 членів Б-ва і С-ва. Заг.
Збори відкрив І. Кобрин - Голова. Секретарював Л. Нечипорук. Молитва: о.І.Ш.
Протокол з останніх Заг. Зборів (16.9.1990р.) відчитав П.Середюк. Привіти
висловили: о.парох і п-і Ю.Сенькович. Письмові прислали: дивізійники.
УСуспільна Служба (Оля Барановська), Гурток Пенсіонерів, Батьк. Комітет
Церк.Молод. Хору "Струмочок". Після звіту Голови, Секретаря і Скарбника,
п.В.Марушечко від імени Контрольної Комісії підкреслив, що всі книги в
належнім порядку й зробив внесок про абсолюторію уступаючої Управи.
Перевибрано "стару" Управу. Секретарем буде Степан Гулик. Рішено
викреслити зі Списка Членів тих, які впродовж років не платили вкладки і не
проявляли діяльности.
Після такої "чистки" у Списку ос талось понад 50 членів. (Упродовж місяців:
вересень-грудень 1993р., о. парох був у Львові і викладав богословські предмети
в Духовній Семінарії. Заступав його о.Зенон Хоркавий).
*
Сходини Управи Б-ва 26.7.1994 р., у присутності нового Епарха Кир Петра
Стасюка ЧНІ. Новий Епарх висловив признання Управі за дотеперішню працю
і між іншим, заявив: "відтепер молодь буде перебирати провід у церковнім
житті. ОУКОА - це його дорадники і речники мирян. Є надія, що молоді люди
почнуть діяти. Вони ще не мають досвіду. В пляні є, що до Сіднею прийде
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жонатий священик з України, поки що на пробу. Плянується Епархіяльний
Собор, тобто співпраця людей віруючих і доброї волі з духовенством.Також
відбудеться Патріярший Собор у Львові 1996 р., під гаслом: "Духовне
відродження України.'' Там повинні бути Делегати з Австралії. На
Епархіяльнім Соборі треба одобрити Статут УКЦ в Австралії. "Українська
Молодь Христові" - це не організація, а РУХ - дія - "тоуетепС . Треба
відновити ТУСК "Обнова" та усвідомляти молодь у релігійних справах..."
Сходини 3.1.1995р. Справи: Колядки і "Бар-бе-кю" для Хористів (даром)
і всіх присутніх; спільна просфора після йорданського водосвяття 22.1.1995.
Намічено відбути Загальні Збори або Ширші Сходини парафіян у справі
вибору нової Управи, бо члени "старої" управи вичерпані працею, хворобами
і ти. клопотами. І, справді, Голова Б-ва І,Кобрин дуже часто бував у
шпиталі,Секретар С.Гулик несподівано помер.
Останні Сходини Управи Братства св. Андрія, в присутності о.І.Шевціва,
відбулися в параф.домі, 4.4.1995р. Справи: приготування до Великодня,
свячення пасок, Спільне свячене і прощання о.пароха при відході "на пенсію"...
*

Спочатку ми всі сподівалися, що новий владика має якісь свої пляни щодо
оживлення релігійного життя наших вірних, зокрема тих з молодого покоління
в Австралії. В днях: 7 - 1 1 червня, 1993р. в Сіднеї відбувся Соборчик.
духовенства епархії УКЦ. Одна з Сесій Соборчика призначена на зустріч
владики з представниками Мирян.Досі такими представниками і речниками
мирян на Соборчиках були старші парафіяни, звичайно, члени Управи Братства
св. Андрія і Сестрицтва Покрова Матері Божої в Сіднеї і ін.
З приходом нового владики постає нагода, щоб молодше покоління наших
вірних включилося в провід і розвиток релігійного життя нашої парафії.Ці
перші відвідини нового єпископа на терені парафії повинні дати нагоду молодій
генерації представити владиці свої міркування і настанову щодо релігійного
життя під його проводом у майбутньому.
Маючи це на увазі, парох - о.І.Шевців -(5.5.1993р.) вислав Запрошення на
зустріч владики (16.5.1993) з представниками молодого покоління парафіян
у Сіднеї. Запрошені були: адвокат Михайло Парасин, диякон Ждан Коломиєць,
Христя Коломиєць, Марко Кулик, Наталка Кулик, Іванка Ґаран, Славко
Ільків, Стефан Цимбалій, д-р Богдан Сенькович, Оксана Гуль, Славко і
Марійка Дума, Олег та Ірина Островські, Петро Тимоць, Христина Вовк,
Одарка Брецько, Христя Кулик Лідк., Ірина Флюнт, Ганя Яценко, Петро
Кобрин, Роман Гузій, Славко Куртяк, Андрій Бомба, д-р Чеслав Кабан, Славко
Сивак, Петро Шміґель, д-р Петро Гулак.
Повища зустріч відбулася в параф.залі, в неділю, 16.5. в год. 9-10 рано
(між двома св.Літургіями). Після молитви, о. парох ІШ пояснив ціль Сходин:
провід у нашій Церкві перебрав уродженець Канади з канадською
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ментальністю, де, як знаємо, є нахил до латинізації, заведено новий календар
ітп. А ми дотепер йшли крок у крок з народом і Церквою в Україні. Ми бо частина Українського Патріярхату і хотіли б, щоб так було і в майбутньому, без
великих змін. Ціль Сходин: вибрати речників - spokespersons - які в середу
10.6. представили б владиці свої постуляти. Присутні вибрали споміж себе
осіб, які висловлять погляди своїх ровесників у рамках віку 16-40 років: мгр
М. Парасин, пані Одарка Брецько, панна Наталка Вовк, д-р Петро Гулак.
Сходини представників молодої генерації парафіян. Неділя, 30.5.1993 р. в
параф. залі, год. 9.00 рано. Присутніх 20 осіб. Спочатку чути було голоси, іцоб
заснувати нову релігійну організацію для молодших парафіян. Деякі радили не
творити щось нове, але на старих підвалинах ставити новобудову. Давати дітям
обов’язки (нпр., школа, молод. хор ітп.) а з ними прийдуть і їхні батьки.
*

Зустріч молодої генерації парафіян з новим владикою відбулася в параф.
залі, в середу 10 червня,1993р. в год. 7.зо веч. Присутніх приблизно 80 молодих
парафіян. Спочатку промовляли вибрані заздалегідь речники: п-і Г.Парасин
(замість мужа Михайла), д-р П. Гулак, п-і Одарка Брецько і гі-на Наталка Вовк.
Всі вони, кожне на свій лад, представили владиці настанову своїх ровесників/ниць до нашої Церкви й обряду і до справ українських взагалі та свої
дезидерати щодо покращання релігійного життя в нашій парафії в
майбутньому. Всі вони хотіли б мати тісніший зв’язок, по змозі з молодими
священиками, короткі проповіді та Служби Божі в суботи, або в неділі, ввечір,
та більше пояснень символіки українських обрядів, Богослужень ітп.
Не обійшлося без критики сучасного стану, але дуже відрадним було те,
що всі промовці підтверджували позитивну настанову нашого молодого
покоління до своєї Церкви, підкреслювали її вагу в збереженні української
ідентичности того покоління і заявляли готовість бути вірними своїй Церкві.
Вони не хочуть великих змін, ради самих змін, але ДОПОВНЕННЯ, тобто
тісніших, неформальних контактів з душпастирями і напівродинного
відношення і спілкування з ними.
Дехто з молодих людей дивується тісному пов’язанні релігійних проблем
УКЦеркви з національними та наголошування тих останніх з проповідальниці
в церкві. Тим молодим людям тяжко зрозуміти, що на чужині ми мусіли
підкреслювати і наголошувати наше українство, бо донедавна Україна була
поневолена і наша Церква переслідувана ворогами. Австралійці цього не потре
бують робити, бо досі ніхто їх не поневолював, бо вони в себе вдома і все, що
зроблене-збудоване (магеріяльне і духове) остається, природно, в Австралії.
Ми, українці - це частина Українського Народу й Матері-Церкви в Україні,
повинні помогти їм в цю критичну хвилину.
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Висловлювали свої гадки і погляди: С.Цимбалій, Кріс Мілляр, Б.Фіґурка,
П.Кобрин, ІО.Ґродзіцький, Яня Ґаран, Н.Гаманюк, В.Сенько, А.Даниляк,
П.Спирдз. В загальному, всі вони хотіли б більшої активности й участи нашої
молоді при нашій Церкві. Вони ие вимагають ніяких змін, а радше готові на
старих фундаментах Братств і Сестрицтв ітп. продовжувати релігійне життя
нових генерацій українців католиків в Австралії. Таку настанову належить лише
привітати і побажати успіхів у майбутньому", оіш ("Душп.Вісті", 27.6.1993р.)
*
Сходини Молоді. Середа, 30.6.1993. Дім пенсіонера, 7.30 веч. Присутнії
26 осіб. Сходини відкрив о.парох І.Ш. молитвою "ОН" і висловив признання
присутнім за те, що прийшли. Це знак, що нас таки щось єднає і турбує, а
саме справа: як нам дальше бути, як спільноті україського обряду. Диякон
Ж.Коломиєць представив вислід Запитника, що його переведено з рамени
Соборчика Священиків. З нього ясно, що більшість нашої молоді вірить у Бога і
доцінює свою приналежність до українського обряду, хоч небагато його
розуміють.
М.Парасин пригадує, що на останніх Сходинах вибрано Комітет, який до
трьох місяців має виготовити пропозиції зі сторони молодих. Отож, чого
вони хочуть?
Б. Бутилевич: Служби Божі правити в суботу ввечір замість у неділю. Життя
нашої Ц-ви треба плянувати на десятки років наперід. Нова організація має
заохотити дітей до Церкви. Це мають зробити молоді батьки. Янка Ґаран:
молоді бояться Статутів і формально належати до якоїсь організації. Б. Фіґурка:
Не від якогось Комітету чи якоїсь організації, але від священика залежить
релігійне життя в парафії. Проблеми має розв’язувати священик. Хочуть знати,
що думає священик у цій справі? Я. Ґаран: Слід мати на увазі, що в нашій
парафії є не лиш доктори і маґістри, але й клінери (чистильники - упорядники оіш) та що вони становлять більшість парафіян. Треба анґажувати молодих
людей до помочі священикам.
Створено Ініціятивну Групу, яка має уложити Статути Молодечого Братства
і Сестрицтва, в складі: Петро Кобрин, Христя Кулик Лідк., Христя Коломиєць,
Одарка Брецько, Марійка Дума, д-р Петро Гулак, д-р Б.Сенькович, Галина
Гузій, Іванка Ґаран, диякон Ждан Коломиєць. Слід.Сходини: 11.8.1993р.
*
Намагання нового епарха заводити зайві й небезпечні іновації в нашій
Церкві насторожили її вірних старшого покоління, і в часописах: "Церква і
Життя" в Мельборні та "Вільна Думка" в Сіднеї, (1.8.1993р.), появилася стаття
відомого в Австралії громадського і церковного діяча, п. Богдана
Тарнавського, з Мельборну, п.з.: "Чи не заскоро?"
"Українська Католицька Церква завжди, а зокрема від минулого століття,
була заборолом проти латинізації і взагалі проти денаціоналізації. Вона була
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збудником релігійної і національної свідомосте своїх парафіян. Її священики
світили прикладом релігійносте, патріотизму і посвяти своїм вірним. Для
прикладу згадати хоча б період національного відродження Галичини в другій
половині минулого століття, наших священиків в часі поміж світовими війнами,
які каралися по тюрмах, Бриґідках і Березах Картуських за їхню просвітянську
працю серед народу, наших священиків і єпископів під большевицькою
окупацією, які за вірність Церкві й народові переживали нелюдські знущання.
Та й тепер, в часах незалежности України, священики є зразком релігійносте
і патріотизму, особливо серед зросійіцених, національно інертних громадян
совєтського виховання. Теж на еміграції, на чужині, довкола Церкви
гуртувалося все церковне, а дуже часто і громадське життя. На її заклик
вірні будували величаві храми, народні доми, кооперативи ітп., - все на те
тільки, щоби заховати своє українство.
Суспільство назагал було жертвенне.Щоби рішати важливі питання,
скликалися ширші сходини, на яких заслухувалися думки присутніх. Зокрема
в церковних справах, особливо останніми роками, багато говорилося про участь
вірних в житті Церкви.
Тож мене заскочило, занепокоїло і обурило неочікуване впровадження по
українських церквах Австралії читання Євангелія та виголошування проповідей
англійською мовою.Як це так?! В менш важливій справі - чи читана Служба
Божа має бути о 8.00 год. ранку чи пізніше - переводилося опитування вірних.
А тут у так важливій справі, як запроваджування англійської мови під час
Богослуження, не засягнувши опінії загалу, Соборчик (духовенства УКЦ оіш) сам на свою власну руку рішає так важливе питання. Для кого і для
чого? Якщо може дехто з наафіян таке бажання висловив, то це ще далеко ие
опінія більшосте. Тому що кілька осіб не розуміє української мови, це ще не
причина, щоб вводити чужу мову в богослуження. Чому задля кількох осіб
переважна більшість має бути змушена вислухувати двічі ті самі Євангелія і
ті самі проповіді?
Саме собою насувається питання: який буде наступний крок? Впровадження
цілих Богослужень англійською мовою?
Я уважаю, що Українська Церква має бути українською, а однією з ознак
цього, що в ній є тільки українська мова. В протилежному разі про
українськість не може бути і мови.
Якщо я схочу піти до англійської церкви, чи будь-якої іншої, то я знаю,
що я є в цій церкві та що вони задля мене, чи, може, ще декількох не переходять
иа мою мову.
Донедавна наші Богослуження відправлялися лише церковнослов’янською
мовою, в латинському обряді по - латині. Ці мови мало хто розумів, але це не
перешкоджало вірним ходити иа Богослуження. На Богослуженнях у всіх
церквах було багато більше вірних ніж сьогодні.
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Вводити чужу мову, щоб притягнути молодь? Її нема не тільки в нас, а й
по всіх церквах світу. Таке є насталенмя в усьому світі. Такий тепер час.
Може, якщо б заборонити всілякий спорт у неділю рано, в часі, коли в церквах
відправляється Богослуження, то ситуація, мабуть, дещо змінилася б.
Знаю, що в деяких місцевостях у Канаді, а головно в Америці, запроваджено
в деяких наших церквах англійську мову. Там е дещо інші обставини. Не
забуваймо, що иа американському континенті живе вже шосте чи сьоме
покоління і багато з них дійсно вже української мови не розуміє. Але які
результати? Ті, що бували в Північній Америці, знають, що молоді в тих
церквах як і не було, так і нема. Вислід того кроку в нас, на мою думку, буде
такий самий. Запровадженням англійської мови молоді не притягнеться, а
зате відкинеться старше покоління.
Ми дуже добре знаємо, на кому Церква опирається. Не на молоді. Її нема
ані на Богослуженнях, ані тим більше у списках жертводавців. Церква
спирається якраз на старших і, до певної міри, середнього віку парафіянах.
Так є в Церкві, так, на жаль, є переважно і в громадському житті. Молоді,
які працюють чи уділяюься, це діяманти нашої спільноти, але це в більшості
тільки одиниці.
Я розмовляв з 15-20-річними людьми. Вони майже всі висловилися, що це
не є потрібне.
Візьмім приклад з англійських церков, де в них все по-англійськи. А все
одно в їхніх церковних вістях є поміщені тропарі, кондаки, апостол і євангеліє
иа неділю. Вісті розкладають перед Службою Божою по лавках, або роздають
при вході. Чому ми не могли б таке зробити по-англійськи для тих, що поукраїнськи не розуміють, замість вводити англійську мову в наші загальні
Богослуження.
Зрештою, маємо книжки-молитовники по лавках з перекладом Богослужень,
молитов, пісень і т.д. майже слово в слово на англійську мову, якраз для тих,
які ие розуміють української мови. Вони з них можуть користати.
Якщо хтось спеціяльнго бажає мати шлюб чи христини по-англійськи, то
це друга справа, їм це можна зробити. Це не є відправи для загалу. Чому інші
національності - поляки, росіяни чи навіть наші православні брати - ані не
думають вводити англійську мову в часі своїх Богослужень? Вони знають,
що це не є розв’язка ситуації. То чому ми це робимо? Чи це,може, наш
питомий комплекс меишевартости? Пощо тоді "мучити" нашу молодь, щоб
вона вивчала українську мову, пощо удержувати українські школи і
заохочувати до них дітей і молодь, пощо намарне праця і час українських
учителів і громадських діячів? Як можуть батьки вимагати від дітей, щоб
вони говорили українською мовою, коли відповідь буде очевидна: "зет’с ол
райт, дед" - навіть в церкві говорять по-англійськи, і навіть священики-українці
розмовляють прилюдно між собою по-англійськи.
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Я вважаю, що нам найвищий час, головно тепер, коли Україна стала
самостійною, зробити переоцінку нашого поступування і почати називати речі
по імені, а не мріяти про нереальності. Нарікаємо на "воріженьків" та різні
обставини, а ие бачимо, що дуже часто самі себе нищимо своїми руками.
Б.Тарнавський (Мельборн).
*

І ЗАСКОРО, І НЕ ПОТРІБНО! ("Церква і Життя", 15 серпня, 1993р.)
"В обох українських часописах в Австралії ("ЦіЖ" і "ВД" з 1.8.ц.р.), появи
лась стаття п. Б. Тарнавського під вимовним наголовком: "Чи не заскоро?" в якій Автор ставить слушне питання про доцільність введення англійської
мови в наші Богослуження під сучасну пору. Я вповні погоджуюся з аргумента
цією і виключеннями Автора. Бо й справді! Пощо було нам досі, упродовж 45 літ
будувати підвалини для збереження української духовости в нашій Церкві (школи,
організації молоді ітп.), якщо сьогодні, ми мали б бути свідками їх руїни через
примху і нерозважність деяких священиків молодшого покоління?!
Шкода, що Автор не назвав ані священика, ані парафії, де це вводиться
англійську мову в наші Богослуження, сказавши загальниково, що це діється
в "українських католицьких церквах в Австралії" та що це "соборчик сам, на
свою власну руку, рішає так важливе питання"...
Як учасник усіх 23-ох Соборчиків Духовенства УКЦ в Австралії 1970-93 і
редактор їх резолюцій, якогось рішення про впровадження англійської мови
в наші Богослуження я не пам’ятаю. Про потребу частинного вживання англій
ської мови, чи то в проповідях до молоді, чи то в поясненнях обрядів шлюбу/
хрищення іти., була мова иа попередніх соборчиках, залишаючи аплікацію
того рішення специфічним обставинам і здоровому розсудкові священика.
Якщо ж сьогодні деякі священики інакше поступають і,виглядає, насилу
вводять англійську мову в Богослуження, то це самовільний вискок, який
треба назвати нерозважним і шкідливим. Вірні нашої Церкви мають слушність,
коли з тим не погоджуються, о. Іван Шевців"
"Душпастирські Вісті " 22.8.1993р.: "До відома вірних сіднейської
парафії: 3 приїздом нового, англомовного владики, наша молода генерація в
Австралії ставить щораз то виразніше домагання уживання англійської мови
в спілкуванні з нею, у Богослуженнях і проповідях. Це зрозуміле і нормальне
явище, бо багато молодих людей, звичайно, з вини нас старших (зокрема ж
своїх батьків) не розуміє добре української мови. То ж мусимо іти їм на
уступки і на компроміс, щоб задержати їх при українськім обряді й при
у країн ств і взагалі.
Маючи це все на увазі, священики нашої Церкви в Австралії рішили
ЧАСТИННО вживати англійську мову в наших церквах там і тоді, коли для
цього заходить конечність, нпр., коротка проповідь на Службі Божій для
молоді, пояснення обрядів Хрищення, вінчання, похоронів ітп.
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Йдучи на зустріч ба
жанням молоді нашої
парафії, я погодився, що
в другу неділю місяця
вересия-жовтня-листопада
ц.р., крім св.Літургії в
год. 8 і 10 рано, буде ще
співана Молодечим Хо
ром, св. Літургія в год.
5.30 попол.; а в 2-гу
неді л ю м. грудня-січнялютого, крім св. Літургії
8 і 10 рано, буде св.
Літургія для молоді в год.
Соборчик духовепьспша УКЦ в Мельборні 1995 р.
7 веч. Якщо виявиться
потреба, то такі вечірні Літургії, з англомовними проповідями будуть щонеділі,
в год 5 або 7 веч. Віримо, що наша молодь той крок у її сторону доцінить і
свою Віру практикуватиме в ріднім українськім обряді. о .Ів а н Ш евців.
(Після цього, в м.серпень-грудень о.І.Ш. виїхав до Семінарії Святого Духа
у Львові викладати богословські предмети. Його заступник, о.Зенон Хоркавий,
правив кілька разів св.Літурґію для молоді ввечір, і... перестав. Бо иа перший
раз прийшло десь 20 осіб, иа другий 11, на третій 7, потім 1, а врешті ніхто...
Так осталось і посьогодні. Такі ми є. І старші, і молоді. Зійдуться, наговорять,
надають пропозицій, а потім нарікаємо, бо виконувати сказаного немає кому.
оіш).
*

Подібні Сходини відбулися в середу, 27.7.1994р. в параф. залі, в год. 7.45
веч. Присутні: новий Епарх,Кир Петро Стасюк., о парох І.Шевців, о.Зенон
Хоркавий, о.Теодор Кліш, C.Дyмa, Б.Бутилевич, Е. Бутилевич, М.Бутилевич,
С.Бутилевич, О.Барановська, Сестри ЧСВВ: Константина і Тереня, Х.Вовк,
Р.Вовк, X.Парасин, II.Вовк, Г.Гаманюк, О.Барабах, І.Ґаран, П.Коломиєць,
Д.Мороз, І.Кобрин, П.Спирдз, К.М ілляр,В.Б’єляк-Мілляр.
Кир Петро: Відновлено діяльність ОУКОА. Провід перебрала молода
генерація. Вона має різні референтури і звернено особливу увагу на молодь.
Планується Патріарший Собор у 1996р. В Австралії має відбутися Епархіяльний Собор під гаслом: За духове відродження України. Після патріяршого
Собору відбудеться Синод Єпископів, щоб взяти до уваги рішення мирян.
Ми маємо помагати Україні, заявив владика. Тому ОУКОА вибрав Комітет
Мирян. Головою є п.Степан Романів. Централ я в Мельборні. Але кожна пара
фія повинна мати свій Комітет. Всі повинні в ньому працювати, а насамперід,
щоб пізнати себе і свої проблеми...
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На Патріярший Собор повинні поїхати з Австралії ок.500 осіб, зокрема
молоді.На Епархіяльнім Соборі буде одобрений Епархіяльний Статут. Ми
передаємо Церкву в молоді руки. "Українська Молодь Христові". Що це? Це
РУХ. У проводі УМХ стоятиме ие якась Управа, але Комітет. На питання
Х.Вовк: Хто має провадити УМХ і 'курси про українську духовість? - Владика
Петро: -Провідник, виховник, "шпец" від справ молоді, а якщо у нас таких
немає, то запросити від римо-католиків. Члени ОУКОА приїдуть до Сіднею,
щоб помогти обновити нашу молодь.
*
Канонічна візитація сіднейської парафії св. Андрія в днях:24-31.7.1994 р.
В суботу 30.7.94 в приміщенні Братської РШколи, в год. 4 попол., відбулася
Зустріч владики з парафіяльним активом. Присутніх ЗО осіб. О.парох І.Ш.
пояснив ціль канонічної візитації. На питання присутніх, чому владика відсилає
о.пароха "на пенсію",про що було повідомлено в часописі "Церква і Життя",
Владика відповів, що тепер переконався, що о.І.Шевців здоровий, тож не
робить зміни иа становищі пароха. В міжчасі владика говорив про себе і свої
плями. Україна тепер вільна держава, то ж еміграція тепер менше дбає про
неї, ніж передше. Наша єпархія продовжуватиме те, що досі було роблено.
Треба зокрема виховати дітей і молодь у релігійнім дусі, а це тяжча проблема,
ніж збудувати церкву. Кир Іван будував церкви, а його справа (тобто єп.
П.Стасюка - оіш) тепер привести дітей до церкви. Треба зміни серця і
переконати молодь, що наша Церква - це їхня Церква. Якось будемо
співпрацювати, хоч між нами є різниця. Я народжений в Канаді і в мене
канадська ментальність. "Я знаю в котру сторону треба йти, бо 23 роки вчив
"Іеепа^егз". Про себе свідчив, що любить бути парохом та що не любить
фінансів. Любить бути з людьми і говорити правду... На його гадку, ми повинні
бути "пасторальними" тобто відвідувати людей ітп. (N.13. І не довелося довго
чекати, щоб переконатись у правдивості італійської приповідки: "Тга сііге есі і]
(аге, с’е і! таге", бо ці гарні заяви, досі не підтверджені ділами - оіш )...
П РИ В ІТА Л Ь Н Е СЛ О ВО о.митрата-архимандрита Івана Шевціва, пароха
Сіднею, з нагоди канонічної візитації парафії св. Андрія кир Петром
Стасюком,у неділю,31 липня, 1994.
"С.І.Христу! Преосвященний Владико, Оце вже вдруге в цім прекраснім
Храмі св. Андрія, вітаю Вас, як нашого Архипастиря. Цими днями Ви перевели
канонічну візитацію парафії, тобто перевірку праці й діловодства священиків;
переглянули різні документи і рахунки та зробили свої заключення. А
досягнення парафії св. Андрія за останні 45 літ нашого тут поселення, говорять
самі про себе, коли взяти до уваги, що ми починали їх з нуля. Кажуть: один
образ вартий 1000 слів. Я хочу пригадати, що всі дотеперішні досягнення не
сталися самі собою. Це овоч спільної праці й зусиль та взаємодовіря
душпастирів і парафіян. В тих будовах і в розбудові релігійного життя
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сіднейської парафії є мій вклад: Це ЗО літ праці, із 35-ти літ в Австралії й 43ох років священства. Перебравши провід парафії в м. жовтні 1967 року, я
застав борги. Сьогодні всі будови без боргів, а в банку понад півмільйона
доларі в о щадностей...
Упродовж мого душпастирювання в Австралії, можу повторити за св. ап.
Павлом:.."Боротьбою доброю я боровся. Віру зберіг"... Свідомо нікого не
скривдив ані не соблазнив. Проповідав, навчав,картав, відвідував. Ніхто не
помер без св.Тайн з моєї вини... І можу повторити за Псальмопівцем:.."Ревність
Дому Господнього з ’їла мене" (тобто мої роки і здоров’я)... І тому не дивуйтесь,
Владико, що не лише мені було боляче, але й людям було дивно почути
поголоски про кривду, яку Ви задумали були вчинити мені, наміряючи
викинути мене на смітник, як стару мітлу чи рукавицю, без належного
признання, винагороди і забезпечення иа старість, пояснюючи це тим, що
немає на це фондів. Але для секретарки, без якої "старий" єпископ обходився
40 літ, Ви находите 20 і більше тисяч доларів річно...
Я готовий залишити парафію і поїхати в Україну чи на Руквуд (сіднейське
кладовище - оіш), але під умовою, що це буде чесна розв’язка, - "фер плей",
"ґолден гендшейк”. Бо, "езі; тосіиз іп геЬиз", казали старі латини. То ж, я
вимагатиму справедливої винагороди за минулі роки праці і забезпечення на
старість, а також запевнення доступу: до церкви (св.Андрія), до бібліотеки і
до монастиря Сестер Василіянок...
Правда, у вівторок, 26-го липня, в п’ятницю 29-го липня і вчора перед
людьми Ви, Владико, заявили, що парохом сіднейської парафії св. Андрія і
надальше залишаюся я - о.Іван Шевців, а не хтось інший. Однак у часописі
"Церква і Життя", з датою 7 серпня, ц.р., опубліковано прізвище адміністратора
сіднейської парафії, а моє, як спенсійонованого емерита... Кажу це голосно,
щоб не сталось так, що Владика сказав одне, а написав друге!. Та, щоб люди
не казали, що " у владики - два язики"!...
При цій нагоді не можу промовчати відомого факту, що впродовж 27 літ
великий вклад праці ії молитов у розвиток релігійного життя цієї парафії
вложили Преподобні Сестри Василіянки, під проводом невтомної Ігумені Марії.
Без них, ледве чи ми могли б бачити стільки молодих облич наших дітей і
внуків, що їх бачимо сьогодні чи при нагоді різних свят та імпрез. Бо Сестри
вчили їх Закону Божого в школі, приготовляли їх до 1-го св.Причастя,
опікувалися Вівтарною і Марійською Дружинами, люблять молодь а молодь
любиіь і шанує їх. За це Сестрам належиться нагорода теж від людей. З
вдячності! за їхню пращо сіднейська парафія побудувала Сестрам монастир,
але він досі НЕ є власністю Сестер. І ми всі просимо Ваше Преосвященство
передати Сіднейський монастир на власність Сестрам Василіянкам чимскоріше,
для їхнього і Вашого та нас усіх спокою совісти та здійснення справедливосте.
Нам усім приємно почути, що Ви, Владико, як молодий і новий архипасгир
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иа нашому терені, плямуєте привернути нашу молодь до Церкви. Ми це робимо
весь час. Віримо, що Вам це вдасться. Бажаємо Вам Божої помочі в тому ділі
та обіцяємо Вам нашу всесторонню співпрацю в тому напрямі серед молоді
нашої парафії.
Відомо, що Віра проявляється в (добрих) ділах. Тож, хочу сказати, що
сіднейські парафіяни дуже жертвенні на по'треби своєї Церкви в Австралії і в
Україні. Лиш у минулому році вислано на різні потреби Церкви - Матері в
Україні, майже 60.000 дол. А цього року, крім "славних" 500.000 дол. (з
продажі площ при Світ Стріт, Лідкомб), лише на Фонд "Церква в Потребі" й
на "Патріярший Фонд" зібрано понад 15.000 дол. Про інші Збірки не згадую.
На цьому кінчу. Ще раз вітаю Ваше Преосвященство в імени парафії св.
Андрія, дякую за візитацію і поради; бажаю Вам кріпкого здоров’я і многих
літ та прошу Вашого Архиерейського благословення для нашої праці на славу
Божу і для добра Українського Народу. Благослови, Владико!"*
*
"Приготовляємося до Патріяршого Собору!" На адресу о. пароха прийшла
копія листа Преосвщ Юліяна Ґбура, Секретаря Собору УГКЦ, до Кир Петра
Стасюка в справі підготовки до Патріяршого Собору, де сказано:.."Як Вам
очевидно відомо, у 1996 р. у Львові, відбудеться Собор Української ГрекоКатолицької Церкви. У зв’язку з тим, звертаюся до Вас, Ваше Преосвященство,
з проханням сприяти в підготовці цього Собору. Необхідно звернутися до
священиків і мирян завіреної Вам Єпархії, щоби вони надсилали свої пропозиції
та завважения, які їх хвилюють. Отриману звідусіль кореспонденцію
зформують у питання, що розглядатимуться на Соборі. Бажано наголосити
Вірним нашої Церкви, щоби вони свідомо поставились до цього звернення.
Усі завваги, які надійдуть від українців католиків з Поселень, спричиняться
до плодотворної праці Собору. Усі пропозиції та завваження можна надсилати
на адресу Собору в Україну, або для більш оперативної співпраці, передавати
їм, а Ви перешлете їх нам пакетом. Кир Ю.Ґбур".
Р .5 . Саме для цього буде створений у нашій парафії Парафіяльний
Соборовий Комітет, щоб такі пропозиції вірнихзбирати на місці й переслати
до Епарха в Мельборні, а звідти, разом, від нашої Епархії до Львова. Тому
дуже прошу й заохочую Вірних потрактувати цю справу поважно. Хочете
змін у Церкві? Дається нам нагоду висловити наші погляди, уваги, бажання.
Використаймо ту нагоду для добра нашої Церкви сьогодні і в майбутьному,
тут на чужині і в Батьківщині. Ото ж, - усі на Загальні Збори Парафіян, у
неділю, 4 грудня 1994 року! о.парох. ("ДВ" 27.11.1994)"
Звідомлення: (гл. "Душпастирські вісті" 11.12.1994р.): "ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПАРАФІЯН у справі створення Комітету для підготовки Собору УГКЦеркви,
відбулися мин. неділі. Заг.Збори відкрив голова Б-ва св.Андрія п.Іван Кобрин.
Секретарювала пані Калина Кенез. О.парох пояснив ціль Заг.Зборів і
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проголосив склад Парафіяльного Соборового Комітету: о.парох, о.Ж.Коло
миєць, Сестра Тереня ЧСВВ, Голова Б-ва св.Андрія, Голова Сестрицтва
Покрови Матері Божої - пані Юстина Сенькович, диригент ЦХору (Старшого)
маестро Тарас Фіґоль, дириґентка Церковного Хору Молодшого пані Марійка
Дума, Управителька Братської Рідної Школи - пані Євгенія Барчинська, Голова
Мол.Групи С-ва П.М.Божої - пані Іванка Ґаран, Мол.Група Браства св.Андрія
- п. Петро Тимоць, Вівтарна Дружина - Левко Тротнар, Марійська Дружина
- Лариса Гуль, ТУСК "Обнова" - д-р Богдан Сенькович, гурток Пенсіонерів пані Катерина Барановська, Церковні збірщики - п. Іван Мартинюк, гурток
Мироносиць - пані Валя Кулик, Апостольство Молитви - п.Михайло Коваль
ський, представники Мирян: адвокат Михайло Парасин, д-р Петро Гулак, пані
Калина Кенез, п. Стефан Цимбалій, і панна Оля Барановська.
Комітет застерігсобі право ко-оіггувати нових членів, в міру потреби, і
намітив плян діяльности та розвинув її в м. січні 1995р.: а) Вислано понад 1000
прим. Запитника всім Вірним сіднейської парафії; б) В неділю, 29.2.1995
р.Параф.Комітет відбув Сходини, які провадив о.парох а секретарювала (і той
раз) п-і Калина Кенез. В часі дискусії виринули різні поради, а саме: п.І.Кобрин
вважає, що на Запитник повинні відповідати люди молодої генерації; п-і
К.Кенез, що професіонали; п-і В.Кулик, що всі вірні, бо всі ми - старші й молодь
- є членами Церкви; п.С.Дyмa радив щоб відповідали заінтересовані особи, а не
одна особа на всі питання. Він радив вибрати 15 осіб з Комітету, які могли б
основніше простудіювати поодинокі питання і представити свої заключення
Епархіяльному Комітетові; п.І.Кобрин обстоював, що провід і статутове
оформлення Церкви - це справа Духовенства. Остаточно погодились на тому,
що присутні на Сходинах члени параф.Комітету зобов’язалися обдумати й
обговорити поодинокі точки Запитника. І так: п.С. Дyмa - точки: 1,12,14; панна
О.Барановська точки: 10,11; мґр М.Парасин: тт. 2 і 3; п-і І.Ґаран тт 4 і 5; п-і
К.Кенез тт.б і 15; п-і В.Кулик т.13; панна Лариса Гуль і Сестра Тереня ЧСВВ тт.
7 і 8; д-р Б.Сенькович т.9. Слідуючі Сходини того Комітету передбачено відбути
в неділю 26.2.
В міжчасі стало відомо, що у зв’язку з приготованням Епархіяльного Собору
до Сіднею приїде Владика Петро, Сестра Марія НЗПДМ, Голова ОУКОА -др Ю.Кошошко, Голова Епарх.Соборового Комітету - п.С.Романів і п-і Орися
Стефин.Всі вони приїхали в п’ятницю 3 березня, 1995р.В суботу 4.3 і в неділю
5.3. відбулася Зустріч членів Епархіяльного Комітету з дітьми, молоддю і.
старшими парафіянами.
І так: в суботу, 4.3, в год. 9 рано, відбулася Зустріч з Учителями і учнями
Братської рідної Школи. В год. 10 - Зустріч з Членами Парафіяльного'Комітету
підготовки Собору (15 осіб). О.парох ІШ, як Голова Параф.Ком-ту, представив
владиці присутніх членів і здав звіт про дотеперішню працю того Комітету.
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Владика Петро і Члени Епарх.Ком-ту в свою чергу представили присутнім
свої пляни. Головною метою Епарх.Ком-ту - притягнути молоде покоління
(Молодь Христові, ТУСК "Обнова" ітп.) до праці над оживленням і віднов
ленням релігійного житя українських поселенців в Австралії та підготовити
проекти Статутів ітп. для Патріяршого Собору у Львові, в 1996 р. (тобто
внутрішня обнова старшого і молодого поколінь при помочі місій, Похідної
Ікони ітп.). В год. 12.00 відбулася Зустріч з молоддю - учнями старших кляс
БРШколи. Застанови над пізнанням себе і своєї релігійної, обрядової і національ
ної ідентичности та допомога Україні. В год. 6 веч., знову ж у параф. залі, Зустріч з молодими подружжями і спільна застаиова над оживленням релігійного
життя в поодиноких родинах, тобто в т.зв. "домашній Церкві" та включення
молодих людей, самітніх і одружених, у життя нашої Церкви в Австралії.
Порушено потребу порадників для наречених, для розведених і самітніх,
В неділю, 5.3. після Архиєрейської св. Літургії, в параф. залі, в год. 1.00
попол., відбулася Зустріч з вірними сіднейської парафії.Владика і Члени
Епарх. Соб. Ком-ту представили присутнім пляни діяльности того Ком-ту в
майбутньому Виявляється, що подібні проблеми: "як нам дальше бути і що
робити?" мають усі наші парафії в Австралії і тому, з уваги на брак молодих
священиків, Вірні - миряни - повинні браги більш активну участь у житті
поодиноких парафій. Особливо повинні робити це професіонали різних фахів,
виховники, всі - кому дорога Українська Церква, культура, обряд і все
українське взагалі...Особливо потрібно: ревнителів, добровольців - провід
ників: для молоді взагалі для студіюючої зокрема ТУСК "Обнова", "Молодь
Христові", підготовка до подружжя для наречених, підтримка для самітніх,
старших, підтримка родинам, які мають проблеми: чи з уваги на смерть когось
із членів родини, алькоголізм, наркотики ітп. труднощі. Мусимо витворити
почуття солідарности, що ми є ОДНА РОДИНА. Добровольців, які хотіли б
у тих справах помогти, проситься зголошуватись до о.пароха.
оіш. ("Душп. Вісті ", 12.3.1995 р.).
П РИ В ІТА Л Ь Н Е С Л О ВО отця пароха Івана Шевціва, в неділю, 5.3.1995р:
"Преосвщенний Владико, Всечесні Отці, Преп. Сестри, Дорогі в Христі,
Браття і Сестри!
З виходом українських поселенців на чужину пішла з ними Мати-Церква в
особах своїх священиків, щоб кріпити своїх дітей на дусі, благословити їхні
труди, гоїти їхні рани...
Всі вони на чужині не захотіли поклонятися чужим богам, ані молитися
чужою мовою чи величати Бога на чужий лад. Тому, від самих початків посе
лення вони будували свої храми, молилися рідною мовою, зберігали батьківські
звичаї. Так було 100 років тому в Америці й Канаді, в Бразилії та в Аргентині.
Від самого початку вони відчували потребу мати своїх Єпископів та незалежну
від чужих свою церковну структуру. Бо тільки там, де є Єпископ - є Церква.
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"ІІЬі Ерізсориз - іЬі Ессіезіа" -навчав св. Кипріян ще в IV ст. І Духовний
батько нашої Церкви - Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький домігся, що в Канаді іі Америці ще на початку цього століття, в проводі
нашої там Церкви поставлено Українських Єпископів. Українці в Аргентині
й Бразилії ждали на своїх єпископів більше, ніж півстоліття. Ми, в Австралії,
були щасливі тим, що вже після перших 10 літ нашого тут поселення в проводі
нашої Церкви поставлено Єпископа, спочатку екзарха, а після 25 літ - Епарха,
яким був Преосвщ. владика Іван Прашко, а сьогодні Ви, Владико.
В міжчасі здійснились мрії і молитви українського народу. Він створив
свою незалежну Державу, а наша Церква стала на шлях усамостійнення у
Києво-Галицькім Патріярхаті. І, подібно, як наша Держава потребує Законів,
згідно яких жили і діяли б її громадяни, так теж і наша Духовна держава
СІУІТАЗ ЦЕІ за словами св.Августина, потребує Законів і правил, на яких
базувалося б життя її членів: духовних і світських - мирян...
Про державні закони дбає Верховна Рада України. Спочатку ті закони
обдумують експерти, а потім їх публікується для всенародного обговорення.
Паша ж Церква досі вела свою діяльність на зразок законів інших Церков,
зокрема латинської Церкви. Настав час на завершення життя і діяльности
нашої Церкви Патріяршим устроєм та приготовити Закони і Правила для
цього. Трохи дивним є факт, що таке приготування починається з долини...
Воно відбуватиметься у двох напрямах: а) внутрішня обнова і б) змаг до
завершення Патріярхату.
В 1996 році, у Львові відбудеться Патріярший Собор нашої Церкви у зв’язку
з Ювілеєм 400-ліття Унії, тобто З ’єдинення Української Православної Церкви
з Римським Апостольським Престолом, в Бересті Литовськім, 1596 року.
В приготуванні того Собору повинні брати участь усі вірні нашої Церкви.
Саме в тій справі приїхав до нас Преосвщ. Владика Петро. Вітаємо Преосвщ.
владику і представників Епархіяльного Соборового Комітету й бажаємо їм
багато Божого благословення й успіхів у їхній праці! оіш.
Комітет підготовки до Епархіяльного С обору у Львові 1996р.:
ЛИСТ Преосвщ. Кир Петра Стасюка ЧНІ, до вірних нашої епархії з про
ханням подати на письмі їхні сугестії та пропозиції щодо порушених питань
різних ділянок релігійного життя нашої епархії (передруковую без змін оіш): "Наша мета в плануючому етапі епархіяльного собору є досліджувати
способів переведення дворічної програми. Існує багато можливостей і всі повин
ні бути обговорені.Подаю одну з тих можливостей, тобто розвиток декотрих
питань, які стосуються Епархії. Це ие єдиний спосіб переведення собору.
Існує ще багато питань, які досі не були обговорені. Майбутність нашої Епархії
не повинна бути обмеженою лише тими ідеями, яких ми бачимо. Святий Дух
поведе нас по інших дорогах. Наша відвертість до Святого Духа молитвою є
найголовнішим способом нашого плянування. Казавши це, подаю питання на
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яких бажаю отримати відповіді та думки. Ці питання розділюються по
категоріях. Дуже важливо вислухати думок інших, бо Господь Бог вживає
нас всіх як Його приладдя. + Петро Стасюк ЧНІ."
*
З браку місця в "ДВістях" текст ЗАПИТНИКА "втиснено" на двох сторінках,
ось він:
1. СХІДНІЙ ОБРЯД: Чи існує потреба почати в Австралії теологічний
курс схід нього обряду для священиків, сестер, дияконів і мирян? Чи наші
святі та минувші провідники відомі? Як ми їх підтримуємо? Як будемо
святкувати Берестейську Унію в нашій епархії? Що можемо навчитися від
інших Східніх Церков в Австралії чи у світі? Яким способом можна переконати
людину, що східній обряд надзвичайний і повновартий? Як можемо стати
місіопарами тим людям, які хочуть стати вірними нашого обряду?
2. ЛІТУРҐІЧНІ ПИТАННЯ: Як можна включити мирян до літурґічного
життя нашої Епархії? Як і де можемо приготовляти наших майбутніх дяків і
диригентів хорів? Які молитовники і церковні вдправи повинні бути доступні
всім парафіянам? Що ми хочемо бачити в "Душпастирських вістях" щотижня?
Які повинні бути зміни? Чи є досить церковних відправ? Чи часи підходять
мирянам? Чи повинні бути якісь зміни? Живучи в Австралії, чи існують
якість проблеми зі святкуванням празників, нпр., Різдво, Великдень?
3. ЕКУМЕНІЧНІ ПИТАННЯ: Які наші думки про себе в контексті
Української Католицької Церкви у світі і в Австралії, як рівнож у контексті
інших австралійців? Які наші стосунки з Українською Православною Церквою
та з іншими Православними Церквами? Які наші стосунки з Римо-католицькою
Церквою? Які стосунки маємо з нашими братами протестантами? Яким
способом можемо причинитися до екуменічного руху в Австралії та в світі?
Як ми себе представляємо іншим християнським церквам? Чи це нам важливе?
4. ВІРА: Яким способом можемо поширювати нашу віру в пресі? Яким
способом можемо підтримувати духовно-освітній фонд, який вже оформлюєть
ся? Яку ролю має Церква в житті української спільноти в Австралії? Хто є
Ісус Христос для Вас? Чи Ви маєте проблему з Вашої Віри? До котрої міри
австралійська світська культура впливає на віру наших людей? Якщо Ви
регулярно ходите до церкви, чи є якісь міри, які можуть дальше посилювати
нашу Віру і дати більше значення? Який вплив мають римо-католицькі школи
на наших дітей? Чи ми втрачаємо парафіян зпоміж тих людей, які посилають
своїх дітей до римо-католицьких шкіл?
5. НАВЧАННЯ РЕЛІГІЇ: Яким способом можемо навчати релігію молодим
і старшим? Яким способом можна краще приготовити парафіян до шлюбу,
хрещення ітп.? Які можна оформлювати навчальні сесії про Св.Письмо та
побожні групи, крім тих, які вже існують? Яку ролю має Епархія в вищій
освіті? Чи ми повинні мати українську католицьку школу в кожному головному
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місті, або хоч одну в Австралії? Яку ролю матиме духовно-освітній центр у
майбутньому нашої Епархії? Як можемо його підтримувати? Чи існує досить
матеріалів, книжок, ікон українського (католицького) обряду? Як програми,
які існують в інших Церквах, можуть бути нам потрібними та корисними,
нпр. мєрридж еикавптер і тп.? Яким способом підтримуємо і заохочуємо наших
газет? Чи хочемо бачити якісь зміни? Чи інші видання є потрібні? Які? Чи
релігійно-освітня програма для нашої молоді є ефективною?
6. ПОКЛИКАННЯ: Як можемо заохочувати покликання в нашій Епархії?
Більшість наших покликань було мужчин середнього віку. Як можемо
заохочувати більше покликань між мужчин цього віку й старшого віку? Чи
ми вважаємо дияконів важливими в нашій Церкві? Яку ролю вони повинні
мати? Молитва і віра в родині є основні риси кожного покликання. Як можемо
підтримувати цих християнських правил і заохочувати дальші покликання?
Як скандал, критика та напруження в спільноті шкодять покликанням?
7. МІСІОНЕРИ: Як можна з ’єднати безліч людей в одну родину? Чи ми
пробуємо служити меншим парафіям? Як можна причинитися до загальної
евангелізації в епархії? Якими способами можемо найкраще вживати людські
ресурси, які вже існують? Як ми служимо нашим найменшим парафіям? Чи
вони отримують відповідну службу? Якими способами можна заохочувати
мирян брати активну участь у Церкві? Яку ролю матимуть миряни в
евангелізації, повчанні, відвіданні мирян, молитві і провідництві церковних
програм? Що ми робимо для розлучених та розведених мирян? Які маємо
для них програми? Яку ролю вони мають у нашій Церкві? Якими способами
вживаємо пресу для оголошення нашої Церкви?
8. МОЛОДЬ: Як можемо поширити нашу працю з молоддю? Чи це включає
інших молодечих організацій, які існують у світі? Яку Церкву бажає наша
молодь? Яким способом молодь готова помогти і підтримати її? Яку ролю має
наша молодь в дорослих церковних організаціях? Чи існують способи їх
включити до цих організацій? Яким способом Церква може підтримувати
християнську чесноту потрібну для нормального життя для нашої молоді?
Яку підтримку потребують наші молоді родини, щоби виховати своїх дітей?
Чи існують якісь питання, де Церква може включитися до запевнення тісного
родинного життя? Чи Церква має якусь відповідальність щодо сучасних
проблем молоді? Чи наша участь повинна бути великою? Яку ролю має Церква
щодо влаштування соціяльиої розваги для молоді? Які мирянські організації
повинні бути передані молодим людям? Чи кожна парафія потребує працівників
для молоді? Хто це повинен бути? Чи мусить обов’язково бути священик?
9. МІШАНІ ПОДРУЖЖЯ: Як можна включити мішаних подруж до нашої
Епархії? Як ми розглядаємо питання мішаних подруж або молоді в наших
парафіях, які добре не володіють українською мовою, або взагалі її не знають?
Що наша Церква може зробити, щоб задоволити духовні потреби подруж

824

Розділ XV

мішаного обряду1? До котрої міри Церква повинна вчити українську кульїуру
мішаним иодржжям? Яким способом мішані подружжя можуть самі відповідати
за проблеми, які зустрічають у нашій Церкві?
10. ПАСТОРАЛЬНА ОПІКА: Як можемо помогти/ служити хворим і
старим парафіянам нашої Епархії? Як можна побільшити або покращати
церковні рухи або організації? Яка роля священиків і сестер і мирян щодо
відвідування мирян?
11. СОЦІЯЛЬНІ ПИТАННЯ: Як треба ставитися до соціяльних проблем:
п’янство, газардові гри, наркотики, розведення, де факго? Яка роля
Української Католицької Церкви в світових проблемах, нпр. голод, війна,
засуха, злочинство, розпад родини ітп.? Чи ми повинні побільшити нашу
свідомість щодо світової бідности та недостачі? Як можемо помогти? Як
українці католики, як ми підтримуємо соціяльні справи в австралійському
способі життя?
12. ЦЕРКОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: Яка роля Братства і Сестрицтва в нашій
Епархії? Чи кожна парафія має ці організації? Які маємо проблеми в цій
справі? Яку ролю мають миряни в структурі нашої Церкви? Чи ми повинні
розпочати систему парафіяльної ради (періш кавнсіл) в Австралії? Чи ми
повинні розпочати нові парафії? Де?
13. КУЛЬТУРА: Як можемо розвивати українську ідентичність в
австралійському контексті з допомогою інших українських Церков та
організацій? Що таке асиміляція? Як можемо жити з нею? Як можемо вживати
її до нашої користи? Як ми обходимося або приймаємо людей, які не є
українського походження, але хочуть бути членами нашої Церкви? Як можемо
запевнити, щоб наша Церква далі існувала в австралійському контексті, беручи
до уваги труднощі, які етнічні групи зустрічають в діяспорі? Яку ролю має
Церква в збереженні української культури?
14.УКРАЇНА: Яким чином ми можемо підтримувати Патріярший рух у
нашій Епархії? Яким способом ми можемо краще пізнати інші епархії у світі,
напр. в Україні, в діяспорі? Чи ми свідомі сучасної ситуації нашої Церкви в
Україні? Як можемо бути більше свідомими неї та її проблемами? Що ми
можемо навчитися від досвідів Української Католицької Церкви в Україні?
Якими спсобами можемо помогти Церкві в Україні?
15. ФІНАНСИ: Які маємо фінансові проблеми? Чи можемо запевнити нашу
фінансову майбутність? Чи фінансове плянування в кожній парафії та Епархії
вистарчає? Чи маєте якісь вражіння про церковні збірки? Котрі є важливі?
Корті повинні бути далі підтримані, тобто: місцеві, світові, українські? Чи
церковні збірки в епархії повинні бути точно розділені кожному священикові
незважаючи де він працює? Якщо так, як би система працювала?".
зЦ

*

*
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(Повшций Л и с т і Запитник оіш вислав на всі відомі адреси своїх парафіян
у Сіднеї з проханням подати їхні сугестії, поради, погляди ітп. на вказану
тематику іпередати їх у коверті разом з рідзв’яною пожертвою для священиків,
або окремо кинути до сггеціяльної коробки, в церкві. Зчасом ("Обіжник" Епарха
ч. 19/95 із9.2.1995р. т.1) було сказано:..."Проситься не розпочати працю над
загнітником, бо він був Вам висланий лише для розглянення. Коли комітет
приїде до Вашої парафії все буде чітко пояснене. Кожна парафія матиме
свободу вибрати відповідну програму. Перш за все, прошу створіть
парафіяльний комітет".
В міжчасі о. парох Іван Шевців подався до д и м ісії. Перевантажений працею
і відповідальністю за велику парафію, (просив, але не одержав, помічника),
подав свою резигнацію зі становища пароха. Єпископ це прийняв і з днем
1 5 .5 .1 9 9 5 новим парохом Сіднейської парафії св. Андрія став о .З е н о н
Хоркавий, Ген.Вікарій Епарха Кир Петра.
Прощальний лист о.І.Ш евціва до парафіян, гл.Великдень, 1995р. і
"Ці Життя".
*
І ще один "ПРОТОКОЛ" Спільних Сходин Управи Братства св. Андрія і
Управи Сестрицтва Покрова Матері Божої в Сіднеї, відбутих у парафіяльнім
домі, 57 Чирч Стріт, Лідкомб, в понеділок, 1 травня, 1995 р. в год. 6.30 веч.
Справа: прощання о. пароха Івана Шевціва перед його відходом "на пенсію":
"Беручи до уваги відхід о. пароха Івана Шевціва на пенсію, на пропозицію п.
Петра Островського - Голови Братства св. Андрія, піддержану Головою Сес
трицтва Покрова Матері Божої в Сіднеї - панею Юстиною Сенькович, - при
сутні рішили подарувати о.І.Шевціву, з парафіяльного фонду 50.000 (п’ятдесят
тисяч) австрал. дол., на купно авта як винагороду за його довголітню працю
в парафії св. Андрія, в Сіднеї. Отець Іван Шевців відмовився прийняти той
дар. Тоді присутні рішили створити "Фонд ім.о.Івана Шевціва й передати на
той фонд з парафіяльного фонду згадані 50.000$ на "П ЕН СІЙ Н И Й Ф О Н Д
ім. о. І.Шевціва" для емеритованих священиків сіднейської парафії св.Андрія.
Тим Пенсійним фондом мають заряджувати Мужі Довір’я - "ТРАСТІС" із
трьох осіб: кожпочасиий Парох сіднейської парафії св. Андрія і кожночасний
Голова Братства св. Андрія і кожиочасна Голова Сестрицтва Покрова Матері
Божої в Сіднеї, спільно. Тільки їхні підписи мають фігурувати на розходових
чеках. Лідкомб, 1 травня, 1995р. Підписи: За Сестрицтво ПМБ: Ю.Сенько
вич, Л.Денисеико, Г.Берегова, Р.Смикуліс; за Братство св. Андрія: П.Остров
ський, М.Смикуліс, Д.Сенькович, Я.Береговий." (Гл. "ДВісті", 7.5.1995р.).
*
УВАГА: Як відомо, така щедрість о. пароха І.Шевціва і сіднейських
парафіян супроти Церкви-Матері в Україні не подобалась новому епархові
єп.Петрові Стасюкові ЧИЇ, і він - при помочі римської курії - відібрав половину
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дару сіднейської парафії (250.000 дол.), під претекстом, що ці гроші є власністю
Епархії і були "незаконно" вислані бідній Церкві в Україні.Тих 250.000 дол.
він ніби то ЗАКОННО відібрав, але досі (пишу в 1998 р.) він тих "законно"
відібраних грошей, ЗАКОННО не повернув правному власникові майна сіднейській парафії. Владика вдає, що та справа "належно" полагоджена, і не
признається, що він ті гроші від Церкви-Матері відібрав. А коли о.І.Шевців в
неділю, 5.4.1998 р., (на прийнятті в честь єп.М.Колтуна, Ґен Капеляна Збройних
Сил України) запропонував, щоб парафіяни звернулись до еп. Стасюка, щоб він
відібрані від УКЦ в Україні гроші передав на видання МОЛИТОВНИКА для
Воїнів Українських Збройних Сил, то єп.Петро Стасюк у своїм листі 7 квітня,
1998 р. склясифікував ту пропозицію, як..."постійне нехтування миру в Епархії,
добра людських душ та загальне розвиток (sic!) сіднейської парафії"... і
заборонив о.І.Шевціву виступати публично (тобто брати участь у
Богослуженнях ітп.) на терені парафії, а навіть писати історію УКЦеркви в
Австралії! Все це пишу для історії, щоб майбутні покоління знали, яких нам
настановляли "архи/пастирів" і хто винен за те, що наша Церква на чужині з
"Арки Ноя", в якій зберігалися українські покоління перед потопом у чужих
морях, стала фарватером до приспішеної затрати української духовости, до
денаціоналізації і потопу в чужому морі. о.Іван Шевців
***
ПРОЩАЛЬНЕ ПРИЙНЯТТЯ на честь о.пароха І. Шевціва - відбулося
під час СПІЛЬНОГО СВЯЧЕНОГО, в параф.залі, в Томину неділю,
30.4.1995р. Присутніх понад 250 осіб, на чолі з Владикою Петром. Прийняття
влаштували: Братство св. Андрія і Сестрицтво Покрова Матері Божої в Сіднеї.
Оба Церковні Хори (старший під диригентурою маестра Тараса Фіголя і
Молодечий під дириґентурою пані Марійки Сенькович-Дума) відспівали
молитву і многоліття та в’язанку пісень, зокрема лемківських. Імпрезою вміло
провадив Голова Б-ва св.Андрія - п. Петро Островський. Похвальні,
прощальні промови на пошану о.І.Ш. виголосили представники церковних,
громадських і молодечих організацій. Деякі дарували квіти та інші дарунки.
Нпр., Церковний Молодечий Хор СТРУМОЧОК і Батьківський Комітет того
Хору подарували КОМП’ЮТЕР з українською програмою; Осередок СУМ керамічну тарілку з ґрав’юрою Храму св. Андрія і "гербом" (екслібрисом)
отця. Промовляли: п.П.Островський - Голова Б-ва св.Андрія; пані Юстина
Сенькович - Голова Сестрицтва Покрови Матері Божої; пані Іванка Ґаран Голова Молодшої Групи С-ва П.М.Б.; панна Лариса Гуль від Марійської
Дружини і Дітей Марії; Марко Гаврилів від Вівтарної Дружини; Управителька
Братської Рідної Школи ім. св. Андрія - пані Євгенія Барчинська; від ОУГ
НПВ і ін. організацій - п. C. Дyмa; від Церковного Молодечого Хору -
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пані Марійка Дума; від СУМ - п.Василь Сенько; від Пласту -п. Юрій
Суховерський; від Комітету Допомоги Україні - п-і Галя Яськевич; від
Старшого Церк. Хору - п. Б.Бутилевич; від Станиці кол. Дивізійників - п.
О.Хіцяк; від Апостольства Молитви -п.Михайло Ковальський; п.І.Кобрин,
п.Л.Денисеико від "Відродження"; Владика Петро.
В промовах-панегіриках, які в нас можна почути хіба лиш на похоронах,
промовці висловлювали признання і вдячність Отцеві за його ревну працю в
парафії на різних полях. Ось, кілька характеристичних похвал, які оіш прийняв
з усмішкою задоволення:..."У доброго господаря хочеться працювати"...(Це
нагадує вислів ґен.М.Драгомирова:"Працюють у того, хто працює сам, і йдуть
на смерть за того, хто сам перед нею не відступає"), та: "Отець має українську
душу" ітп.
Управи Братства і Сестрицтва (2.5.1995 р.) були готові подарувати Отцеві,
на нове авто: 50.000 дол. Отець відмовився прийняти такий дар, а передав
його на потреби бідних свяіцеників-емеритів Сіднейської парафії. Так створено
у 5Т. СЕОКСЕ ВАИК пенсійний фонд ім. о.І.Шевціва: "ЕАТНЕК І.52Е\УСІ\У
КЕТІКЕМЕИТ РІЖП". Фондом заряджуготь спільно: кожночасний парох
Сіднею, Голова Братства св.Андрія і Голова Сестрицтва Покрови Матері Божої
в Сіднеї,(гл."Душпастирські Вісті", 7 травня, 1995 р.). оіш

Прощальне прийняття. П -і М арійка Д ум а, п. Я pocлaав Дyмa, п-і Е.
Барчинська, о. І. Ш евців, о. Т. Кліш, о. Ж . Коломиєць

Р О З Д ІЛ X V I
Р ізн е :
а ) О .І в а н Ш е в ц ів (с о т р у д н и к 1 9 5 9 -6 1 ; п а р о х 1 9 6 7 -9 5 )

“Церква і Життя” (2.5.1976 р.)

Н ЕБУДЕН Н Е ТО РЖ ЕСТВО В
С ІД Н Е Ї
(25-ліття Священства о.крилошанина Івана
Шевціва)
“Ще в свіжій пам’яті жевріють незабутні
хвилини відкриття монастиря Сестер Василія
нок, яке відбулося в неділю 11 квітня 1976р.,
ще нуртують думки про події ІУ Здвигу СУОА,
який відбувся тут від 16-го до 18-го квітня цього
ж року, іще сумними і радісними струнами
звучать у наших душах відправи Страсного
Тижня і Світлого Воскресення Христового, 25
квітня, а вже тиждень після цього, в неділю, 2
травня 1976 р., члени парафії св. Андрія в
Лідкомбі, мали нагоду пережити ще одно
небуденне торжество, а саме 25-літній ювілей
рукоположения й священства о.Протопресві
тера Івана Шевціва, пароха Сіднею.
На торжество прибув з Мельборну Преосв. Владика Іван Прашко.
Святкування почалося Архиерейською Службою Божою, в церкві св. Андрія,
яку відправив Кир Іван в асисті Ювілята і о.Зенона Хоркавого. ВПреосв.
владика виголосив з цієї нагоди глибоку й зворушливу проповідь про значення
віри в житті людини, даючи приклад зі св. ап. Томи, який завжди шукав
доказів, щоб повірити, та звертаючи увагу на те, що Христос назвав щасливими
тих, які вірять без доказів. Покликання священика це якраз віра без доказів.
Наш Ювілят це один з тих, що пішов служити Христові, неждучи на
спеціяльні докази для свойого покликання, а 25 літ священослужіння це доказ
великої віри і не-абиякий осяг у житті людини.
В наміренні Ювілята багато вірних прийняли св. Причастя. Після
св.Літургії, в параф.залі відбулося “Спільне Свячене” в якому взяло участь
біля 400 парафіян. Господарями цього Свяченого, яке було присвячене
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Ювілятові, були: Братство
св.А ндрія і С естрицтво
П окрови М атері Бож ої.
Програмою проводив секре
тар Б-ва - п.Я.Хіцяк.
Вхід до залі П реосв.
Владики, Ювілята і пред
ставників наших церковних
і громадських установ, при
сутні привітали оплесками і
піснею “Христос Воскрес”.
Ц ер ква і. школа в м. Б радф орд, А н глія !957 р.
Опісля п.Хіцяк привітав
достойних гостей і попросив Владику поблагословити святочну трапезу.
Головним промовцем цього небуденного торжества був мґр. Ярослав Масляк,
голова ОУКОА. Доповідачч підкреслив три моменти: 1) Немає воскресення,
якби не було терпінь і смерти; 2) Український нарід на рідних землях гідно
несе свій хрест, тож напевно він діждеься свого релігійного і національного
воскресення; 3) Ми, на еміграції, повинні плекати нашу віру, наш обряд і
наші національні традиції та передавати їх нашим дітям.
На закінчення, промовець коротко згадав про душпастирську працю і
заслуги о.Крилошанина Івана Шевціва та побажав йому дальших успіхів у
його благородній праці та многих літ! Всі присутні відспівали тричі сердечне
і грімке: “Многії літа!”
Якою великою пошаною і популярністю втішається Ювілят, можна було
перекопатися з численних письмових і усних привітв. Із 60-ти письмових
привітів, які зачитано під
гучні о'плескй присутніх
належиться згадати в пер
шу чергу благословення
Все л єн с ь к о го Арх и є р е я
Папи П авла УІ та від
Блаженнішого Патріярха
Йосифа. Дальше зачитано
привіт від Ап.Екзарха Кир
Івана Прашка і від єпис
копа Мирослава Марусина.
І н ш і п и с ь мові п р и в і т и
наспіли зі США, Канади,
Ф ранції, Англії, Німеч
чини ії Австралії, з яких
ізза браку місця наводимо
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тільки деякі, а саме: від
Сестер Василіянок, від
священиків, від Братств і
Сестрицтв у Сіднеї, Мель
борні, Перті й Воллонґонзі, від церви св.Іван а
Хрестителя в Нью Джерзі
США, від Учительського
З ’їзду в Аделяйді, від
Станиці Вільного Козацтва
в Перті, від наших коопе
ративних установ: РУКА,
“Дністер” і “Карпати” та
11ластовий табір в Англії 1952(3) р.
від численних приятелів як:
проф.М.Островерха (США), родини В.Г.Колесників (Канада), Галини
Андреадіс (США), і багато інших.
З усних привітів, яких було 14, в першу чергу треба згадати привіт Голови
СУОА п.М.Свідерського, який взяв собі за тему слова Великодньої
стмхири:”Воскресення день і просвітімся торжеством, і друг друга обіймім.
Промовмо: Браття, а тим, що ненавидять нас - простім усе воскресенням”.
Промовець дуже гарно і змістовно пояснив значення цих слів і їх застосував
у нашому приватному її громадському житті. Спеціально між українцями на
еміграції повинна царити любов Христова. На закінчення п. Свідерський
підкреслив, що він сам, як православний, знайшов у католицького священика,
в особі о.протопресвітера Івана Шевціва, якнайкраще вирозуміння до завдань
СУОА і якнайкращу співпрацю в його діяльності. По цьому слові, секретарка
СУОА, н-і Нуна Кармазин піднесла Ювілятові дарунок від СУОА (Ікону
Почаївської Богородиці).
В дальшому вітала Ювілята голова Сестрицтва Покрова Матері Божої,
пані Віра Сапрун і передала йому дорогоцінний фелон вишитий Сестрицями
(цей фелон, з дозволу Сестрицтва ПМБ передано на руки владики Любомира
Гузара, 1996р. - оіш).Фелон піднесли Ювілятові діти Братської Школи: Віра
Хіцяк і Орися Сивак. При цій нагоді одержав дарунок теж Кир Іван для
Музею в Мельборні - прекрасну різьбу “барила”, яку від С-ва ПМБ передала
Голова С-ва, п-і Ольга Савчинська.
Голова Б-ва св.Андрія п.Юрій Сивак сг. подякував Ювілятові за його великі
труди й працю для парафії і передав від Б-ва дарунок в сумі 1.100 дол. на
кошти подорожі на Євхаристійний Конгрес у США. Дар піднесли діти
Братської Школи:Іванка Янківська і Славко Сивак.
Дальше вітали Ювілята: від Контестанток - Королева Добродійности - панна
Марійка Сенькович а від Вівтарної Дружини - Степан Михно. Від Союзу
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Українок - п-і Нуна Кармазин, від Шкільної
Ради НПВ - п-і Є.Козьолковська, а від учителів
і учнів Братської Рідної Школи - Управителька
тої Школи - п-і Софія Сивенька.
П.Микола Винарчик вітав Ювілята від
першил піонерів парафії св. Андрія. Він сам
уже дожив 80 літ і може бути щасливим, що
дочекався внуків і правнуків. На його очах
парафія св.Андрія росла. Там, де росли
автралійські будяки, сьогодні стоять величаві
будівлі: церква, школа, приходство, монастир.
Він згадав покійних будівничих нашого
церковного життя, священиків і мирян, а
т е пе р і іїї н ь о м у н е в т о м н о му працівникові
о.крилошанинові І.Шевціву побажав багато
успіхів і радости у дальшій праці. Останніми
пром овляли: п .І.Іл ь к ів від кредитівки
Англія, Бедфорд 1952 р.
“Карпати” і п. Василь Матіяш від Пласту.
о. І. Шевців, дяк Ілля
Маестро В.Матіяш гарно розвинув і пояснив
Яворський
слова Христа, звернені до сестри Лазаря, якого
Ісус воскресив із мертвих, а саме: “Марто, Марто, ти турбуєшся про многі
речі, а одного тільки потрібно” -"Шукайте наперід царства небесного, а все
проче дастся вам”... Ми мусимо пізнати і усвідомити собі, що є першим
завданням людини на землі, бо ніякого хісна не будемо мати з того, якщо ми
навіть цілий світ здобудемо, але при тому занапастимо нашу душу. Наш
Достойний Ювілят, о. Крилошанин Іван Шевців, як і його безпосередній
зверхник, Кир Іван Прашко, пізнали, що є найважливіше і служать Христові.
Дальше промовець побажав Ювілятові багато успіхів в його особистому житті
і в його священичій та громадській праці та щоб він дожив золотого і
діямантового ювілею. І знову ціла заля відспівала гучне “Многії літа!”
Завершенням привітів було Слово Преосв. Владики Кир Івана Прашка.
Він немов доповнив і поширив думки висказані попередними промовцями.
Зокрема Владика зупинився над думками висказаними головою СУОА,
п.М.Свідерським: “Ми в Австралії можемо бути щасливі, що ми маємо від
самого початку нашого організованого життя тільки одну загально ггромадську
централю, СУОА, яка координує нашу громадську працю і репрезентує нас
иа зовні. Ми, ціла українська еміграція у вільному світі, можемо бути щасливі
й горді, що ми діждалися створення нашої світової централі, СКВУ,(Світового
Конгресу Вільних Українців). Нашим завданням і святим обов’язком є слухати
наших центральних орґанізцій, повинуватися їх постановам і попирати їх
усіма нашми моральними і матеріяльними засобами.
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Ми можемо мати різні полі
тичні погляди, бо якраз тому
ми відкинули тоталітарну
систему комунізму, але ми не
можемо заступити одну тоталі
тарну систему іншою тоталітар
ною системою. Ми мусимо
полагоджувати наші різниці в
думанні й діянні в дусі всеобіймаючої християнської любови.
Наш нарід обдарований
надзвичайними талантами. Та
найбільшим скарбом народу є
його сини, які всеціло посвя
тили своє життя служінню
народові, несучи йому пізнання
науки Божественного Спаси
теля, тої всеобіймаю чої
Рим, 1975 р.
христинської любови! Ми
можемо бути горді й щасливі,
що завжди мали й маємо, хоча тепер може не в такій кількості, як колись,
багато синів і дочок, які посвятили своє життя свойому народові, як священики,
монахи і монахині. І сьогодні ми переживаємо радісні хвилини. 25-ліття того
моменту, як один з наших синів, наш Ювілят, о.Крилошанин Іван Шевців,
рішився прийняти рукоположення на священика.Це великий Божий дар свяшемство! Але він може розвиватися й кріпшати тільки в побожних родинах.
Для самого вибрав ця це найвище й найбільш почесне звання на землі, .а для
його батьків - це найбільша слава! Для народу - це найбільша благодать.
Бажаю нашому дорогому Ювілятові багато Божих ласк і щедрих успіхів у
його благородній праці, я молю Всевишнього, щоб створив йому многії літа.
Після цього владика заінтоиував: “Сотвори, Господи.. “, а всі присутні
включилися в цей урочистий гимн.
У відповідь на всі привіти й побажання, о.крилошанин, в першу чергу
подякував Владиці і всім промовцям за слова признання й похвали, на які він
ие заслужив, ані їх не бажав. Він вибрав стан священства тому що гак кликав
голос його серця. І служити Богові це дальша ціль його життя. А що Бог
поставив його священиком серед і для українського народу, то ясно, що його
ціллю є вести до Бога тих,яких Бог йому повірив.
Дальше Ювілят зі зворушенням і вдячністю згадав своїх батьків і свого
рукоположителя, бл.п. Архиєпископа Івана Бучка. Праця священика,
продовжував Ювілят, це праця в якій не можна ждати нагород а числити
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можна тільки на поміч Божу. Відповідальність дуже велика а критиків ніколи
не бракувало.Звертаючись до своїх парафіян, просив про молитовну підтримку
в його праці.
Відносно самого життя, то воно е в руках Божих, а застановляючись глибше
над його змістом бачимо, що воно таке марне у світлі Божих, вічних правд.
Тому байдуже, як довго кому призначено жити, але жити - значить трудитися
й працювати для Бога і ближнього, яким у першу чергу є наш нарід. Моттом
Ювілята впродовж 25 літ його священства осталось вибране в дні свячень:
“ Ось, іду, щоб волю твою чинити, Боже” , і: “щоб всі були одно” .
Вкінці Ювілят подякував за чудові й цінні подарунки та за влаштовання
цього ювілейного прийняття, яке зробило йому велику приємність і
несподіванку. Зокрема Ювілят дякував промовцям і членам Б-ва і С-ва за
вирозуміиия і співпрацю у його відповідальній праці.
На закінчення цьгого небуденного торжества, учні Братської Рідної Школи
св. Андрія виконали невеличку концертову програму, яка включала деклямацію
та інсценізацію. По кінцевій молитві, яку провів Преосв. Владика, учасники
цього небуденного торжества ще довго гуторили про пережиті радісні хвилини
й підходили до Ювілята, щоб особисто побажати йому багато радости з його
Ювілеєм і Божої помочі на многії літа.” Учасник (- Я.Масляк - оіш)
Ж

ВЕЛИКІ ТОРЖЕСТВА В СІДНЕЇ (Церква і Життя”, 3.2.1980 р.)
В неділю, 16 грудня, 1979 р., сіднейська парафія св. Андрія святкувала
два великі торжества, а саме: Празник свойого Патрона св.ап.Андрія і
возведення в сан Архимандрита свойого пароха, о.Івана Шевціва.
Святкування почалися Архиєрейською Службою Божою, яку відправив
Ап.Екзарх,Преосв.Кир Іван Прашко в асисті о.Митрата Івана Шевціва, при
величавому співі Церковного Хору під проводом маестрв Василя Матіяша
(який знову обняв провід того хору по довгій недузі й операції) та чудового
“Отче Наш” солістки Валі Кулик.
Серед численно зібраних парафіян і запрошених гостей був піднесений
святочний настрій мимо того, що в церкві ще були риштування для закінчення
малювання храму св. Андрія відомим мистцем маестром Мироном Левицьким
з Канади.
Зворушливим моментом було поставлення о.І.Шевціва в чин Митрофорного
Архимандрита, яке довершив Преосв. Владика, передаючи номінатові
набедренник, хрест і митру, виготовлені в Римі. З ентузіязмом хор і нарід
співали “аксіос”, тобто “гідний”, і многолітствіє новому Митрофорному
Архимандритові. В багатьох були сльози радости в очах, бо ж ми вітали з
цією великою почестю нашого невтомного, працьовитого й улюбленого Отця
пароха і тим більше, що ця почесть надана йому Главою нашої страдальної
Церкви, Блаженнішим Патріярхом Йосифом.
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З цієї нагоди Преосв.Владика
виголосив глибокозмістовну про
повідь про покликання св. Андрія
на апостола, його відношення до
початків християнсва в Україні і
зокрема його значення, як патрона
нашої парафії. Владика в особливий
спосіб підкреслив факт, що парафія
така, який її парох, а сьогоднішнє
поставлення нашого Отця Пароха
на Митрофорного Архимандрита,
це велика почесть не тільки для
нього, але й для всіх парафіян
св.Андрія. й він радий, що міг
довершити цього поставлення якраз
у дні празника. Многоліттям і
молитвою-гимном за Патріярха
закінчено цю величаву Літургію й
обряд возведення в сан Митрофор
ного Архимандрита.
Після Богослуження в церкві,
вірні перейшли до параф. залі на
обильну трапезу, приготовану
Братством св. Андрія і Сестрицтвом
16.12.1979 р., вручення мітри
Покрови Матері Божої.
За почесним столом засіли, крім Владики Івана і Митрофорного
Архимандрита о.Івана Шевціва, - представники наших церковних і світських
організацій з д-р Б.Томашеком (голова ОУКОА) і мґром Ю.Менцінським (в
заступстві голови СУОА) на чолі. Присутніх привітав голова Браства св.
Андрія п.Ярослав Хіцяк. Він підніс “многолітствіє” для всіх Андріїв нашої
парафії та Миколаїв, яких іменини припадали на 19 грудня. Він висловив
велику радість за гідність яку Блаж.Патріярх Йосиф надав нашому парохові
й заявив, що ця почесть - це наглядне признання за його велику, жертвенну і
вмілу працю, а присутні потвердили це гучними оплесками.
Гарною несподіванкою була мистецька частина імпрези, яка складалася з
виступів учнів Братської Рідної Школи. Програму закінчив Молодечий
Церковний Хор, під диригентурою п-і Галі Чубатої ( “Молитва” і “Нова радість
стала”). Усі точки програми випали дуже гарно. Дует при акомпаніяменті
бандур сестер Денисеико викликав бурю оплесків. Приємно було бачити на
сцені численний Молодечий Хор з доброю дириґенткою, який має перед собою
гарну будучність, як опісля висловився Владика Іван. Після цього були привіти
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Процесія з похідною іконою Почаївської Богоматері в Нюкастлі, липень
!9д() р. Євангеліє несе п. Євген Шевців з України, батько о-пароха.

від організацій: від Б-ва св. Андрія, від Міжпарафіяльного Комітету
святкування 1000-ліття Хришення Руси-України (д-р Е.Глива - Голова), від
ОУОА - д-р Б.Томашек, від СУОА - мгр ІО.Менцінський, від ОУГ НПВ мґр Я.Кужіль, від Комітету Українських радіопрграм - гі.М.Свідерький, від
Союзу Українок НПВ - п-і О.Ільків. від ОСУМ - Д.Козак, від Пласту і Т-ва
"Відродження” - маестро Л.Денисеико, від Братської Рідної Школи Управителька - п-і Софія Сивенька, від кредитівки “Карпати” п.І.Ільків,від
Шкільної Ради НПВ - мгр Мирон Данилк, від Марійської Дружини і як
Королева Добродійности - панна Марійка Маркевич, від Вівтарної Дружини
- Роман Даниляк, від С-ва ПМБ - Голова п-і ІО.Сенькович і від Апостольства
Молитви - її.М.Ковальський.
У відповідь на привіти о.Митрофорний Архимандрит заявив, що честь,
якою наділив його Блаж. Патріярх Йосиф, це не тільки його особиста заслуга,
а це заслуга і відзначення всіх парафіян, особливо ж невеликого гуртка ревних

836

Розділ XVI

і працьовитих “братчиків” з п.Я.
Хіцяком і “сестричок” з панею
ІО.Сенькович на чолі, які допо
могли йому держати парафію на
належному рівні релігійного і
адміністративного життя. У ве
ликій мірі це також заслуга Преп.
Сестер Василіянок і усім їм нале
житься сердечна подяка. Окрему
подяку отець зложив Владиці за
рекомендацію на відзначення.
Кінцеве слово мав Владика
Іван в якому порушив кілька
актуальних справ. З великим
признанням Владика говорив про
Молодечий Церковний Хор та
про розм альовання церкви.
“Церква св. Андрія вже сьогодні
є визначним мистецьким пам’ятником у Сіднеї і українського мистецтва
взагалі”. Владика згадав про наше паломництво (62 особи) до Святої Землі(яке
відбулося під проводом о.І.Шевціва)про участь паломників у римських
торжествах з нагоди 40-ліття Єпископської хіротонії Блаж.Патріярха Йосифа
та про відвідини в Україні. Ми ще раз переконалися, що так, як наші часописи
пишуть про русифікацію, про переслідування Церкви, що це правда. Властиво
на кожнім кроці відчувається русифікаційний тиск і на вулиці, в урядах, у
крамницях, а головно в книгарнях, а навіть у музеях, в цирку, а все це
відбувається хитро і підступно, що й не знаєте звідки той тиск іде. Наша
Церква терпить, але існує. Ми старалися принести їм добру вістку а від них
також приносимо Вам поздоровлення і їхню журбу, щоб ми в чужому
середовищі пам’ятали хто ми і чиї ми діти. Свою промову Владика закінчив
побажанням для о. Митрофорного Архимандрита І.Ш евціва:...”Ви вже майже
ЗО літ працюєте у Винограднику Христовім і знана Ваша всесторонна,
душпастирська ревність, підприємчивість, організаційний хист, знаний Ваш
хист у церковнім будівництві, знана Ваша любов до науки богословії, історії
Церкви, історії України, знана Ваша велика праця на громадському і науковому
відтинках, а все це під кличем: на славу Божу і для добра Українського
Народу. Все це бачив наш Блаж. Патріярх Йосиф і тому нічого дивного, що
бодай в такий спосіб бажав відзначити Вас. митрою і гідністю Архимандита.
Многолітствієм для членів Сестрицтва і Братства, які приготовили трапезу,і
молитвою, що її провів Владика, закінчено ці великі і знаменні торжества в
Сіднеї.''Учасник (мгр Я.Масляк - оіш).
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Ф рагм енти з
листування оіш з
Кир Іваном і
о. І. Бовден ом у
зв’язку з перене
сенням з Перту на
становище пароха
в Сіднеї:
1) “Перт, 25
липня, 1967 р.СІХ.
П реосвящ енний
Владико, Ваш лист
з дня 20 ц.м.
забрав мені сон з
очей. Я глибоко
відчуваю велику
втрату, якої зазнав
наш Екзархат че Батьки о. Іваиа - Марія і Євген після 36 літньої розлуки з
сином
рез передвчасну
смерть пок. шамбеляна, о..Михайла Мельника. Владико, якщо можливо, прошу: не примушуйте
мене пити з чаші, яку Ви мені пропонуєте! Я вже пив з неї. І посьогодні
пам’ятаю її гіркість! Маю на увазі Ваш намір назначити мене парохом Сіднею
і гіркий досвід з тамошнямм людьми в часі мого там душпастирювания.
Вірю, що давні упередження до мене частини сіднейських парафіян, а
зокрема інтелігенції, не погасли, а напевно ще більше закріпилися після
останнього нападу иа мене у “Вільній Думці”. Некролог пок. о. Михайла М.,
ще більше переконує мене в цьому. Ще з часів мого душпастирювания в
Сіднеї, я виніс враження про багатьох, що це “зноровлені коні”. Я, звичайно,
не вмію плисти за течією чи плентатись у хвості подій, а стараюся зловити цю
нашу стихію за гриву й вести дорогою вчення Христа і Катол. Церкви. На
моє нещастя, я не вмію “лявірувати” і бути “політиком”, а через те часто
попадаю в колізію з усякими “отаманами” і супєрпатріотами ітп. Розуміється,
усе це не виходить мені на здоров'я тіла, а часто і душі.
Ту т, у Зах. Австралії, до певної міри я вже устабілізувався, спровадив усе
на належні рейки і, після кількох місяців часу і викінчення деяких проектів,
збираюся сісти до перекладацької роботи. Я ие можу сказати, що не можу
залишити З.А. з причини здоров’я, абсолютно. Правда, фізично я тут чуюся
краще, ніж де-небудь інде, а для духа то немає такого місця, де ми були б
вільні від спокус чи небезпек зі сторони диявола, як каже справедливо Тома
Кемпійський.
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За 16 літ мого священства я вже 5 разів
зміняв парафію, а 8 разів переносився, у
більшості випадків, щоб “рятувати” якусь
ситуацію. У всякому разі, я не готовий
їхати до Сіднею на один рік для “проби”,
“практики” чи “заслуги”. Маю однорічний
досвід з Аделяйди. Один рік - це закорот
кий проміжок часу, щоб освоїтися з
людьми й обставинами, не то що начеркнути програму і розгорнути працю. На
це треба кілька, а то й кільканадцять
років. Інакше, це лише експериментуван
ня, яке не приносить великої користи ні
душпастиреві, ані стадові. Це мусить бути
хтось старший (з уваги на сотрудників помічників), слриємливий для місцевих
“патріотів”, редакторів “ВД” і довірений
Єпископа. Не можна боятись, що він
задовго в Сіднеї буде, бо виглядає, що
там кожному скоро доїдуть кінця...
На мою гадку, варто зачекати ще місяць-два. Може справді, як каже Ваше
Преосвященство, “ щось з неба впаде”, або звідки-інде зголоситься кандидат
на пароха Сіднею. Я особис то за цс рівно ж молюсь і бажаю такому священикові
я кнайбіл ьше успі хі в.
Я прямо не можу собі уявити, щоб таким парохом Сіднею був я. Тягатися
ще раз з “бебехами” 3.000 миль, (після того, коли я сяк-так вже устаткувався
і вложив тут стільки енергії а навіть гроша), що потягає за собою нові труди,
немалі кошти, тяжкі зміни, переадресування пошти ітп., це все не дуже
приємне. Це прикре і тяжке.
Тому, я ще раз прошу, Преосвященний Владико, найдіть собі іншого
кандидата на пароха Сіднею, бо я під ніяким оглядом на таке становище не
надаюся, не маю бажаних кваліфікацій, ані таким парохом бути не хочу.
Остаюсь з християнським привітом, відданий в Христі: о. Ів а н Ш евц ів”.
і: відповідь Владики Івана:
“СІХ.Мельборн, 31 липня, 1967 р.
Всечесніший і Дорогий Отче Парох,
З великою увагою я прочитав Ваш лист з дня 25 липня, де Ви просите і
подаєте рації, щоби Вас не назначувати парохом Сіднею і я можу спокійно
сказати, що розумію і признаю, що ці рації є дуже поважні і правдиві, та
напевно в звичайних обставинах, вони були б вистарчаючі для єпископа.
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Свячення пасок в монастирі СС. Василіянок для хворих і. самітних
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Водохреща 1994 р. О. Т. Кліли, о. Шевців, д-н. Ж . Коломієць
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На жаль, ми знаходимося цілий час у
виїмковому стані і я звичайно не маю до
вибору двох можливостей, а тільки одну, і
то не раз ие знати, як це все склеїться...
Поставте себе в моє положення. Кого назна
чити на пароха в Сіднею? На мою думку
лишається тільки Веч. о.Іван Шевців, або
якщоб хтось несподівано з ’явився. Я знаю
про дуже трудне положення священика пароха в Сіднеї, але коли труднощі великі,
то напевно поміч Божа буде ще більша...”
Щиро здоровлю і благословлю з цілого
серця, в Х ристі відданий: + Іва н ,
Єп.Ап.Екзарх для українців в Австралії.”
*

і: Відповідь на лист о.Івана Бовдена,
Адміністратора сіднейської парафії:
“СІХ. Перт, 3 жовтня, 1967.
ВПреподобний Отче, Дуже дякую за
Вашого листа з дня 27 вересня, ц.р., і за цінні інформації в ньому. Особливо
приємно було читати про ге, що частина людей ще мене не забула і, як Ви
кажете, хотять мати мене парохом...
Назначення мене парохом Сіднею вважаю радше хрестом, ніж відзначенням
і нагодою до покути за мої гріхи.
Не дуже я захоплений новими перспективами і будовами. Дотепер так
бувало, (а то вже 5 разів!), що з хвилиною, коли я тільки почав “нагрівати
місце”, приходилось
пакувати “манелі” і
йти рятувати якусь
“ситуацію”. Одино
ка потіха в тому це
те, що в Сіднеї, з
Лідкомбу на Руквуд
недалеко. Важне,
тільки, щоб св. Пет
ро не ставив при
брамі завеликих
труднощів і перепон.
Як щось мене
тішить у зв’язку з
тим переміщенням
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Зустріч ( друга) з Папою Іваном Павлом II. Рим, Базиліка св. Петра,
під час ювілею 400-ліття Берестейської Унії, жовтень 1996 р.

(пригадайте : “Бізріасесі Регзопз"), то хіба те, що не прийдеться мити тарілки
і пригрівати одну і ту саму страву кілька разів...
У зв’язку з моїм приїздом, прошу мати на увазі, що я дуже не люблю
всяких принять, парад, промов і відзначень та бляшок. Тому прошу заощадити
мені зайвого заклопотаніш. Якщо схочете виїхати по мене на летовище, то
буду дуже вдячним, якщо мі, то і сам траплю до “Шєвченкової хати” в
Лідкомбі.” Ваш у Христі: о .І.Ш е в ц ів
*

Львів - Сідней: (о.Іванові Шевціву на згадку про перебування у Львові, у
грудні 1993р.)
Всечесний отче, брате наш Іване,
Духовний наставнику людей, Як райдуга, дорога крізь тумани
Єднає Львів наш і дзвінкий Сідней.

Під Господом усе не випадково:
Наш кожен подих, кожен подив, крок.
І наша мова щедра - барвінково Вплелась, мов квітка у чужий вінок
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Через буремні океани й суші,
Через імлаві й зоряні літа
Єднає наші і серця, і душі
Одна-єдина доля і мета.

Уклін за те, що на вітрах чужини,
Плекаючи надій чуття святе,
Ви прищепили гілочку калини І ось вона вже і для нас цвіте.

Бо гам, де пава розсипа пір’їни,
Де кенґуру, де твердь чи острови,
Є часточка вишневої Вкраїни,
Там є краяни; там є, отче, Ви.

Осяяні творящим вічним Богом
Приліт - відліт... прощань і стрічей злет
За океаном - за його порогом Світитиме Ваш рідний силует

(Петро ІП КРАБ’ЮК, м.Львів, 10 грудня, 1993 р .)
*

Христос Воскрес! Із гробу встав,
принадьмо ж на коліна
й Йому подяку ми складім,
що Вільна Україна!!!

-Христос Воскрес! Вітаю Вас,
нашим, давнім привітом! Радіймо ж ми, цим “Святом Свят”
з всім Християнським Світом!

Просім Воскрєслого Христа,
у молитвах щоденних,
щоб Він Її допомагав
у тих часах непевних!

Хай Божа ласка із Небес, спливе на Вас, сьогодні!
Святкуйте ж, в мирі й гаразді,
ці Свята Великодні!!!

Щоб Урядові - мудрість дав.
так Нею кермувати,
щоби чимшвидш Вона могла
на ноги - міцно стати!!!

Хай Україна нам живе,
й цвіте, як пишна рожа!
Хай Її Волі береже Воскреслий Спас і Мати Божа!!!

Щоб добробутом розцвіла,
як Західні Держави!
Й, щоб з ними - поруч Вона йшла
до Щастя і до Слави!!!

( Україиський поет і маляр, бувший Дивізійний
і полонений в Ріміні, Італія, п. Володимир Каплун
Обера, Міссіонес, Аргентина, 1994 р .)
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б) П Р А В О С Л А В Н І
Як відомо, в часі війни, німці насильно вивезли на примусові роботи в
Раііху мільйони українського населення з усіх земель України. Між аліянтами
було домовлення, по війні сприяти поверненні їхніх громадян домів. То ж не
диво, що багато тих німецьких невільників стрімголов спішили, щоб
повернутися' домів. Не так воно було з громадянами Сов.Союзу, якими
вважалися всі вихідці з під’яремних країн того Союзу. Багато з них не хотіли
вертатися на “ совєтську родіну”.. За такими шукали совєтські репатріаційні
комісії по таборах біженців і насильно вивозили їх “на родіну”.
Українці із Західної України, як кол. громадяни Польської держави, не
підлягали такій примусовій репатріяції. Тож багато українців із Східніх і
Центральних Земель України подавали фалшиві прізвища й місце народження
в Галичині чи иа Волині (відомий аиектод з тих часів: якийсь москаль із
Рязані подав місце народження м.Коломию і додав:“Чорт його знає, де та
Коломия, але пиши “з Коломиї”). Так під плащиком “тоже українец” та ще й
“греко-католик з Коломиї”,приїхали до Австралії тисячі москалів і “совєтських
людей”. Приїхавши сюди, багато з них вже иа ходу скидали українську маску
й показували своє правдиве обличчя. Одні з перших, вони основували свою
Русску Православну Церкву, клюби ітп.
Православні українці з різних земель України, організувались радше за
принципом “земляцтва” і засновували такі ж свої парафії, будували церкви
ітп. Всі вони між собою сварилися, а єдналися хіба що в протиставленні до
греко-католиків з Галичини.Багато з них не могли похвалитися особливою
релігійною свідомістю, а ті зі Східніх Земель були лиш номінально
православними. Деякі з них не були навіть хрещеними. Священики їхні (за
винятком одного о. А. Т.) не мали богословської освіти, а рекрутувалися з
побожних мирян, добрих співаків і взагалі з людей доброї волі, які попри
щоденну працю при станку в заводах, були готові посвячувати частину свого
часу для спільноти, як служителі культу, поділені на дві а то й три юрисдикції.
Спочатку (до 1950 року) греко-католики в Сіднеї не мали своїх священиків.
Православні мали їх кілька, а навіть єпископа. Наші люди тяготіли туди і
вироблялася опінія, що то все одно, бо., українське...В Сіднеї українці з
різних земель України жили і працювали всуміш з іншими національними
групами і єдналися між собою на громадських-патріотичних началах.
Відношення між католиками і православними можна було назвати братнім,
толерантним.Одні й другі руководилися "канонами” своїх Церков А ті канони
були просякнені чужим нам духом. Вони забороняли “Сотшипісаііо іп засгіз”спілкування у с в я т и х речах-справах-Богослужеинях ітп. Нам, греко-католикам,
на взір римо-католиків, було заборонено брати активну участь у православних
Богослуженнях. Вони віддячувались нам подібно. ГІгір., діти в Школі, Пласті,
в СУМі, часто були “мішані”. Православні священики не мали часу вчити в
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Спільна Панахида за жертви голодомору 26.09.1976 р.
школах, а коли греко-катол. священик приходив вчити своїх дітей, поставала
проблема, куди подіти православних дітей з даної кляси? Деякі свідоміші
православні батьки (навіть священики) дозволяли дітям слухати лекцій релігії
разом з католиками, деякі на це не годилися.
Православні священики радо йшли на співпрацю і на уступки громадським
і політичним організаціям, бо не мали своєї “політики”, а всю ініціятиву
залишали мирянам. Така гіозиція-настанова УАПЦ подобалась “батькам
народу”, бо вони там мали вплив навіть у церкві. Український католицький
священик не мішався в працю політичних і громадських організацій, а провадив
“політику” своєї Церкви, тримався “букви” римських “канонів” і старався
будувати громадське, політичне, родинне і взагалі всесгороннє життя своїх
вірних на підставі вчення Христа і Катол. Церкви. Через те виринали колізії
за впливи на спільноту. До того ж, православні були більше агресивні,
хвасталися своєю автокефалією і незалежністю від нікого, а ми католики
були залежні від Риму. Коли ж, після Вселенського Ватиканського Собору
римо-католики почали робити зміни і полегші у відношенні до православних
і протестантів, почали і ми їх наслідувати...
Подібна трудність була з т.зв. мішаними шлюбами (греко-католицькі й
православні партнери подружжя). Ми, католики (згідно з тодішнім церковним
правом) настоювали, щоб шлюб відбувався в катол. церкві, перед катол.
священиком, а молодята, щоб зобов’язались виховувати своїх дітей в
католицькому дусі. Православні на це не годились. Вони казали, що дають
шлюб кожному, хто до них по це звертається...

Розділ XVI

847

Такі протистояння при
водили до непорозумінь і
тертя на полі громадсько
му. Нпр. згідно з канонами
своєї Церкви, о.Петро Дячі імі и11 скартав провідників
СУМ за те, ідо повели в
зорганізований спосіб своїх
катол. членів на посвячен
ня храму УАПЦ в Говмбуші. Сумівські виховники
вважали, що їхній виступ
Панахида, за українців полеглих в В'єтнамі
був “со борни ц ьки й” і
оправданий, як патріотич
ний. І так постав свого роду “бунт” проти доброго і безрадного священика,
який стояв між молотом і ковадлом: канонами своєї Церкви і патріотичними
почуваннями. Це підхопив часопис. “Вільна Думка” в статті Орпа “Лихий
попутав” ( “ВД”,12.11.1961 р.). У своїй статейці Орест Питляр, (між іншим
греко-католик і товариш о.П.Дячишина - оіш), навівши приклад будови
сімейної хати, де перед її завершенням, брати посварились,не довершивши
початого діла, дав також влучну характеристику сіднейської громади тих
часів:...” 1/?/ не так воно вийшло й у пас, у Сіднеї, хоч покищо без такого
сумного закінчення? Українці тут здебільша прості робітники, люди невчені
й скромні, ніхто з чужинців їх особливо не шанує й не знає. Та й серед
українців в Австралії наш Сідней не втішається великою повагою. Народ
тут хуторянський, незорґаиізований. Иа збори Громади прихдить цілих 14
(!) людей. Народній Дім непоказний і малий, заля неохайна. Але наші сіднейці
всетаки мали свій “гонор” - будували церкви найперші й найкращі в
Австралії...ще лиш хреста поставити - і церква готова...” Дальше Автор
вказує на невинну і скривджену жертву - добрих, але покривджених парафіян,
які тепер готові не довершити будови церкви і закликає до порозуміння між
священиком і спільнотою,що скоро й відбулося (оіш).
Дещо складніше було з Богослуженнями в таборах молоді, зокрема Пласту(в
СУМ-і православних не було). Католики навчені, щоб у неділю і свято взяти
участь у Службі Божій, і тому священик вважав своїм обов’язком відправити
св.Літургію і для молоді в часі її таборування, а для цього треба було
встановити час у програмі табору ітгі. Православний же священик правив
Молебень, або й зовсім не приїжджав до табору. І провідники молоді часто
бралися на хитрощі: католицького священика повідомляли запізно, щоб він
міг змінити свою програму Богослужень, або зовсім не повідомляли про свої
таборування. А все це відбивалося негативно на вихованках.
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Все ж таки католики і православні були толерантні між собою. Це
проявлялося на Храмових вразниках обох Церков. Священики і представники
парафій брали участь у празничних свякуваннях одні в одних.Також на
громадському полі “панувала” взаємна терпимість.. До Управ Громад ітп.
належали радше православні; там же, де треба було більше праці й жертви
(до часу) передували католики.
Для кращого розуміння дивної ментальності-і та упередження православних
українців до своїх братів -католиків українського обряду, не зважаючи на
факт нашого співжиття на чужині впродовж 40 років і співпраці на громадській
ниві та в боротьбі за спільні національні ідеали, представник православних
(а це був сам Голова Консисторії УАПЦ в Австралії, сьогодні вже покійний)
- о. Олександер Пігулевський, у своїй доповіді на Х-тому Епархіяльному
Соборі УАПЦ в Сіднеї, в квітні, 1985 р, сказав між іншим таке:“Українська
нація творилася довгими віками своєї історії, а вона, вся православна.
Українці виховувалися в дусі православних своїх минулих поколінь, а вони
всі були православні...” і заключає: “Отже, хто ие православний, той
повноцінним, історичним українцем, бути ие може!” (вид. моє - оіш). гл.
“Праця і Життя”, ч.79,Липень-вересеиь, 1985 р. ст.10.
Повищі слова - це ие якась полемічна фраза, що “вирвалась” з-під пера
якогось релігійного фаиатика-полеміста ХУГХУІІ ст., або якогось іранського
аятолі XX ст. Читаєш таке й очам своїм не віриш, що можна щось подібного
казати та ще ті публікувати після сорокарічної спільної скитальщини, в добу
Екуменізму й 1000-ліття Хрещення України?! Невже історія нас досі нічого
не навчила?! (Про “спільне”Відзначення Ювілею Тисячоліття Хрищення РусиУкраїни в Австралії”, гл. книжку оіш.Львів,1997р. ст.14-77)
Дивна ментальність православних. Майже всі православні автори статей
на релігійні теми, ие можуть закінчити своїх писань, щоб не кинути камінчиком
у сторону УКЦ та її священиків, обвинувачуючи їх за “роздор” чи брак єдности
в українськім народі. Вони не хочуть бачити, що не ми католики винні в
браку єдности, а вони самі. Вони бо дивляться на минуле УКЦеркви через
московські окуляри й не бачать, що саме Берестейська Унія Київської
Православної Церкви з Римом (1596 р) помогла зберегти частину українського
народу при національній свідомості. Москва ж своєю ворожістю до
Українського католицизму і до самостійності-! Української Православної
Церкви, винна за гаку ментальність православних. Маючи на увазі тотожність
нашої християнської Віри і наш спільний обряд, я не бачу непоборимих
труднощів у поєднанні всіх українських Церков в Одну Христову Церкву,
розуміється при добрій волі й вірі єрархії і вірних тих Церков.оіш
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в) П Р О Т И П ІД Р И В Н О Ї Р О Б О Т И Р У Н В ІС Т ІВ
Як відомо, матеріялістнчний комунізм виповів війну всякій релігії, а зокрема
релігії ідеалістичній - Християнській. Не маючи переконливих історичних ані
розумових аргументів, щоб цю останню побороти-перемогти. ані не маючи
сили знищити фізично всіх християн, комуністичні ідеологи взялися за
диявольський підступ: заступити релігію своїм штучним сурогатом!
Все це робиться саме тепер, в часі приготовання до відзначення Ювілею
1000-ліття Хрещення Руси-України. Відомо, що крім нас, українців (католиків
і православних), иа чужині, до відзначення того Ювілею приготовляється
теж і Русска Православна Церква в Сов. Союзі, яка вважає себе переємницею
Київської Русі та її Християнства. І, не зважаючи на офіційне визнання і
використовування тої Церкви для пропаганди свого, ніби поблажливого
ставлення до релігії, безбожницький режим, боячись благодатного впливу
Християнства на людські душі, а зокрема на совєтську молодь, - піддає їм
релігійний сурогат, який потім легко висміювати і поборювати. Про це я
писав у моїй книжці: “Святі тайни в українськім обряді”. Це потвердила пані
Джейн Елліс, редакторка “Реліджен ін коммуніст лендс”, представниця Кестон
Каледжу в Лондоні, на своїм виступі, в литовськім клюбі, 7.5. ц.р. (1984 р. оіш).Як частий відвідувач Сов. Союзу, вона твердила, що комуністична влада
підтримує-підпирає, а то й пропагує НЕОПОГАЕІСТВО. Як приклад цього,
вона назвала, як очевидець, що в крамницях совєтських сувенірів ітп. можна
купити поганські амулети й зображення давніх “руських” божків тв їх ідолів.
Хрестиків та ікон там не купите!
Не забули комуністи і про нас, українців на чужині, і при помочі наших
ренегатів почали підсувати нам”нову” релігію, “віру предків”, якусь РУНвіру.
Виглядає, що в Канаді й Америці на той гачок зловились і деякі
супернаціоиалісти. Знайшлись поплентачі теж і в Австралії. Вони на всі лади
висмівають Правди Християнської Віри та релігійні обряди і звичаї обох
Українських Церков, а натомість пропагують свій сурогат, “рідну віру”, “віру
предків”, тобто поганство і, подібно, як комуністи в Україні, заступають їх
своїми штучними, бездушними обрядами. Там це робиться в дусі “сов’єтського
патріотизму”. На еміграції, - в дусі українського (супер-) націоналізму, (інакше
ж не можна!), при чому слова: Україна, український, рідна віра ітп. уживається
в демагогічний спосіб аж до пересади, часто по кілька разів в одному реченні...
Маючи це на увазі, в неділю, 29.6.1975 р., при кінці св. Літургії, в часі
парафіяльних оголошень, я назвав рунвістів (і тих, що їм помагають)
“синьожовтими баранами”. Атому, що місцеві рунвісти тоді сходилися-діяли
в Домі Молоді, то злобні люди, попри мої найкращі наміри, приліпили той
епітет усім бандерівцям. Щоб уникнути непорозуміння, в наступну неділю
(6.7.1975 р.), в “Душпастирських вістях” я помістив таке вияснення -
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“СПРОСТОВАННЯ”:
“На підставі інформації, що в Домі Української Молоді, 6.7.ц.р.,
відбудеться організований і виконуваний рунвістами концерт, минулої неділі
я перестеріг Вірних стриматися від участи в такім концерті. Бо, викурені з
УНДому рунвісти за всяку ціну і під плащиком суперпатріотизму стараються
робити свою, більш ніж юдину роботу серед нашої спільноти і на користь
нашим ворогам, намагаючись валити у підвалинах те, на чому ми будуємо
наше релігійне і національне життя - нашу ХРИСТИЯНСЬКУ ВІРУ. Я рівно
ж опрокииув “аргументи” людей, відповідальних за адміністрацію залі Дому
Молоі, мовляв: “Це заля публична й винаймається тим, хто за неї платить”.
Такий аргумент ие витримує критики. Коли заля винаймаєься нашим
здеклярованим недругам чужої національності, то це ще можна розуміти. Але
такої “вигоди” не сміється робити для внутрішнього ворога, навіть у випадку,
що заля один-два рази в році не принесла б приходу. Ми будували наші
Народні та інші Доми для збереження і розвитку національного і релігійного
духа нас самих і грядучих поколінь. Отож, ті будови не сміють стати
плятформою для українських ренегатів і їх підривної роботи серед нас...”
Не зважаючи на це “Спростовання” і всупереч правді, злобні люди чіпляють
той ярлик усім бандерівцям і досі. Щобільше, вони прищіпили його всім
сіднейським парафіянам, а один український війт у П.А. поширив цей “епітет”
на цілий український нарід, мовляв: “дивіть, як священик називає свій нарід...”
Слухаєш, читаєш це., і дивуєшся чи це справді люди?! Ото ж, щоб було
відомо всім: своїм і чужим, ще раз заявляю, що вислів “синьожовті барани”
відноситься до рунвістів, які під маскою українських патріотів, роблять
підривну роботу, шкідливу Українському Народові, о. Іван Шевців.
* * *

г) П Р О П О В ІД І ітп.
Вплив Церкви і релігійних свят на збереження духовости українського
скитальця на чужині - незаперечний. Як відомо, одним з найперших обов’язків
священика, з волі Христа Спасителя - це голошення Доброї Новини - Його
Євангелії.
Виховний вплив проповідей на слухачів - великий. Часто він залежний
теж і від таланту й приготування проповідника. Всежтаки, тематика і духовість
деяких Свят, зокрема Різдва і Воскресення Христового, своїм змістом та
обрядами впливають на психіку слухачів більше, ніж інші. Добре приготована
і щиро виголошена проповідь скріплює Віру богомольців у перемогу Бога і
Його Правди, додає слухачам сили і наснаги до несення життєвих труднощів,
заохочує до праці й боротьби за краще завтра, дає запевнення Божої нагороди
за них в потойбічнім, а навіть у туземнім житті. Такі проповіді наче дощ на
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суху землю мали свої спасенні наслідки в душах українських скитальців на
чужині, особливо ж на початках поселення в чужій країні, з невідомим завтра.
Отець Микола Коп’яківський був добрим, вишколеним проповідником.
Крім проповідей у церкві, о. М.Коп’яківський і о. П.Дячишин, на Різдво і
Великдень друкували бодай короткі Звернення до своїх Вірних, у місцевім
часописі “Вільна Думка”. В тих Зверненнях вони обновляли Віру в Бога і
Його Правду, а зокрема скріплювали Надію на перемогу Божої і української
національної Правди над насиллям і несправедливістю, які завдають
українському народові його вороги на Рідних Землях. Для бездомних
скитальців це мало своє психологічне значення і вплив, скріплювало Віру,
давало наснаги до праці й боротьби, надії иа краще завтра.Деякі проповіди
тих перших душпастирів друкувала “Вільна Думка”. Ось, кілька прикладіввинятків: “Вільна Думка” ч.1-2, 1951 р.:
...”Не всім Вам,Мої Дорогі, - пише о.М.К. - є дана можливість бути в
церкві на Різдвянім Богослуженні. Одні працюють, іншим далеко, ще інші
осамітнені... В Европі ми переживали часи непевности. А тут, хоч розсіяні,
але маємо спокій... Вже понад 10.000 українців приїхали до Австралії.
Ми пережили вже 2 війни і тепер тривожні часи. Але бодрімся - ХристосБогочоловік-Спаситель народився! Він поможе нам пережити чужину, а нашим
рідним - переслідування, бо Він переміг світ і диявола..”. Далі подає З
аргументи про те, що Хритос - Бог і складає побажання потіхи від Бога і
Веселих Свят...
*
“Вільна Думка”, 29.4.1951 р.: о.М.К. вітає Вірних з Днем радости і перемоги
Бога над дияволом і гріхом. Пояснює, що Воскресіння Христа - це основна
правда нашої Віри бо, воставши з мертвих, Христос доказав, що Він - Бог.
Христос воскрес. Правда перемогла лож; світло розвіяло глибоку темряву;
слава Божа перемогла злобу світу.За ту Правду Віри (у Воскресення Христа
і наше) і сьогодні, в XX ст., так, як у І-шому, проллялось море крови і наші
брати терплять, страждають, мучаться, вмирають з рук нового, червоного
Нерона. Але Христос Воскрес! Воскреснемо, переможемо і ми з Ним!...”
“Вільна Думка”, ч.21. 1953 р.: .."ЗЕЛЕНІ СВЯТА”.. “Та з Зеленими
Святами, як із кожним великим святом, є звязані окремі церковно-обрядові
звичаї, що прийняли національний характер і стали народньою традицією.
Вже віддавна був у нашому українському народі гарний звичай відбувати
в часі Зелених Свят церковні походи у поля, щоб їх благословити. А від часу
перших наших визвольних змагань, від часу Листопадового Зриву 1918 року,
був прийнятий другий звичай відбувати, головно по містах, святочні походи
на могили поляглих борців за волю Рідної Батьківщини, щоб там їх Згадати й
помолитися за їх душі. Оба ці звичаї мають не тільки чисто релігійне, але й
загально національне значення.
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Величаві були ті церковні походи у поля! Все населення села, перейняте
глибокою вірою в Боже Провидіння, брало участь у них.Після Богослуження
починався похід із церкви з хоругвами й прецесійними образами, і тривав до
гіізного вечора. Далеко за селом, серед зелених піль, лунали широко церковні
пісні учасників походу. Перед хрестами, поставленими на пам’ятку скасування
панщини, в Галицькій Україні, молебені були правлені, бо щойно від того
часу селянин-кріпак став справжнім господарем своєї землі. Поля були
благословлені. Того Божого благословення бажав селянин для своїх трудів і
праці, що їх він вложив, обробляюч святу землицю. Бажав він того
благословення, щоб не пропали його надії на гарний сподіваний врожай. Своєю
мозолистою рукою він кинув зерно в землю. Воно там скільчилось, прозябло,
і нива зазеленіла... Та, може прийти буря, туча, град, що в одній хвилині
може знищити його сподівання - і відчував хлібороб - селянин може більше
як кожний інший, що його труд і праця у висліді залежить від Божого
Провидіння. І він благає Божого милосердя!
І любить він ту землю, батьківську землю. Для нього вона свята. Вона
зрощена потом і кров’ю його батьків, вона його ВЛАСНІСТЬ. Вона його
БАТЬКІВЩИНА! Тої Батьківщини він боронить, за неї бореться і в її обороні
вмирає. Ту рідну свою землю вважає він за невідлучну частину своєї істоти.
Значення походів процесійних у поля в часі Зелених Свят є, отже, подвійне:
релігійне, бо поля бувають благословлені на майбутній врожай; національне,
бо бувають благословлені РІДНІ землі, землі що є ВЛАСНІСТЮ народу,
землі, що є його Батьківщиною.
Другий звичай релігійно-національного характеру був принятий після
перших визвольних змагань відбувати величаві походи на могили поляглих
борців за Рідну Батьківщину, за Рідний Край, за Волю України. Ці походи
на могили Героїв відбувалися головно по містах. І в них брали участь і молодь,
і старші. Всі вважали за свій святий обов’язок піти, помолитися за блаженний
спокій душ Героїв, виявити для них велику вдячність і шану, та серед
всенароднього горя піднестися - скріпитися на дусі, пам’ятаючи що жертви
героїв наших не були даремні. А жертви їх великої вартости, бо вони зложили
свої буйні голови на жертовнику Рідної Батьківщини. До них можемо
примінити слова: “Більшої від цієї любови ніхто не має, як хто душу свою
положить за друзів своїх” (Іван, 15.13).
Сьогодні на Рідних Землях нашої Батьківщини наш український нарід не
відбуває церковних походів у поля, щоб благати Божого благословення на
гарний майбутній врожай. В церквах, що ще не стали перемінені в магазини
чи клюби, “служать” агенти червоного Кремля, надягаючи на себе священницькі
ризи. Українське населення міст і сіл значно прорідилось. Велика частина
його вивезена далеко на схід, на каторжні роботи, частина вбита або ув’язнена.
Монголи зі Сходу і півмонголи з Москви наїхали на наші Рідні Землі. Нема
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наших рідних священиків, що провадили б такі походи у поля. Та й поля вже
не належать до народу. Забрали в нього землю, забирають увесь урожай! Нема тепер там Зеленосвяткових церковних походів у поля!
Нема також величавих походів иа могили поляглих Героїв. Ворог понищив
пам'яткові хрести, а могили зрівняв із землею. Хотів знищити пам’ятки нашої
слави, наших визвольних змагань і наших надій. Та нарід, що ще остав там,
глибоко заховує в своїх серцях любов і вдячність для тих, що “жертвою в
бою нерівнім лягли, і все віддали, що тільки могли, з любови до свого народу”...
На еміграції, на скитальщині, висипують символічні могили в пам’ять жертв
за волюУкраїни. На ті могили щорічно йдуть громадно, щоб помолитися за
душі Героїв і оживи тись на дусі в надії відродження скатованої української
нації і скривавленої нашої
рідної Батьківщини. В молитві при могилах з ’єднані всі разом. Моляться
за блаженний спокій душ провідників нашої держави, за провідників нашого
війська, за всіх героїв і героїнь, що від 1918 року аж до нинішних часів для
добра Батьківщини віддали свій труд, свою працю, свої здатности, свої сили
і здоров’я, і вкінці на її жертівиику своє життя зложили, змагаючись з ворогом
у нерівнім бою.
Згадаймо ж і ми в часі Зелених Свят наших померлих батьків, братів і
сестер, і всіх наших славних Героїв і Героїнь!
Нехай Господь буде ласкавий і милосерний для них, а пам’ять остає в нас
усіх від рода в рід!”. (о.М.Копяківський).
*

“В іл ь н а Д у м к а ” , січень,1958р.,друкує Різдвяне Звернення о. д-ра
П. Дячишина:
“Дорогі Браття і Сестри! З світлим Празимком Різдва Христового звертаюся
до Вас. Святкуємо річницю, коли в тиху ніч прийшов на землю сам Бог. Бог
Предвічний народився, прийшов днєсь із небес, щоб спасти люд Свій ввесь.
Прийшов і до кожного з нас, щоби піддержати нас у нашій мандрівці життя,
допомогти у наших змаганнях над усовершенням самих себе. Світ у своїх
змаганнях за владою і наживою дійшов до можливости знищити самого себе,
бо віддалився від засад, подиктованих Богом. Через ту погоню за наживою
загрожена нині сама основа людського існування - родинне життя. Світ нині
потребує Христа. Погребуємо Його і ми.
Зберігаючи наш старовинний звичай, що велить пам’ятати у ту торжественну
хвилю і про других людей, звертаюся до Вас також з моїми побажаннями.
Нехай Воплачений Бог скріпить Ваші серця та наділить Вас Своїми небесними
й духоними дарами. Людина потребує найбільше духової керми тоді, коли,
запевнивши своє матеріяльне існування, може звернути свої стремління у
противному напрямку, може відвернутися від правди й добра - відвернутися
від Бога. А Він прийшов нині до нас. Він у виді новонародженого дитяти
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простягає до нас свої руки. Наш рятунок.наше щастя і вдоволення залежатиме
від того, чи ми приймемо Його у нашому спільному й одиничному житті.
Коли ми перейдемо байдуже попри Нього, у наших серцях запанує зневіра,
апатія і порожнеча. Коли ж приймемо Його, коли наше життя і змагання
будуть оперті иа Христі, тоді у наших серцях оживе віра, почуємо свою силу,
у наших серцях завітає Божа благодать, бо з нами Бог. Бог буде спомагати нас.
Хоч Ірод лютує, хоче знищити Божого сина, але остаточна побіда належить
Христові. Він смертю - смерть поконав. Як трьом мудрецям, що шукали і
хотіли поклонитися Цареві Мира, з ’явилася вифлеємська зірка, так та сама
Христова зоря попровадить нас до нашого рідного Вифлеєму. Це мої щирі
побажання для Вас, дорогі Сини і Доньки Українського Народу. У Вашій
життєвій мандрівці нехай просвічує Вам ясна вифлеємська зірка, наповнить
Ваші серця Божого радістю і благодаттю. Нехай Христос допровадить Вас не
лиш жо сповнення Ваших особистих стремлінь, але нехай освітить наш рідний
Вифлеєм, нашу дорогу, далеку Україну.Христос Раждається. Славіте Його!”
і: Звернеия на Великдень, “Вільна Думка” 1960 р.:
ВЕЛИКДЕНЬ.
“Церковна Великодня пісня “Христос Воскрес із мертвих” підбадьорює
духа кожної людини. Це свято є запорукою перемоги правди над неправдою,
свято перемоги добра над злом, життя над смертю. Щоб висловити свої
почування з нагоди тих великодніх торжеств, наш український нарід виробив
свою великодню культуру, питомі українські звичаї та обряди.
Українські гаївки - це глибока криниця українського фолкльору. Темою
гаївок є нове життя з пробудженням весни, життя радости і любови, життя
родинне і суспільне. Другим джерелом народнього українського фолкльору
це українські великодні писанки. У цілому світі великоднє яйце є тим символом
нового життя, невидимих життєдайних сил. Український нарід вбирає
великоднє яйце і надає йому особливої символіки. Всі обдаровують себе
писанками, це наше символічне побажання до повороту нового правдивого
ладу, до поороту миру і спокою.Батьки передавали писанки своїм дорослим
дітям, дівчата своїм вибранцям, а всі без винятку давали писанки для стрільців.
Воскресіння Христове є завершенням Божого післанництва Ісуса Христа,
що поєднав людину з Богом, убожествив її. Ісус Христос наш Відкупитель і
Податель нового духового життя.Що ми втратили в Адамі, то обильно зискали
в Ісуеі Христі. Перший наш прародич лише чоловік, а другий прародич - Бог.
Перший зі землі, а другий з неба.Перший Адам дає туземне фізичне життя, а
другий Адам - Ісус Христос - дає вічне життя, життя Боже. Все опирається на
Воскресінні Ісуса Христа. Без воскресіння Христового, наша віра, надія,
мораль і чесність не мали б підстав. Тому св.ап. Павло відкрито говорить: “
Якщо Христос не воскрес, то марна вірв ваша, марне проповідання наше.”
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З воскресінням Христовим ціле наше життя дістає нову тверду підставу,
стає непереможним, перемагає навіть саму смерть. Так само, як Христос жив,
терпів, номер і воскре, то так буде і з нами віруючими християнами. Лише
треба, щоб ми були віруючими, щоб ми оперли своє життя і свої змагання на
Христі. Воскресіння Христове є запорукою нашого воскресіння, нашої
перемоги. Наїв український нарід переходить тяжку Голготу, але він переможе,
як лише українці буду ть правдивими християнами. Христос воскрес, воскресне
і Україна, якщо ми опремо свій труд і боротьбу на Ісусі Христі. Вернімся до
Ісуса Христа, з ’єднаймося з Ним у св. Причасті, а будемо причасниками у
Його воскресінні, у Його перемозі, у Його Божестві.
Нині саме минає 15 років, коли українськії католицизм почав свою Голготу,
ув’язнення і засудження наших Владик. Всі вони, крім митрополита Йосифа
Сліпого, вже віддали своє життя. їх вже не стало між живими, але на їх
мучеництві постає нове життя, нова віра, супроти чого безсильним стає
комуністи чиє безбожн ицтво.
Воскресіння Христове нехай внесе нові сили, нову віру у наші серця на
еміграції. Христове воскресіння і Христове Причастя скріпить наші сили,
об’єднає українські родини, і постане один моноліт усіх українців, хоч сьогодні
розсіяні вони по цілому світі. З Воскресінням Христовим шлемо привіт і
побажання всім тим, що почувають себе християнами, що почувають себе
українцями. Христос Воскрес!” (о .П ет р о Д ячиш ин)
*

Кажуть, що о.Михайло Мельник теж був добрим проповідником, але в
парафіяльних архівах не збереглися копії його проповідей. Отець І.Шевців
був радше катехитом, ніж проповідником. Він старався вияснювати людям
Правди Віри, щоб вони були свідомими християнами. А промовляти до
зрізничкованої спільноти (під оглядом віку та свідомости), малих і старих та
тих, які вряди-годи з’являлися на Богослуженнях, - це нелегка справа.Деякі
свої проповіді оіш видав окремою книжкою: “ДУХОВНІ ЧИТАННЯ на неділі
й свята, для духовних і мирян” Дрогобич, 1996. На Різдво і Великдень посилав
парафіянам поштою свої святочні “Послання”, а ковергкову збірку на Патріярший Фонд і иа Катедратик-Алюмнатик супроводив поясненнями про ціль збірки.
Ті “послання” появляться в окремім Збірнику. Нижче друкуємо його перше
і останнє Слово в парафії.
*

ґ) В С Т У П Н Е С Л О В О І П Р О Г Р А М А Д І Я Л Ь Н О С Т И
НОВОГО ПАРОХА СІДНЕЮ
(Веч. о. Івана Шевціва, Неділя, 28.10.1967 р.)
“..З волі Божого Провидіння я буду тепер Вашим Душпастирем. Це значить:
духовним провідником у боротьбі за Царство Христове, за спасіння Ваших
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безсмертних душ, провідником у будуванні нашого життя на засадах
Христового вчення.
Приходжу, щоб враз із Вами продовжувати спільну боротьбу проти ворога
наших душ, проти діявола, і проти його царства (у формі московського
комунізму) в нашій батьківщині; приходжу, щоб враз із Вами нести хрест
нашої скптальщини; щоб покріпляти Вас на цьому тернистому шляху й
провадити Вас до неба. Небо - це наша спільна й остаточна мета. Будемо йти
до неї разом.
Приходжу, щоб допомогти Вам вдержати той найцінніший скарб, що його
Ви винесли з-під рідної стріхи в Україні: - Вашу віру й обряд та, щоб допомогти
Вам передати той скарб Вашим дітям і внукам. Приходжу з любов’ю до Вас
і до безсмертних душ Ваших. Приходжу з бажанням працювати над Вашим
спасінням, готовий віддати Вам усі мої сили і знання, посвятити для Вас себе
цілого.
Від Вас нічого не хочу, як лиш Ваших душ. Не для себе а для Христа.
У Вас же прошу: довіря до мене, як священика; як Вашого брата гіо крові
й Духовного батька в Христі; прошу Вашого вирозуміння для моїх людських
хиб і недосконалостей. Майте на увазі, що ми, священики, такі ж люди, як і
Ви, тільки покликані Богом зпоміж Ваших рядів, щоб, иазнаменовані печаттю
Святого Духа, служити перед Престолом Всевишнього і працювати над
спасінням людських душ.
За прикладом св. ап. Павла, хочу бути “усім для всіх”. Тож, не вимагайте
і не очікуйте від мене, щоб я ставав у ряди, чи боронив інтереси якогось
одного угрупування чи середовища. Я - Христовий священик. Добро людських
душ, добро нашої Церкви і добро цілого українського народу - це для мене
зиргета Іех - найвищий закон.
Як Ваш духовний провідник на сіднейському відтинку Христового фронту,
вимагатиму від Вас послуху. Не якогось невільничого, але свобідного,
розумного і розсудиого синівського послуху, в духовних справах. Послух бо
конечний не лиш при війську. Він конечний в родині, громаді, організації,
установі, а ще більше в установі раг ехсеїіепсе, бо в установі Божій, в родині
Божій, в Церкві. Сам Божественний Осиовник Церкви - Ісус Христос установив у ній єрархічний лад з видимим головою, верховним апостолом
Петром і його намісниками у проводі. Ми належимо до тої Цереви. То ж,
прошу Вас усіх: будьте вірними дітьми тої Церкви. У ній бо ми маємо запоруку
і середники спасіння і змогу зберегти усі наші релігійні, культурні і національні
надбання. Шануймо ж наші церковні авторитети: нашого Владику Кир Івана
та Блаженнішого Верховного Архиєпискпа Митрополита і Кардинала!
Шануймо наші світські авторитети, нашу інтелігенцію. Членів тої останньої
прошу: давайте іншим приклад християнського життя і любови до рідної
Церкви й України.
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Ми ие сповнили б нашого завдання на чужині, якщо б не подбали сьогодні
про зміну носіїв наших ідеалів і прапорів нашої боротьби. Тож обов’язком
нас усіх: світських і духовних, католиків і православних: зберегти нашу молодь
для Христа і для України. І саме праця над збереженням нашої молоді при
нашій Церкві і при українськім обряді та національній свідомості заниматиме
найперше місце в програмі моєї душпастирської діяльности. За короткий час
мого тут побуту, я мав нагоду ще раз переконатися, що наша молодь е добра,
чесна і працьовита, та що вона готова йти за нашими вказівками, якщо ми
зуміємо найти з нею спільну мову.
Я прошу, заохочую і настоюю, щоб у майбутньому батьки докладали усіх
зусиль, щоб їхні діти ходили до Рідної Школи, належали до українських
організацій, ходили до української церкви і практикували український обряд.
При тому хочу пригадати, що попри Вас батьків і Школу, наша Церква-Мати
теж заінтересована в національнім і релігійнім вихованні Ваших дітей. Бо ці
діти, через св. Хрещення - це діти Божі, це - майбутність Церкви. Щоб зберегти
їх дл нашої Церкви і обряду, буду старатися доложити всіх моїх зусиль.
Рівнож прошу і заохочую Родичів, Учителів УРШкіл і Виховників молоді
співпрацювати з Церквою в тому напрямі. А що найкращим середником
виховання - це добрим приклад виховника, тож усіх Вас прошу: давайте дітям
добрий приклад християнського життя. Приводіть дітей до Церкви на рідні
Богослуження, дайте їм у руки український молитовник, навчіть їх говорити,
молитись по українськії!
Друга справа, якій присвячуватиму особливу увагу - це релігійне
усвідомлення й оживлення релігійного життя вірних. В першу чергу
настоюватиму на обов’язкову присутність і живу участь вірних у Боголуженнях.
Дав нам Господь 168 годин тижнево, тож даймо Йому з того 2-3 години на
Його славу! Маючи кілька священиків на місці, використовуймо нагоду до
св. Сповіди і до св.Причастя, щоб жити постійно в ласці Божій і так стягати
на себе Боже благословення. Інакше, всі наші труди, і навіть позірно добрі
діла, не матимуть вартости, ні заслуги перед Богом. Хто робив би “добро” в
стані гріха тяжкого, то був би подібним до того нерозумного чоловіка, що
збирав самоцвіти і складав їх до скрині, ключі від якої мав злодій - діявол.
Щоб уникнути зайвих непорозумінь у майбутньому, вже на вступі прошу:
ЩОБ’ ПІД ЧАС БОГОСЛУЖЕНЬ НЕ БУЛО В НАС “ЗАПОРОЖЦІВ”!
Стояти під церквою - це язва, яку мусимо викорінити; це наша національна
пляма, якої мусимо позбутися! Тут треба співпраці нас усіх: малих і великих,
родичів і дітей, чоловіків і жінок. Про ту співпрацю Вас заздалегідь прошу!
Для оживлення релігійного життя в різних його секторах, потрібні відповідні
організації. Я дуже тішуся, що тут діє Братство св. Андрія, Комітет Будови
Церкви і Церковних Об’єктів, Товариство Українських Студентів Католиків
“Обнова”, Марійська Дружина дівчат, Вівтарна Дружина хлопців,
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Апостольство Молитви у стані формації і ін. Всіх їх вітаю і прошу надальше
діяти і в рамках тих організацій працювати для слави Божої.
Для скріплення тіснішого контакту з парафіянами і до помочі в
парафіяльних справах маю в пляні покликати до дії РАДУ МИРЯН.
Врешті, остання і теж не менше важна справа, - це будова парафіяльного
дому, обителі для Сестер та інших парафіяльних об’єктів. Скоро робитимемо
заходи, щоб почати будову парафіяльного дому. Знаю, що це вимагатиме
нової жертви від Вас усіх. Однак прошу Вас: дайте кожний свою цеголку, то
не відчуємо такого тягару. Коли громада вірних у Перті зуміла збудувати
поверховий параф. дім, Школу й Залю, не кажу про церкву, то хіба не зуміє
цього зробити сіднейська парафія, мабуть найбільша з усіх наших парафій в
Австралії. Я вірю, що так!
Ось, такі мої думки і пляни,мої Дорогі Браття і Сестри, на порозі моєї
душпастирської діяльности в Сіднеї. Я свідомий того, що без Божої помочі і
без Вашої співпраці я небагато, а то й нічого не зможу зробити з того, що
заплянував. Тож, прошу Вас усіх про Вашу поміч і співпрацю у досягненні
наших спільних ідеалів у праці на славу Божу, на добро і спасіння наших
душ. На ту співпрацю я надіюся і за неї молюсь. Прошу вас про молитовну
поміч і для мене. Ваш у Христі Душпастир: оіш
* * *

д)
П РО Щ А Л ЬН Е СЛО ВО О .І.Ш Е В Ц ІВ А
В І Д Х О Д І НА П Е Н С І Ю - С П О Ч И Н О К

ПРИ

Христос Воскрес! Великдень, 1995р.
Дорогі в Христі, Браття і Сестри, оце в останнє, як Ваш Душпастир, вітаю
Вас із Світлим Празииком Христового Воскресення і бажаю Вам Веселих
Свят!
Беручи за свої слова Христа: “Я вельми бажав їсти цю паску з вами”
(Лк.22.15), я чекав на ту нагоду, щоб попрощатися з Вами, ще поки піду на
спочинок з уваги на мій вік і здоров'я, на порозі 45-го року священства.
Проживши “копу літ”, відходжу на спочинок з почуттям добре сповненого
обов’язку супроти Церкви і Народу й хотів би повторити за праведним
Симеоном (Лк. 2,29-30): “Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого...
бо мої очі бачили Твоє спасіння”. У моїм випадку це - самостійну Українську
Державу й нашу Церкву в ній.
Оцим перш усього хочу подякувати Вам усім разом і кожному зосібна за
Вашу співпрацю зі мною в ділянці спасіння Ваших душ, у часі мого
душпастирювання в Сіднеї, від 1959 року, а зокрема на становищі пароха
впродовж останніх 28 літ (від жовтня, 1967 року). Особливо дякую
священикам, Преп. Сестрам Василіяшсам, Братству св. Андрія, Сестрицтву
Покрова Матері Божої, церковним збірщикам -мужам довіря, учителям і
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катехитам у школах, диригентам і членам обох церковних хорів та всім людям
доброї волі, які допомагали мені в здійсненні моїх задумів. При цьому мушу
сказати Вам, що праця священика в модерних часах, праця і роля українського
священика на чужині, та ще й в такій парафії, як сіднейська, - нелегка. Ой,
не легка вона! Тут священик мусить бути і “генералом”, що веде до мети і
“єфрейтором”, що підганяє відсталих до дії, до боротьби...А в заплату за
посвяту одержує обмови, анонімні листи, погрози, байдужість, публичні
очернення в газеті, доноси до чужих...
Та все ж таки Добрий Господь допоміг нам добігти до кінця й завершити ті
діла, до яких Він нас покликав. Які саме? - Пригадайте моє “Вступне Слово і
програму діяльности” в “Душпастирських Вістях” (28.10.1967 р.), де було
сказано: “Приходжу до Вас, щоб разом з Вами продовжувати спільну боротьбу
проти ворога наших душ - диявола; щоб разом з Вами нести хрест нашої
скитальщини; щоб покріпляти Вас на тому тернистому шляху й провадити Вас
до неба...Приходжу з любов’ю до Вас, готовий віддати Вам усі мої сили й
знання, посвятити для Вас себе цілого... Добро людських душ, добро нашої
Церкви і цілого українського народу - це для мене”супрема лекс” - найвищий
закон. Як Ваш духовний провідник на сіднейському відтинку Христового фронту,
вимагатиму від Вас послуху... розумного, синівського, в духовних справах”.
Далі йшла мова про найперше завдання - збереження нашої молоді для
Бога, Церкви й України; та друге - релігійне освідомлення та оживлення
релігійного життя вірних при помочі церковних організацій. “Врешті, остання
і теж не менш важна справа - це будова парафіяльних об’єктів...”
Від того часу проминуло довгих 28 літ! Народилися два нові покоління.
Багато ііз заплянованого, включно зі створенням Братської кредитівки
“Карпати”, виконано. Можна було зробити багато більше, якщо б усі вірні
були включилися до співпраці зі мною. А то навіть не половина парафіян це
робила. На жаль, були і такі, які перешкоджали, а то й руйнували те, що
інші на церковнім полі будували. Ви напевно відчували, що велось змагання
- свого роду боротьба за моральний вплив у сіднейській спільноті, зокрема ж
боротьба за молодь - між Церквою, громадою, партіями... Я не сумніваюся у
тому, що за лаштунками тої “боротьби” проти Церкви і священика стояв
диявол, а то й московська агентура!
На жаль, найбільше в тому змаганні за її душу потерпіла сама молодь. Бо,
замість виховувати її в християнськім і національнім українськім дусі, у тісній
співпраці з нашою Церквою, деякі “виховники”, а то й цілі організації, такої
співпраці у вихованні молоді уникали, щоб не сказати гірше...
Пригадайте мої заклики, перестороги ітп., в тому напрямі. Багато з тих
“провідників” по дорозі самі загубилися, а священик мусів вистояти до кінця.
На щастя, не все втрачено! Сьогодні ще не запізно взятися до праці над
наверненням молодого покоління до рідної Церкви і Народу! На підставі
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столітнього досвіду нашої еміграції в Канаді, США, Бразилії та Аргентині збереження української молоді є можливим, але при тісній співпраці з нашою
Церквою. Вірю, що новий Ваш отець-парох та інші душпастирі, це досягнуть.
Бажаю Вам успіхів у цім напрямі. Вас же прошу про молитву за мене грішного
й за спасіння моєї душі.
Ще раз дякую Вам за Вашу співпрацю зі мною. Якщо когось з Вас я
образив, то прошу прощення; тим же, які мене скривдили, - прощаю; а всім
Вам бажаю багато добра від Бога і людей, кріпких сил і многих літ на землі
й досягнути найважливіше- спасіння душ по смерті! (о.Іван Ш евців)

е ) П О Л Е М ІЧ Н І
“ПРИПИНИТИ ДИСКУСІЮ!” ( “Вільна Думка”, липень 1964)
“СІХ! Поважаний Пане Редакторе,
Уважаю, що до писань п. В.Онуфрієнка, а зокрема до його останнього
виступу на шпальтах “Вільної Трибуни” не можна бути байдужим. Пишу ці
рядки не тому, що мені його писанина “йде на нерви”, а тому, що бачу в ній
проповідь матеріалістичних засад і безбожництва.
Якщо приняти засаду п. Онуфрієнка, що “в світі немає нічого незмінного”,
тоді не тільки духовні християнські, але й наші національні духові незмінні
вартості та ідеали не матимуть ніякого значення. Бо пощо ж, скажіть, сьогодні
бути чесним християнином й українським патріотом, пощо боротися проти
тиранії за самостійну Україну, коли сталої України немає, бо вона як і все
інше, постійно зміняється: червона, жовта, ніяка?!..Для матеріяліста немає
нічого сталого, тривкого, вічного, а тимсамим немає і ніякої відповідальности
перед ніким і за ніщо.
Якщо піти а такими засадами п.Онуфрієнка, то наче по похилій площі
покотиться вділ усе, дослівно усе наше життя на еміграції. Того ворог і хоче.
Теорію “панта рей кай уден меней” (все пливе, все минає, ніщо не стоїть
на місці)
- про постійну змінність зовнішнього світу видумав Геракліт Єфезький ще
в УІ ст. до Христа. Розвинули і завершили її: Маркс, Енгельс, Ленін. Як
виглядає пристосування такої філософії в практиці, - знаємо з досвіду.
Псевдонаукова вартість матеріалістичної філософії доказана сотнями творів
учителів мислителів, а то й самим життям. То ж, пощо її зерна сіяти на
еміграції?
Правда, п. Онуфрієнко ніби то шукає розв’зки причини розводів і
середників, як їм запобігти, а коли їх подано, то він легковажно називає це
“пляшечками з наклейками”, хоч сам не пропонує ніякого ліку. Натомість п.
О. подає свої рецепти, які аж ніяк не сприємливі для нашого християнського
загалу. Кожному,хто береться “обновляти” наше суспільство слід пам’ятати,
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що духовість українського народу - наскрізь релігійна, християнська. Хто
хоче привернути українському народові його правдиве обличчя, оздоровити
його родини і будувати нову Україну, той мусить брати це до уваги.
Фундаментом же і наріжним каменем нашої нової національної будівлі з
найменшими її клітинами, родинами включно, - має бути Христос і незмінне
навчання Його Церкви (пор. І.Гончаренко: “Основи українського національного
виховання”).
Розуміння подружжя у п. Онуфрієнка своєрідне, матеріялістичне. П.О.
“апріорі” заперечує подружжя, як Тайну і контракт, а вважає його самим
лише “зв’язком двох вільних людей протилежної статі з метою спільного
родинного життя, базованого на любові, взаємопошані та взаємопідтримці”.
Подружжя не є виключно ні перше, ані друге, ані третє, а все разом.
Подружжя (християнське) - це духовий зв’язок двох свобідних людей, які
собі взаємно бажають добра (тобто любляться, кохаються), і наміряють жити
разом у поружжі, щоб родити і виховувати дітей (це найперша і Богом
установлена ціль подружжя!) та щоб нести собі взаємну допомогу в житті: це
зв’язок двох людей, які заключають зовнішній контракт і цей контракт між
християнами Христом Господом піднесений до гідности Святої Тайни
Подружжя. Контрагентами подружжя є обоє подруги, а Бог Опікуном його
ж.
Подружжя - це справді велика тайна. Вона робить людей спільниками
Божого творчого акту. Християнське ж подружжя, крім цього, робить їх
спільниками Діла Відкуплеиня: воно населює землю і небо.
Церква держить подружжя в дуже великій повазі, бо у ньому, згідно зі
словами Апостола (Єфесян,5), бачить символ єдности Христа і Церкви.
В християнськім подружжі контракт не може бути відділений від Тайни
тому, що саме той контракт стається Тайною. Звідси, для християн, немає
правдивого і законного подружого контракту без того, щоб він не був рівночасно
і тайною.
Консеквентно, т.зв. “цивільне подружжя” для християн - це тільки сповидне
подружжя, це формальність, метою якої запевнити законні наслідки для
подружжя: узакониепня дітей, спадку, наслідства ітп. Правдиве подружжя
відбувається в церкві. Видимий знак тайни подружжя не полягає, як це
помилково вважають, у благословенні священика, ані у весільних обрядах,
але у взаємній згоді подругів. Виконавцями тайни є самі подруги. Священик
в імені Бога лише приймає їх договір і його благословить. Присутність
священика і свідків конечні для важности подружжя.
П.Опуфрінко, як можна вичути з його писань, є матеріяліст і атеїст. Наше
ж становище - християнське. Звідси різниця нашого розуміння подружжя, бо
стоїмо на діяметрально протилежних становищах. Щоб справити матеріялістинні погляди и.О-ка дише в цім питанні треба ряду статтей.
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Зрештою, щоб говорити про таку ніби звичайну річ, як подружжя, треба
додержуватися зрозумілого всім словника. Напр., що п.О. розуміє під словом
“нова віра”, “нова родинна мораль” і т.п.? Здається: нове звено, хвилю у
постійній зміні старого, вчорашнього. Такого немає. Бог, об’явлені Богом
правди Віри і заповіді Божі - незмінні до сьогодні й довіку, як ними вони
були 2.5 і більше тисяч років тому.
Ось, ипр., в одному тільки абзаці своєї останньої статті - репліки, п.О-ко
нагородив стільки нісенітниць, що їх розібрати годі. Є гам натяк і “на цілий
новий спосіб віри людей”, і на “новий релігійний зміст” і про те, що “молодь
треба будувати на тій вірі, яка в людей є, а не яка повинна бути і якої немає”
і т.п. Поставивши фальшиві твердження про безвір’я нашої молоді (про що
нижче), він сам дивується “як же иа таких ученнях будувати нову родинну
мораль”? Як це розуміти, далебі не второпаю. Та ми вже чули про “нову
родинну” ітп. мораль комуністів і нацистів, а то й мали нагоду бути трактованими
після її засад. Здається, про таку “нову мораль” і говорить п.Онуфрієнко. А
якщо ні, то про яку саме? Та й взагалі, що він розуміє під тим словом?
Твердження п.Онуфрієнка про те. “що сьогодні три четвертини молоді вже
не вірить у пекло, потойбічне жіп гя, хоч вірить у Бога” і його здогади, що
“мабуть більшість не вірить у злих духів та янголів”, "більшість, мабуть, також
не вірить у Воскресіння з мертвих та страшний суд.” - наскрізь ФАЛЬШИВІ!
На якій підставі п.О-ко робить таке твердження і здогади?! І, хоч як категорично
п.О. твердить, що “так є”, то на підставі п’ятилітнього досвіду й праці серед
молоді в Австралії, можу сміло сказати, що ТАК ВОНО НЕ Є!
Якраз навпаки, - три четверті, а то й більше, української молоді в Австралії
вірить у Бога і об’явлені Богом Правди Віри (голошені нашими Церквами)
та старається після них жити! Тільки дуже мала частина, яка відійшла від
нас. тобто від Церкви й української спільноти, стала на шлях найменшого
опору зматеріалізованому середовищу. Та й це, в більшості випадків, молоді
люди (часто ще дітваки) зробили з вини своїх батьків і виховників, які не
вміли, не хотіли, або таки лінувалися подбати про виховання своїх дітей!
Вірю, що молодечі організації: СУМ, ПЛАСТ, ОБНОВА, УСГромада і
інші, які мають своїм кличем: “Бог і Батьківщина”заперечуть таке голословне
і кривдяче обвинувачення и.Онуфрієнка на адресу всієї української молоді в
Австралії.
З хаосу висловлених у статтях п.О-ка думок і понять, можна заключити,
що він хотів би належної підготовки молодих людей, майбутніх подругів, до
подружнього життя. Хто ж проти цього?! Для поради молодятам служать
сьогодні спеціяльиі фахові б’юра. Католики в кожній дієцезії мають т.зв.
“Кетолік Меридж Ґайданс Сентерс”, де фахові і досвідчені люди, духовні й
світські, дають безплатні поради новоженцям. На місці робить це кожний
свщеиик. Подібні порадиі мають теж протестанти. Оскільки не помиляюсь,
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існують теж і державні подружні порадні. З усіх них без труднощів можуть
користати й українці. Можна було б подумати і про якесь чисто українське
Б ’юро подружніх порад, заводити клюби, забави, імпрези й конференції для
доростаючої молоді в тому ж напрямі, для взаємного пізнання ітп.
І саме тут я бачу вдячну ролю преси, а саме “ВДумки” та її дописувачів: ие
ставити фальшивих діяґнозів нашого життя, а коли знайдено рану, то треба ЇЇ
лікувати! У приготуванні здорових молодих українських подруж треба
доложити всіх зусиль і засобів. Лишіть священиків робити Їхнє діло! Ви ж
помагайте Їм і батькам та самій молоді: добрими і здоровими педагогічними
порадами, доповідями на тему подружжя і його обов’язків. Подайте вказівки,
як молодим людям плямувати б’юджет, як співжити між собою і з людьми, як
зберегти себе і їх насліддя перед потопом у чужому морі, як навчити дітей
доброї української мови ітд. Навчіть молоду людину бачити і шукати в подрузі
не лише власної вигоди й “щастя” - змислового задоволення, але подруга і
товариша на життєвому шляху, аж до гробу. Навчіть молодих людей поваги
для других і визбуватися самолюбства у приставанні з другими, зокрема зі
шлюбним подругам. Навчіть дітей змалку шанувати Бога і Його святі Заповіді
та боятися пекла, тобто кари за зло,бо пекло (незалежно, вірить у це п.О-ко
чи ні) таки існує! Навчіть молодь шанувати свою Рідну Церкву та її обряди,
розуміти їх глибокий зміст і символіку. Навчіть їх власним прикладом ходити
до тої Церкви і її любити.
Коротко: писанина п.О-ка, хоч як завуальована і заплутана в питомий
йому стиль, в загальному є матеріялістичною і розкладницькою.Вона йде в
розріз з християнською вірою і таким же світоглядом загалу Читачів “ВД” і,
як така, є шкідливою і нічим неоправданою.Преса має інформувати виховувати, а не розкладати. Зі своїми приватними переконаннями і
мудруваннями п.О-ко може шукати собі іншої гілятформи десь “за синім
океаном”, а не у “ВД”. Повториться ще щось подібного, то не тільки я не
схочу бачити “ВД ” у моїй поштовій скрипці, але, як душастир, буду
примушений зробити і вірних уважними до неї. Як читач і душпастир маю
право чогось подібного домагатися. Це не шантаж, а пересторога і самооборона
перед інфільтруванням матеріялістичних засад у наше назагал здорове
середовище, і тому, в інтересі “ВД” і загалу її читачів, пропоную дискусію на
тему подружжя і розводів (яких у нас, Богу дякувати, дуже мало), подібних
писань п. О-ка не помішувати. Бо, якщо хтось не вміє загоїти рани, то хай він
її і не дотикається!” о.Іван Шевців
*
“НЕ ЛИШ ГОВОРИТИ, АЛЕ Й РОБИТИ!”
(Відповідь на статтю п.Т.ГІ. "Чи можна говорити?” Вільна Думка”,
15.5.1967)
“В ч. 17-18 “Вільної Думки”,ЗО.4 .1967р., під рубрикою: “3 листів до
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Редакції”, її. Теодор Пасі чи не ь кий порушив питання про право мирян на
критику духовенства і потребу їх взаємної співпраці на церковній і громадській
нивах. З аргументів Автора статті можна заключати, що він незадоволений
станом речей у своїй парафії та домагається більшої участи мирян у її житті.
Питання участи мирян у житті Церкви і їх співпраці з духовенством старе,
як і сама Церква. Миряни бо є складовою частиною Церкви. Щобільше,
духовенство рекрутується, дорогою Божого вибраная - покликання з рядів
мирян. їхнє взаємовідношення св. ап. Павло часто порівнює до взаємовідно
шення між членами людського тіла: (1 Кор, 12 і ін.) Звідси й наука про
Церкву, як Містичне Тіло Христове, в якому всі члени мають дбати про
добро і здоров’я цілости, тобто говорити, радити, діяти.
Питання співпраці мирян у житті Церкви стало особливо актуальним у
наших часах. До участи у Ватіканськім Соборі були запрошені представники
мирян і до їхнього голосу прислуховувалися Отці того Собору. Це питання
не сходить зі сторінок катол. преси різних народів. Воно було темою наукової
дискусії і Студійних Днів Українського Християнського Руху, в Римі, 1963
р. В обличчі наступаючого безбожництва і матеріалізму, потрібна єдність,
вирозуміиня всіх членів Церкви для оборони Христового вчення і духових
вартостей людства взагалі. Ця єдність і співпраця духовенства і мирян зокрема
конечні в нашій українській діяспорі (і Церкві).
Треба радіти, що і серед нашої католицької спільноти в Австралії миряни
проявляють велике заінтересуваиня добром своєї Церкви, з долею якої вони
в’яжуть також долю свою і молодого покоління. Свідоцтвом цього - наші
величаві храми, церковні Братства та організації, участь вірних у св. Тайнах,
заховування релігійних традицій ітп. Усе це є вислідом співпраці мирян з
їхніми душпастирями, Де такої співпраці немає, там постає застій і розбрат
иа церковній і громадській нивах.
Чому так діється? - П.Т.Пасічииський приписує вину за це виключно
священикам, мовляв: вони ие радяться і не слухають порад мирян, не беруть
участи у громадськім житті, не терплять критики ітп.
Як уже сказано вище, ми не мали б таких великих досягнень на церковному
полі без пожертв мирян і їхньої співпраці з місцевими душпастирями та
Єпископом. А там, де цього немає, чи справді винні самі лише священики?
Священик,як Пастир і Духовний Отець мусить дбати про добро цілої
парафії.Поодинокі ж вірні часто дивляться на справи парафії, а то й цілої
Церкви з особистого, партійного чи групового (т.зн. вузького) становища, а
найчастіше через призму (чи як хтось хоче, через дірку) власної кишені. І,
якщо якась іиіціятива чи плян священика їм “иа руку” і не вимагає від них
жертви чи зусиль, то вони будуть “за”; якщо ж їм щось не подобається, або
коли вимагається від них діл і жертви, то починається нарікання, відхід у
табір невдоволених критикоманів і пасивних спостерігачів, а нерідко й активних
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поборників усіх починів душпастиря... І, якраз тому, що їх судитиме загал та
історія, священики (звичайно за попередньою апробатою єпископа) переводять
у життя такі пляни й пропозиції, які спрямовані на добро спільноти, а не для
заспокоєння амбіції чи інтересів якоїсь одиниці чи групи.
Чи критика духовних осіб мирянами у Католицькій Церкві допустима,
потрібна, дозволена?
Критика здорова, серйозна, чесна, ведена за всіми правилами Чесної Гри і
шукання об’єктивної правди у справах господарки та адміністрації парафії й
ради загального добра? - ТАК! з узглядненням обставин. При тому кожний
світський “критик” духовенства сам мусить бути таким, щоб до нього не
відносились слова Христа: Мат.7,1-5; і ап. Павла: Рим. 14,4.
“Ерраре - гуманум ест” - помилятися це людська річ” - і про це священики,
як душпастирі, знають краще, ніж хтось інший. Однак, при критиці
душпастиря, треба мати на увазі його духовний сан та унікальне становище
Пастиря і Духовного Батька повірених йому душ. Звідси, всяка критика
духовних осіб повинна бути приватна й чемна, найкраще через Єпископа, а
не на зборах, в коршмі, чи в часописі.
На жаль,наші публічні, а ще гірше “підпільні” критики священиків надто
часто забувають про елементарні засади етики, чести і справедливости. Часто,
малу людську похибку священика роздувається до величини злочину, чим
підривається його авторитет і довір’я до нього, як душпастиря на полі
релігійному. Нерідко посуджується і критикується священиків у присутності
дітей і молоді, яких ми повинні вчити пошани до рідного авторитету. І, поки
правда, або здоровий глузд переможуть, скільки то кривди і шкоди в парафії
нароблять такі непокликані “критики”, один Бог знає!Треба нераз тяжкої
праці впродовж років, щоб таку нечисту атмосферу недовіри та упередження
до священиків очистити...
На жаль, дуже багато наших мирян забувають, що Церква - це не звичайна
установа, рівна їхнім людським організаціям чи клюбам, але що це установа
Божа та що священик за всі свої діла відповідатиме перед Богом і перед
церковною владою. І саме до тієї Влади треба насамперід вдатися, а не нести
родинних, парафіяльних непорозумінь на базар і на позорище. Погана бо та
птиця, що своє гніздо паскудить. Ми, священики, усюди відповідаємо і
підпорядковуємось нашій рідній Церковній Владі. А перед ким відповідають
наші самозванчі критики за свої витівки, наклепи та різні неполадки на
церковнім і громадськім полях?
В часі нашої дотеперішньої скитальщини наші світські діячі так між собою
пересварились, що на багатьох і сухої нитки не осталось. Через те багато
інтелігентів відсторонились від громадського життя. Досі, одинокі наші
священики були поза засягом наших громадських і політичних та групових
непорозумінь і публічної критики. Від деякого часу є помітна спроба зумисне
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втягнути нас духовних до публичної дискусії і словесної боротьби, щоб зчасом,
при помочі демагогії та під претекстом критики й шукання правди, знецінити
і роз’облачити (обдерти) нас із тої решти рідного авторитету, який ще визнає
і шанує здорова частина української спільноти в Австралії. Чи вийде це на
добро нашій спільноті, як цього хотілося б, можна заздалегідь сумніватися.
Тому святим обов’язком нас усіх повинно бути: ДО ЦЬОГО НЕ ДОПУСТИТИ!
Дальше, на підставі особистого спостереження вважаю, що нашу еміграцію
в Австралії (бодай у наступних генераціях) жде така сама доля, яка стрінула
нашу еміграію в США і Канаді. - При українстві збережеться тільки та її
частина, яка буде зв’язана з Церквою. Докази? - Вже сьогодні нам важко
“впомпувати” дітям український патріотизм, тобто любов, пошану і позитивну
настанову до всього українського. Щораз менше старших (а молоді то й поготів
!) являється на наших патріотичних і громадських імпрезах, бо не відчувають
обов’язку й потреби це робити. А що буде завтра?.. Навпаки, до церкви, на
Богослуження, ходять майже усі, старші і молодь. Чому? - Бо людина природньо релігійна істота, яка бодай час-до-часу мусить десь піти помолитись.
І, якщо сьогодні навчимо дітей шанувати і слухати українського священика,
ходити до української церкви, любити й шанувати українські традиції та
обряд і їх практикувати (а це потягає за собою потребу вивчити українську
мову в слові й письмі) то вони прийдуть до тої церкви і тоді, коли нас не
стане. А в українській церкві, український священик все таки матиме нагоду
й право апелювати до їхнього українського походження, серця, совісти й
обов’язку прислужитись у такий чи інший спосіб Україні. Якщо ж
злегковажимо ролю Церкви в цьому напрямі сьогодні, і, якщо не буде допливу
еміграції з вільної України ще кількадесять років, то який товчок-середник
громадсько-патріотичного характеру маємо ми, щоб зберегти при українстві
майбутні генерації?
Деякі миряни вимагають, щоб усі священики були патріотами і громадськими
діячами. Який патріотизм мається на увазі? Чи саме лише виголошування
патріотичних фраз і грімке співання національного гимну, чи посвяту, а в
тому й важку, тиху, невдячну працю для свого народу? Хіба ж праця
українського священика у збереженні при українстві старшого і молодого
поколінь українців серед невідрадних умовин чужини, не є достатнім доказом
його патріотизму і любові до брата? Що ж до громадської роботи, то в нас є
багато, а подекуди аж забагато світських діячів, які дадуть собі раду на
громадській ниві без священиків.
Місце священика передусім біля престола, у сповідальниці, в школі, всюди,
де йдеться про добро душ повіреного йому стада.
У своїй праці кожний священик потребує та очікує від мирян - своїх пара
фіян - не порожніх слів, нещирих порад і критики. Він (і то в першу чергу)
потребує їх вирозуміння, довір’я, доброї волі, молитовної і речевої підтримки,
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помочі й співпраці для добра Церки і Народу!1 Не перечимо, що при такій
співпраці є можливі розбіжності думок у духовних і мирян, які потребують
обговорення, уточнення чи рішення загалу. Однак, при добрій волі,
взаємовирозумінні та солідарній співпраці можна побороти всякі труднощі,
щоб зробити якнайбільше добра иа славу Богові й Україні! о.Іван Шевців
*
“ПІЗНАЄТЕ ПРАВДУ, А ПРАВДА ВИЗВОЛИТЬ ВАС!" (Іван,8,32)
(Журнал “Церква і Життя”,ч.З (28),Липень-вересень, 1967 р.)
Загалові наших Читачів відомі недавні напади п.Т.Пасічинського з Аделяйди
і п.В.Мирошока у “Вільній Думці” проти нашого духовенства, а зокрема
проти мене особисто. Усе почалося від нефортунної статті того першого:
“Мусимо мовчати, чи можна й говорити?” і моєї реакції на неї, у себе в
парафії і на сторінках “ВДумки”.
З уваги на те, що Редакція “ВД” насвітлила і наголосила лише одну сторінку
тієї “медалі”, і моєї дальшої кореспонденції та вияснень не подала до відома
своїх Читачів, публікую мої два останні листи до Ред. “ВД”, як причинок до
пізнання дійсного стану речей та об’єктивної правди. о.Іван Ш евців (Парох
Перту і Редактор “Церкви і Життя”)*
“Слава Ісусу Христу!
Перт, 7 червня, 1967.
Високоповажаний і Дорогий Пане Шумський,
В залученні посилаю Вам відпис мого Оголошення в церкві, в зв’язку з
появою у “ВД” листа пертського (відомого) аноніма, п.з.”Оглашенні ізидіте”.
Роблю це для того, щоб глухі не реферували Вам неточно того, чого не
дочувають і ие вводили в блуд Вас і Читачів “ВД”.
Як самі бачите, я був проти тОго, щоб не поширювати біля церкви ТИХ
чисел “ВД” та інших часописів у яких є протицєрковні випади. Коли ж це не
помагало, я мусів заняти становище супроти кольпортажі коло церкви
некатолицької преси і літератури взагалі. Якщо хтось не може зрозуміти, що
такс гіоступовання душпастиря логічне а то й конечне, то такий зовсім не
розуміє ролі батька в родині й душпастиря в парафії.
Говорити про “свободу преси” у цьому випадку теж не має ніякого сенсу.
Бо,коли вільно в ім'я тої свободи друкувати, що кому подобається, то чому
не вільно читачам вибирати собі лектуру? В ім’я якої свободи і чийого добра
не вільно священикам - душпастирям насторожувати своїх вірних проти злої
лектури? Бо свобода, бачте, - неподільна. Мені здається, що в нас дуже хибне
розуміння свободи слова і преси, а вже зовсім бракує розуміння ролі й
відповідальності-! преси, як чинника виховного (не лиш інформативного), на
еміграції зокрема. Подібно можна сказати і про наше хибне розуміння
демократії, яку в нас розуміється, як демагогію, невідповідальність,
вседозволеність.
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В листі пертського аноніма неправдою є те, що Великоднього числа “ВД”
не можна було купити; бо, як мені відомо, всі ті числа були розпродані. Тут
ходило лиш про ґльорифікацію одної особи коштом душпастиря. У таких
випадках ми священики привикли казати: “Бог да спасет і помилуєт”.
Дякую за поміщення мого листа в ч. 22 “ВДумки” ( “Не лиш говорити, але
й робити”). Шкода, що “друкарський чортик” і там вмочив свої пальці. Остаюсь
з християнським привітом, о.Іван Шевців.
*

Д у ш п а с т и р с ь к е О го л о ш е н н я в справі “Вільної Думки” та іншої
некатолицької преси, що продається під церквою св.Івана Хрестителя, в Перті,
Зах. Австралія.4.6.1967:
“У Великодному числі часопису “Вільна Думка” була демагогічна
стаття,пера п.Т.Пасічииського, повна закидів та інсинуацій проти нашого
духовенства. Кольпортерові того часопису я заборонив продавати ТЕ число
біля церкви, в неділю 7.5.ц.р. У зв’язку з тим, в останньому числі того часопису
(28.5.1967р.) появився лист до Редакції якогось аноніма з Перту, якому така
заборона не подобалася. Цей мудрагель, який боявся підписатися під своїм
листом, а стріляє, як кажуть, “з-поза плоту”, каже, що він вже має п’ятдесятку
закінчену і священик не має права вирішувати, що він має читати а що ні..
Має, бачите, чоловік п’ятдесятку, а може й сивий волос, а нажаль, розуму ще
не має. Бо, і гой хто інформував того Аноніма про цю мою “заборону”, в
тому і його жінка, і він самий, повинні б знати, що я зовсім не збираюся
вирішувати, що Ви всі маєте читати, а чого ні. Бо добрі християни знають і
сповняють 6-гу церковну заповідь, яка каже: “Заборонених (тобто злих
) книжок і часописів не читати”. А тимпаче таких книжок і часописів не
поширювати, чи то самим, чи то при помочі некритичних дітей і молоді.
Хтось сказав, що це робиться ие задля гроша, не задля 6 центів, а задля самої
преси. Чого то вже не робиться в ім’я тої “свободи преси”, один Бог знає.
Подібно колись, і тепер, большевики кричать про “свободу” людини, а що
така свобода значить, не треба нам казати.
Злою книжкою чи газетою з релігійного погляду є така макуйятура, в якій
виступається проти релігії, проти Церкви чи духовенства. Так само злою
літературою під національним оглядом є така писанина, яка ображає наші
національні почуття, кривдить наш нарід чи його провідників.
Я вірю, що кожний чесний християнин і здороводумаюча людина погодиться
зі мною про те, що моїм обов’язком душпастиря було не допустити до
поширювання під католицькою церквою такої літератури і часописів у яких є
напади чи брехня, або невмісна “критика” нашої Церкви і духовенства.
Чи Ви, пане Аноніме, і Ви усі, мої Дорогі, позволили б, щоб у Вашій хаті
чи біля неї, хтонебудь Вас лихословив, оббріхував і зневажав, або давав
Вашим дітям у руки отрую? Напевно ні!
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То, яким правом, Ви можете вимагати від мене, душпастиря, щоб позволяв
поширювати коло церкви часописи зі статтями, що кривдять Українську
Католицьку Церкву, Вашу Церкву, пане Аноніме, Твою Матір, Брате! і її
духовенство?!
Досі я толерував коло церкви усякі приватні базарі і кольпортажу
некатолицької преси і літератури. Від сьогоні ж, і прошу приняти це до відома,
- біля церкви немає більше місця на поширювання іншої літератури і преси,
як лиш тої, що поручена Душпастирем. Уповноважені продавати католицьку
літературу й добру пресу коло церкви є панове: Володимир Загвоцький і
Михайло Гавриляк. На поширювання іншої літератури і преси, крім релігійної,
прошу знайти собі інше місце! о. Іван Шевців
*

В ч.21 (914) часопису “Вільна Думка”, 28.5.1967 р.в рубриці “3 листів до
Редакції”
“Оглашениі ізидіте!-... (зіс !) Іі.Н. (лат.N011 ИотіпаГиз - не названий)
написано:
“Я не е Вашим передплатником, але купую газету під церквою у п. Менцінської в Перті, З.А. Почуваючи себе не надто добре, я не був у церкві минулого
тижня, але просив дружину купити мені газету.
Моєму здивуванню не було меж, коли я довідався, що нібито святочного
(Великоднього) числа Газети не було під церквою у п. Менцінської, бо о. Іван
Шевців заборонив продавати цю газету через статтю п.Т.Пасічинського
“Мусимо мовчати, чи можемо говорити”. Отож я не хочу мовчати і прошу
Вас прислати мені те число, бо маю п’ятдесятку закінчену і читав газети
далеко скоріше, ніж це робив о. Шевців, і не йому вирішувати, що я можу
читати і про що можу дискутувати. Врешті, хочу сам довідатися, що цей
“оглашенний Пасічинський” понаписував такого безбожницького, що претендує
на викляття, як Іван Мазепа у москалів.”Н.Н.
*

Ще один лист до Редактора “Вільної Думки”. гл.”Ц. і Життя”ч.3(28) 1967.
СІХ!
Перт, 27 червня, 1967.
ВПоважаний Пане Редакторе,
З усього заключаю, що автором рубрики “Події, люди, ідеї..” у “ВД” є Ви
ж самий. Дуже нечесно Ви поступаєте, коли, маючи точну копію моєї
“заборони” продавати некатолицьку літературу, а в тому й “ВД” під церквою
у Перті, З.А., Ви приписуєте мені намір морально “знищити” п.Т.Пасічин
ського. Хіба це згідне з етичними засадами українського журналіста на чужині,
які то засади Ви самий недавно передруковували иа сторінках “ВД”?. Ставлю
це питання, як автор згаданої заборони, як голова Філії Асоціяції Української
Католицької Преси в Австралії та такий же редактор (з Божої ласки), як і
Ви. Що тим хочете осягнути?
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І ще одним доказом, як ми українці не розуміємо свободи преси та її
надуживаємо, це - остання “відповідь” п.Т.Пасічинського на мою адресу,
поміщена у “ВД”, ч.25 (1967).
“Хто, які гроші має, такими й платить", каже приповідка. Лайкою та
інсинуаціями заплатив мені п.Т.Паєічинський за мою відвагу відповісти йому
иа поставлене ним же питання:"Мусимо мовчати, чи можна й говорити?”
( “ВД” 4.17-18,1967). Вистарчить порівняти мою статтю з його двома, щоб
переконатися у цьому. У таких випадках ми, священики привикли казати:
“Бог да сиасет і помилуєт та вразумит!” і повторити за св. ап. Павлом: “...нас
ображають, а ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо...” (ІКор.4,12).
Якщо ж у моїй статті я в чомусь і скривдив п.Т.Пасічинського, то хіба в
тому, що не подав його міри і ваги, якими ній справді може похвалитися
навіть на боксерському рінґу. Інші ж свої прикмети п.Т.Пасічинський виявив
у згаданій “відповіді”. Мушу признатись, що провадити дискусію чи полеміку
“аргументами а ля Пасічинський” я не вмію. А тому, що логікою і шуканням
об’єктивної правди п.Т.Пасічинський нехтує, - я УСТУПАЮ з дороги з
неприємним почуттям, що зачепив... такого “діяча”. Вірю, що час та історія
дадуть правдиву оцінку слів і діл нас обох.
З християнським привітом,” о.Іван Шевців.
* *
Лист Владики Івана до о.М.Мельника. Мельборн, 28 червня, 1967.
“Всесвітлішнй і Дорогий Отче Монсеньйоре,
"Сьогодні я написав листа до о.І.Шевціва та співчуваю йому за той напад
зі сторони Пасічииського і Шумського. Щось треба робити, якось треба
боронитися. Чи не було б добре заборонити продаж часописів коло церкви? Я
певний, що коли б ми мали здисципліноваиих наших вірних, якщо можна
було б відмовити 250 передплатників, то це одиноке його настрашило б і
рівночасно переконало б і він такого плюгавства не писав би і не пустив би до
“В.Д”. Другий спосіб це видавати цей пляноваиий тижневик з рамени
Українського Видавництва ( “Просвіта”). Ця справа поступає вперід, але
поволі...” +Іваи, Єп.Агі.Екзарх
Вдруге, коли оіш пропонував свою готовість шукати порозуміння з Видавцем
“ВДумки” та щоб втягнути той часопис до підготовки Ювілею 1000-ліття
Хрищення України, владика відповів категорично:. ..”У відношенні до
Шумського, то моя рада завжди була і є: ие йти з ним на жодну, навіть
найменшу, співпрацю, хіба що він змінився 6 і дворічним (бодай)
поступованиям доказав би свою зміну.”Буковинців”(натяк иа статтю якогось
“Православного буковинця” у “ВД”,8-15 жовтня,1978р. - оіш) є більше, а ми
поступаймо нашим вибраним шляхом.
(З листа Кир Івана до оіш, 9.XI, 1978 р.).
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Не зважаючи на некоректне відношення редактора “ВД” до своєї Церкви,
ніякого “бойкоту” проти “ВД” священики не робили навіть тоді, коли той
часопис передрукував з націоналістичного журналу “Наш Фронт” пасквіль
проти владики Івана, осуджуючи владику за якісь мнимі “контакти” з ворогом.
Спочатку 1970-тих років, владика тричі їздив в Україну, а це було “табу”.
Владика міг віддати справу до суду, але стерпів, бо жалів свого чоловіка.
Багато людей відмовили передплату “ВД”. Справа затихла, поки видавець
“ВД” не захопився ідеєю КУА (Катедра Українознавства в Австралії) і
зібранням фондів на ФУСА(Фундація Українознавчих Студій в Австралії),
штампуючи всіх тих (а зокрема сіднейського пароха оіш), які не поділяли
його ентузіязму, - непатріотами іти.
ВШумський иа сторінках “ВДумки” мав дві мірки. Нпр. гцо-до Школи:
він бачив лише “досягнення” Центральної Школи, але не бачив, що Братська
Школа розвивалася вдвічі краще,ніж Центральна, громадська. Братська Школа
мала Педагогічні курси і безплатне навчання чужинців української мови
(Е.Барчинська). Сьогодні Братська Школа має понад 100 учнів, а в
Центральній Школі говорять про її ліквідацію, бо немає учнів і батьки не
всилі удержати її приміщення (1998р)....
Коли аргументи в дискусії-полеміці не подобалися Видавцеві, то він: або
висміював автора статті, або зовсім не помішував репліки на шпальтах “ВД”.
Нпр. він пригадував читачам “ВД” про конечність мати написаний тестамент,
а навіть радив робити записи на КУА. Коли ж подібне зробив оіш в ДВістях
і заохочував вірних розпорядитись розумно своїм дорібком, то у “ВД”
появилися насміхи та інсинуації, начебто священик хоче записів для себе чи
для Церкви.
Прямо весь час між священиком -оіш - і ВШ та його “ВДумкою” велася
“холодна війна” за моральний вплив иа українську спільноту в Сіднеї, з тою
різницею, що священик придержувався правил Чесної Гри, був зв’язаний ограничеиий своїм саном і міецем-амвоном та Заповідями Божими, а ВШ і
“ВД” ніким і нічим. Борзописці з “ВД” вживали правду і неправду та
напівправду,щоб лиш покопати “противника”. Багато робилося із зависти,
що УКЦерква мала свій пресовий орган “Церква і Ж иття”, (що його
започаткував оіш), і частина читачів “ВД” шукала в ньому об’єктивного
погляду на спірні справи.
А вже особливо Редактор ”ВД” причинився до того, щоб створену парохом
V рамках парафії і для її добра, кредитівку “Карпати” вирвати з-під впливу
Церкви, а зробити її “громадською”. Це йому і подібним йому “парафіянам”
вдалося осягнути. А чи має якусь користь з того “досягнення” “ВД”? - Ніяку!
Але непоправну шкоду парафії св.Андрія ії парафіянам заподіяно! (Ширше
про це,гл. у розділі “Карпати”). Сьогодні вже й каяття в цій справі не поможе
нікому.
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“Борзописці”, які часто вишукували камінчик, щоб його кинути в сторону
УКЦеркви на сторінках часопису “Вільна Думка” (православні): пп. Василь
Онуфрієнко,Григорій Бажул, Григорій Базалицький, Іван Брозницький, Іван
Грушецький, Яків Гвоздсцький, В.Будштедт, А.Жуківський, І.Дібрівний; а з
католиків: Видавець-редактор Володимир Шумський, Богдан Подолянко,
Богдан Ґут, Теодор Пасічинський, Роман Драґан.
*
Немає сумніву, що безперебійна поява часопису “Вільна Думка” була
позитивним явищем, а радше фактом в житті української спільноти (десь
25.000 душ) розсіяної на континенті просторої Австралії. Вона служила
джерелом інформації про життя місцевих і позаокеанських українців,
плятформою зв’язку і виміни думок, шукання доріг до єдности. Це останнє
не завжди їй вдавалося, бо й сама газета не мала у проводі стійких, характерних,
безсторонніх, об’єктивних людей. Редактор (і Редакційна Колегія) хвалилися,
що “ВД” незалежний орган (від кого?). ІІа ділі ж так воно не було, бо “ВД”
залежала від примхи її власника-видавця п.Володимира Шумського.
(Подейкують, що друкарня була власністю одної політичної організації,Ю.Б.)
А він не завжди стояв твердо на нейтральній позиції. Навпаки. Він “лявірував”,
хилився від подуву “сильнішого вітру”, а з ним і його газета. Редакція вважала
себе “арбітром” у спірних питаннях української спільноти в Австралії, але
часто навпаки, замість згоди і єдности доводила до протилежного висліду,
перерішуючи справи з точки бачення власних інтересів, щоб лиш був “рух у
бизнесі” та,щоб газета була “цікавою”. Часто це ставилося коштом зміни
співробітників, якщо на їх місце траплялися “цікавіші”, вигідніші...
Неодноразово “ВДумка” забирала голос у церковних і релігійних справах;
помішувала церковні оголошення і “послання” священиків; репортажі про
життя наших парафій; про візитацію наших поселень в Австралії Єрархами
УКЦеркви, але рідко без того, щоб не кинути камінчиком у сторону УКЦ і
деяких священиків, а зокрема сіднейського пароха оіш. Ред.”ВД” часто
надуживала довір’я своїх читачів до друкованого слова, що його вони винесли
з Батьківщини. Перед війною мало хто на селі купував книжку чи перед
плачував газету, а те. що наш чоловік читав, було дороге і поважне.То ж він
привик вірити в те, що все видруковане - правда. Пишучи про речі контроверзійні, п.В.Шумський і Ко. не здавали собі справи з того, що народ наш
-некритичний і вірить написаному. Підсовєтський читач читав комуністичну
пресу з підозрінням і дошукувався правди між рядками. Сьогоднішній
австралійський читач,до прочитаного в газеті ставиться з упередженням і
недовір’ям, мовляв: усі вони брешуть, аби гроші заробити. Тож, не слід
дивуватися священикам, якщо вони ставились до “ВДумки” з застереженням,
бо вона зайво публікувала статті конроверзійиого характеру, яких наш некри
тичний читач не розумів і які приймав за правду, бо ж “ у газеті написано!...”
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Був час, коли навіть Голова ОУГ НПВ, в полеміці з оіш, заявляв на
сторінках “ВДумки”, що вона громадська газета, хоч усім було відомо, що це
приватний “бизнес” добродія В.Шумського і його родини.
Найкраще характеризують Видавця “ВД” його вчорашні співробітники.
Нпр. Б.П. в “Церква і Життя”,13.2.1994 р. пише:"Шумський, бійся Бога! Як
довго він (ВШ) не перепросить читачів “ВД” і мене в тому,... так довго
зватиму його і його союзника П.С. професійними брехунами...” і:..."Слово
“Вільна” (Думка - оіш) в назві газети проявляється хіба в цьому, що волю
має її власник, а не читач чи навіть співробітник, якого обмовляють, понижують
і висмівають і потім навіть не дають можливості боронитися.” ( “Церква і
Життя”,20.3.1994). В тім же числі “ЦіЖ” опубліковано “Відкритий Лист”
п.О.Кошарського (теренового провідника ОУГІ) до Видавця “ВДумки’Чз 1971
р.), в якому між іншим кажеться:..."Поширювання психози ворожости до
наших Ієрархів та Церков не є позитивним, а навпаки дуже шкідливим.
Непродуманими закидами в сторону Владики... вносите, Пане Редакторе, ще
одно замішання і розбиття в нашу спільноту... Від того всього аж недобре
робиться. Не міг я запобігти тому, що сталося, але мовчати не можу. Тому
цією ж дорогою висловлюю свій найгостріший протест проти тієї кампанії,
що продовжується на сторінках “ВД”, яка при супроводі високопатріотичних
фраз наносить величезну шкоду цілій нашій спільноті... Прошу не забувати,
що читачі мають право сумніватися у чистоті Вашої позиції, так як Ви ставите
під сумнів наміри наших найвищих Ієрархів Української Католицької Церкви.
Користаючи з права на свободу слова і думки, якими Ви так часто заслоняєтеся,
прошу ласкаво помістити цього відкритого листа, тим більше, що підписую
його правдивим прізвищем. З поважанням - О. Кошарський.” {А Редактор
“ЦіЖ” додає від себе: “Побіч цього “Відкритого листа “ є ще багато сторінок
з протестами визначних наших громадських людей того часу. Можна собі
уявити, що писала б “ВД”, якби ие було газети “Церква і Життя”...Мирослав
Б олю х")
*
І дивним - диво: Редактор-Видавець часопису "Вільна Думка”, який колись
на сторінках своєї газети “уболівав” над погубними впливами католицьких
монахинь в асиміляції наших поселенців у США і Канаді, сьогодні, від коли
керму нашої Церкви в Австралії перебрав новий єпископ, уродженець Канади,
спровадив подібних собі ментальністю монахинь, і почав заводити свої іновації,
включно з англ. мовою в Богослуженнях і навчанні в школах, та в спілкуванні
з молоддю, той часопис мовчить! Чому? Мабуть тому, що новий єпископ
грозить судом кожному, хто посміє висловлюватися критично про його
“діяльність”. ЗАРІЕШІ ЗАТ ! оіш
5|<

*
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ДОДАТКИ:
1 ) С П И С О К (неповний) вірних сіднейської парафії в рр. 1949-1999.
Душпастирі:
Копяківський Микола: Дячишин Петро; Мельник Михайло: Шевців Іван;
Ґорчинський Йосиф; Бовден Іван; Іванчо Микола; Креспо Яків; Сенів Дмитро;
Рожек Василь; Тимочко Константин; Арнольд Вєйн; Шемечко Богдан; Кліш
Теодор ; Хоркавий Зенон; Стефанишин Олег, (дружина Наталя Щудло);
Томашек Богдан (дружина Тетяна Ваврик); Коломиєць Ждан (дружина Ольга
Козицька-Захарко).
Парафіяни:
Абрагамовський Зенон; Адамовський Федір, Анастасія (Лабайко); Адамс
Ворвік, Таня (Дусь); Агрес Григорій, Катерина (Трачук); Амброзяк, Дмитро
(Гелена); Андерсон Іван, Ірена (Чапля); Андриц Іван, Олена (Смендра);
Андриц Іван, Віра (Олексин); Андриц Михайло, Надія (Марцинюк); Андриц
Василь, Наталя (Шалавін); Андрійців Василь; Андрусів Богдан, Марія
(Вілйоне); Андрусів Евген, Анеля (Юхимюк); Андрусів Михайло, Софія;
Андрушин Іван, Яніна (Клітка); Андрушків Микола, Марія (Кучмяк);
Андрухович Василь, Ольга (Часник); Ангелюк Іван, Катерина (Куцик);
Антоняк Михайло, Марія (Семотюк); Антоняк Василь, Надія (Каралкова);
Антонович Богдан, Стефанія (Колісник); Апостолоф Вілліям, Марія (Думич);
Армстронґ Вейн, Діяна (Костка); Артимович Микола, Тереса (Кайзер);
Атаманюк Андрій, Анна (Петрів); Атаманюк Іван, Серафима (Юстімов);
Атаманюк Петро., Катерина; Афтанас І.; Бабій Ірена; Бабій Тома, Леся
(Сушко); Бабінчук Теодор, (Анєля); Бабіч Іван, Драгана (Іліч); Бабка
Катерина; Баґванна Джефрі, Марія (Юрчилюк); Багура Петро, Сілвія
(Иємчик); Байлей Роберт, Марія (Коваль); Балацький Іван, Броніслава
(Білик); Балицький Стефан, Аитоніна (Тарнавський); Балко Стефан, Текля
(Скородеиський); Балух Григорій, Юля (Пінчук); Баляк Ігор Марія
(Бараиовський); Баляк Василь, Тетяна (Дрималюк); Бангук Стефан, Стефанія
( Кривуляк); Бандура Стефан; Барабах Андрій; Барабах Антоній, Евгенія
(Мандибура); Барабах Богдан, Орися (Наринецький); Барабах Степан; Баран
Дмитро, Гелена; Баран Григорій, Софія (Брик); Баран Михайло, Рома (Еванс);
Баран Михайло, Юстина (Слободян); Баран Павло, Сузана (Будві); Баран
Василь; Бараняк Микола, Павліна (Ірлик); Баранецький Ярослав, Яніна
(Свєчло); Бараиовський Володимир, Катерина (Качкус); Бардич Теодор,
Стефанія (Павлишин); Барнс Алан, Гелена (Шинкарчук); Барчинський Іванна;
Барчинський Андрій, Ваверлей (Андервуд); Барчинський Юрій, Лідія (Дік);
Барчинський Орест, Евгенія (Фрейт); Барчинський Стефан; Басюк Михайло,
Евгенія; Батик Василь; Батіг Мирон, Галина (Очковські); Бачинський
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Володимир, Оксана (Перогон); Беван Річард, Гелена (Зімроз); Безик Петро,
Розалія (Лисяк); Безкоровайний Михайло, Марія (Шийко); Беднаж Йосиф,
Стефанія (Ґоліят); Беднаж Стефан, Бернадета (Бест); Беднаж Венцеслав,
Ольга (Гулик); Беги Гавен, Лариса (Ґут); Бей Богдан, Богданка (Плавайко);
Бей Василь, Кароліна (Бехтлафф); Бей Григорій, Одарка (Суховерський);
Бейлі Мартин, Христина (Сивенький); Бендина Лев, Йосифа (Басараба);
Бенслей Павло, Таня (Міолєй); Бень Дмитро, Шарлота (Коселя); Бенько
Катерина; Бенько Александр, ГІіиа (Сташевський); Береговий Ярослав, Гелена
(Тилька); Береговий Іван, Стефанія (Гулик); Берегуляк Адріян, Фіона (Гюм);
Берегуляк Микола, Стефанія; Берегуляк Ігор, Валентина (Коваль); Бесерміні
Сильвестер, Славіца (Емедій); Беш Евген, Сандра (Пенель); Бєляк Вікторія,
(Джон Мілляр); Бичко Богдан, Стефанія (Гандзій); Бичко Петро, Гелена
(Яичук); Біда Ілько, Марія (Іваницький); Бідак Василь; Бізлей Рой, Лідія
(М улю кін); Білавчук Василь, Марія (Ш м ах); Білий Іван, Анна
(Макушевський); Білий Петро, Софія (Жук); Білик Петро, Марія (Фідик);
Білик Сос|)ія; Білик Дмитро, Галина (Яценгак); Білінсьісий Андрій, Христина
(Кушнірук); Біліиський Клавдій, Ліна (Френкс); Білінський Клавдій, Богдана
(Гайдучок); Біль Збіґнєв, Неля (Кузьма); Біло Стефан, Катерина (Дида);
Білокін Василь, Марія (Гриник); Біндас М; Блок Петро, Александра
(Филииів); БловсЛореис, Марта (Яримович); Бобровський Микола, Кароліна
(Віртова); Богач Василь; Богданець Василь, Катерина (Олексин); Богонюк
Василь, Стефанія (Лилик); Богоносюк Микола, Катерина (Мінько); Богуш
Петро, Гелена (Барувицький); Боґср Анатолій, Маруся (Низьолек); Боґнар
Михайло, Христина (Морріс); Бодляк Теодор; Боднар Александр; Боднар
Юрій, Ярослава (Пришляк); Боднар Іван, Ева (Сулік); Боднар Михайло,
Фреда (Пашко); Боднар Дзюро; Боднарчук Микола, Катерина (Батіг);
Боднарук Богдан; Боднарук Тарас і С; Бойко Ґ і Я; Бойко Григорій, Юліяна
(Фіґурка); Бойко Олекса, Лідія (Бондарук); Бойко Семен, Стефанія
(Семкович); Бойко Стефан, Анна (Мачелло); Бойко Василь, Марія (Черніг);
Бомба Іван, Лідія (Лопата); Бомбас Лев, Славка (Мельник); Борець Юрій,
Татяна (Лібер); Борецький Марія; Борецький Олександр; Борковський
Анастасія; Бородайко Володимир; Борщ Василь, Розалія (Ревак); Босак
Стефан, Юля; Бочко Стефан, Анна (Костів); Бочуляк Михайло, Ева (Дума);
Боярський Богдан, Володимира (Струк); Бравн Пері, Аделя (Коваль); Браміч
Грім, Діяна (Гаврик); Браян Василь, Марія (Олєйка); Браянт Річард, Анна
(Бойко); Брентін Йосиф, Анна (Стець); Брентін Сілваній, Юля (Сидоренко);
Бретле Іван, Марія (Златикаиич); Брецько Микола, Меланія (Свич); Брецько
Славко, Одарка (Цимбалій); Брикар Йосиф; Брич Іван, Наталка (Ґалазика);
Брода Ярослав, Валерія (Берзенц); Броді Норман, Лукія (Думанський);
Бродський Ворвік, Марія (Холевка); Бронар Еміль; Бронський Евген, Анна
(Виноградов); Бродерс Сім, Дана (Бей); Брозницький Іван, Емілія (Нюбранд);
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Брус Іван, Анастасія (Пилипець); Бубній Мирон, Варвара (Сміт); Бубнюк
Федір, Катерина (Зінкевич); Бубнюк Леся; Буґіль Йосиф; Будінскі Леонід;
Будник Олекса; Буньо Микола; Бурій Василь; Бурковський Павло, Ева
(Максим); Бутрей Теодор, Вероніка (Череняним); Бутилевич Богдан, Ева
(Цолтан); Бутилевич Юрій, Люба (Барабах); Бутилевич Захарій, Катерина;
Будь Іван, Анна; Бухан Джефрі, Орися (Давидко); Бучацький Еміліян,
Олександра (Боднар); Бучацький Олег, Маргарета (Добріевич); Бучинський
Михайло, Віра (Лінійкова); Бучинський Петро, Христина (Лейта); Бучинський
Богдан, Йоанна (Куіи); Ваврик Ірена; Ваґіль Михайло, Варвара; Вакун Іван;
Валіхновський Евстахій, Катерина (Боденко); Валіхновський Петро
(Пасічинська); Вальків Василь, Анна (Мачелло); ВанДенНювенпозен Іван,
Ольга (Пташник); Ваичицький Стефан, Олена; Вархола Стефан, Катерина
(Зазуля); Вареничка Славко; Варчак Іван, Людвіиа (Соколовський); Варчак
Михайло, Марія (Волощук); Варянка Микола; Василінка Михайло, Ірена
(Колоконяк); Василінка Стефан, Катерина; Василик Стефан, Оксана
(Рогатин); Василик Стефан, Тереса (Рашімський); Василишин Дмитро, Ольга
(Савокін); Василишин Михайло, Марія (Стефанишин); Васінкевич Василь;
Васьович Теодор, Юля (Вакшинська); Ватулик Осип, Стефанія (Адамішин);
Ввайт Филип, Юліяна (Павловіць); Ввайтінг Ніл, Таня (Ґец); Ввайтсайд
Михайло, Ольга (Гривка); Вдович Адам; Вейн Терентій, Софія (Кріслатий);
Великий Григорій, Пелагія; Велля Дарел, Леслі (Дяк); Венц Митрофан,
Параскевія (Пнівчук); Вербенець Михайло, Софія (Купецький); Вербенець
Роман, Еріка (Меленчук); Вербицький Анна; Веркое Вейн, Олена (Ласек);
Веселий Роман, Оксана (Бабій); Винарчик Микола, Кароліна; Винарчик
Ярослав; Винницька Катерина; Вишнєвський Петро; Візнюк Василь;
Вєремейчик Ям, Анастасія (Гащннський); Війтович Михайло, Александра
(Шандрук); Війтович Володимир, Антоні на (Пакович); Війтович Стефан,
Емілія (Дворицька); Віконський Софія; Вікс Роберт, Евгенія (Семусь);
Віліямс Юрій, Славка (Гошовський); Вілсон Гарольд, Марія (Птиця); Вінклер
Вернер, Гелена (Полець); Віра Михайло і Марія; Вітбурн Джарод, Таня
(Бейлі); Вішка М; Вітвітскі Марія; Бітів Іван, Теодора (Цап); Вітковський
Роман, Марта (Шилкевич); Вітковський Тадей, Аврелія (Рудницький); Вовк
Михайло, Доріс (Драган); Вовк Микола, Текля (Сусол); Вовк Роман,
Христина (Кобрин); Вовк Семен, Марія; Вовк Ярослав, ГІареля (Бірн);
Возімка, Василь (Ярослава); Возняк Теодор, Евгенія (Марків); Вознюк Сергій,
Стефанія (Шміґельський); Войтила Йосиф, Марія; Войцікевич Стефан, Марія
(Федак); Воланик Родней, Патрися (Буд); Волкер Петро, Ольга (Лісовець);
Волох Дмитро, Єлисавета (Руб); Волощук Юрій, Даниїла (Цяпало); Волощук
Григорій, Розалія (Каленін); Волощук Микола, Валентина (Холодна);
Воловщиков Фрозина; Вольський Михайло; Воробець Семен, Олена (Кирпа);
Воррен Браєн, Олеся (Яцишин); Ворреи Вілліям, ГІуся (Мельник); Вотсон
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Іван, Світляна (Ігнатів); Бранім Йосиф, Марія (Марковим); Врайт Кент,
Евгенія (Чайковський); Врайт Петро, Юліяна (Наливайко); Врайт Стефан,
Мира (Юримук); Врен Вінсент, Неля (Мулюкін); Врублевський Петро,
Павліпа; Вудворд Ніл, Анна (Ошуст); Вудмаска С; Вупер Герберт, Стефанія
(Кузь); Грипа Степан; Гуль Богдан, Діяна (О ’Мара); Гуль Стефан, Анастасія;
Ґураль Михайло, Пелагія (Добрянський); Габрищук Василь; Гацьо Михайло,
Ярослава (Ярошенко); Гадада ГІикола; Гадкіті Мілад, Емілія (Мотика); Гаги
Ерік, Дарія (Масляк); Гайдук Григорій, Анна (Вовк); Гайдук Лев, Леона;
Гайдук Володимир, Олівера (Костіць); Гайдук Володимир, Анна (Логан);
Гайдукевич Анна; Галан Теодор, Лідія (Черляк); Галелука Володимир; Галевич
Михайло; Галіцкий С; Гальків Дмитро, Меланія (Корнієнко); Голлідей Кевін,
Елвіра (Симко); Гаманюк Орест, Ірена (Моравецькнй); Ганас. Стефан, Теодора
(Харнш); Ганчарик Іван; Гандзіії Катерина; Ганннець Ілля, Петронеля; Гантер
Роберт, Ольга (Шпитка); Гарасюк Текля; Гарасиммук Максим, Марія
(Козловский); Гарасиммук Платон, Христина (Зарицький); Гарасимів
Всеволод, Ірена (Строкон); Гарасимів Даниїл, Фіона (Бікердік); Гарасимів
Іван, Даніца (Косютім); Гарасимів Михайло, Теодора (Ковалик); Гарасимович
Микола, Ірина (Остапів); Гарді Володимир, Сарафмна (Мученські); Гарпер
Гамілтон, Маргарета (Мулгери); Гарріс Бретт, Марія (Сувальд); Гарріс
Михайло, Люба (Ткачук); Гаррісон Брус, Марія (Павлик); Гартмен Павло,
Оксана (Пилипяк); Гаїцивник Михайло, Марія (Кальна); Гаврилів Андрій,
Марія (Глива); Гаврилів Лев, Ірена (Ґарков); Гаврилів Олекса; Гавришкевич
Ігор; Говкінс Денис, Клаудія (Химяк); Гаврильців Стефан, Марія (Салик);
Гавриляк Дмитро; Гаврилів Іван; Гаврилюк Олександр, Дарія (Бригунець);
Гаврилюк Евген, Галя (Мороз); Гаврисюк М і С; Гавришкевич Ігор, Дарія;
Гивель Іван, Стефанія; Гайдук Григорій, Анна (Вовк); Гайдук Володимир,
Анна (Логан); Гайдукевич Володимир, Анна (Воланик); Гвізд Іван; Генді
Михайло, Ірена (Бичко); Генрі Петро, Софія (Бараиовський); Герасимюк
Іван, Одарка (Добровний); Герасимюк Карло, Олеся (Борщ); Герцюк
Михайло, Беррі); Гевік Дамян; Гичко Володимир, Володимира; Гищак Дора;
Гищак Іван, Йоанна (Лепен): Гіггенс Іван, Ольга (Гнатів); Гіичак Ігор, Ані та
(Трафорд); Тіпчак Микола і Анна; Гіичак ГІестор, Ґаеля (Кітней); Гірняк
Григорій, Маргарета (Ґенисрт); Гладкий Василь, Дарія (Гивель); Гладун
Евдокія; Глинка Василь, Марія (Ваницький); Глива Евген, Лідія (Кройдбурґ);
Глива Теофіль, Катерина (Кірик); Глухан Григорій; Глуховський Володимир,
Тереса; Глушка Богдан, Еліза (Гладун); Глушко Юрій, Евфрозина (Шемелін);
Гнатів Микола, Олена (Чубенко); Гнида Осип, Яніна (Давидко); Годджесон
М і А; Голлідей Іван, Христина (Руд); Голмс Юрій, Христина (Стамик);
Голойда Ярослав; Головінський Григорій, Параска (Зіико); Головінський
Володимир, Віра (Козел); Головатий Василь, Анастасія; Голубко Йосиф,
Анастасія (Рошко); Гоман Йосиф, Ґергруда (Брецель); Гордіїв Ігор, Люба
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(Глушка); Горинь І; Горніцкий Ярослав; Городник Ярослав; Горох Петро,
Анастасія (Гузій); Горох Петро, Дарка (Мирилович); Гошкович Василь,
Павліна (Колач); Гошовський Микола, Олена (Пелех); Грабовенський
Григорій, Віра (Севасляна); Грабовський Іван, Марія (Ткач); Грабовський
Йосиф, Марія (Макарик)); Грабовський Петро, Галина (Остапович); Грабик
Зеновій, Франціска (Гіндес); Гребемюк Іван; Грещук Михайло, Шері (Гарвод);
Грещук Петро, Робин (Бовер); Грещук Стефан, Ніна (Ромаион); Грещук
Теодор, Параскєвія (Гаць); Гривка Т і Е; Грицак Яків, Район (Ґаннон);
Гриневич Дмитро, Стефанія (Шляхтич); Грицько Роман, Мерлій (Канделяс);
Григорук Василь; Гриневич Йосиф, Анна (Мулик); Гриневич Олег, Тамара
(Кушакевич); Гришок Дмитро ; Гриник Михайло, Катерина (Салаш); Гривняк
Григорій, Анна (Гавадзип); Гривняк Микола, Патрися (Фей); Гривняк Василь;
Губіш Антоній, Іліиа; Гуеттер Фредрик, Моііка (Карпинєць); Гузій Олександр;
Гузій Богдан, Стефанія (Адамовський); Гузій Петро і Олена; Гузій Василь;
Гузій Роман, Гелена (Константинюк); Гузійчук Теодор, Марія (Музика); Гулик
Іван, Марія (Ільків); Гулик Петро, Ольга (Фордзуи); Гулик Петро, Параскєвія
(Данчишин); Гулик Стефан, Лінда (Іскало); Гулик Стефан, Сіґлінд (Іскало);
Гулик Василь, Віолета (Річардсон); Гулима Іван; Гуляк Юрій, Анна (Купер);
Гуляк Михайло, Текля (Топільницький); Гуляк Петро, Сузана (Рожек); Гуль
Тарас, Юля (Кларк); Гуль Володимир, Анна (Башко); Гуль Володимир,
Антоніиа (Пограничиий); Гуль Петро, Оксана (Гуляк); Гуль Володимир і
Анпа; Гуль Степан і Анастазія; Гуль Богдан; Гуменюк Петро, Анна (Гарді);
Гуменюк Володимир, Катерина (Максимів); Гуменюк Евген, Жанета (Донелі);
Гунзс Генрик, Ірена (Ціховлаз); Гуопайиен Сегіпо, Марія (Бучинський); Гурба
Йосиф, Анна (Демченко); Гурба Леслі, Ґразіна (Зігаітіс); Гута Олександр;
Гутак Максим, Берінс (Таннер); Гутиик Максим, Анастасія; Гутник Омелян,
Аріянда (Ванчицький); Гуцман Ярослав, Лідія (Севастенко);Ґавдан Яків,
Анастасія (Лис); Ґадомеький Петро, Марія; Ґаер Гелмут, Люба (Кутний);
Гал Антоній, Анна (Робертсои); Ґалазика Дмитро, Катерина (Чапля); Ґалазика
Іван, Олена (Євдосяк); Ґаллаґар Тері, Марія (Шпитка); Ґансон Емілія; Ґаран
Стефан, Яніна (Фуджак); Ґаран Стефан, Катерина (Шипка); Ґарбера Іван,
Стефанія (Ґарбера); Ґарлінґ Филип, Марія (Стюарт); Ґедзик Юрій, Параскєвія
(Іванченко); Ґевзюк Стефан; Ґелей Петро; Ґермак Дмитро, Ольга (Харахула);
Ґец Микола, Софія; Ґец Володимир, Галина (Шевченко); Ґібсон Іван, Марія
(Тарнавський); Ґілсен Стефан, Христина (Мицьо); Ґлеза Антоній, Анастасія
(Цівка); Ґлеза Стефан, Людмила (Курилович); Ґоян Марія, (Маркевич);
Ґойдич Теодор, Розалія (Майчак); Ґойдич Володимир, Колета (Нідгам);
Ґойдич Роман, Марія (Якимів); Ґолотта Францеско, Гелена (Робертсон);
Ґоворковіч Славко, Наталя; Ґоян Яким, Таня; Ґомуляк Давид; Гордій Стефан,
Шеріл (Дженсен); Ґордон Кеннет, Терміна (Бойко); Ґорман Тома, Анна
(Левочко); Ґорчинський Володимир; Ґорчинський Любомир; Ґорчиця Лусіян,
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Евгенія (Пастух); Ґосден Яків, Ярослава (Стецик); Ґрімс. Стефан, Анна
(Якимів); Ґрімгіл Карло, Анна (Мацалик); Ґрін Кевін, Ольга (Кучера); Ґрінтрі
Ііевіль, Ірена (Гуменюк); Ґродзіцкий Юрій, Калина (Кужіль); Ґроен Мартин,
Соня (Драбина); Ґрохольський Антоній, Анастасія (Шевчук); Гронський
Теодор, Анастасія; Грум Карло, Анна (Манько); Ґут Евген, Леся (Тур); Ґут
Богдан, Софія (Нагніт); Ґут Володимир, Христина (Марцинюк); Давидко
Микола, Ольга (Шляхтич); Давидко Микола, Франка (Тофіль); Дамянчук
Петро, Анна (Туомі); Дамянчук Григорій, Александра (Подолян); Дамянчук
Іван, Славка (Сушняра); Дамянчук Михайло, Павля (Фукс); Данчак Еміліян,
Анастасія; Данчак Василь, Антоніма; Даниляк Мирон, Анна (Стефанюк);
Даниляк Василь, Марія (Рибак); Даиильців Михайло, Геля (Вальчак);
Данилюк Андрій, Катерина (Бей); Даиилюк Богдан, Анна (Міхальський);
Дайилюк Іван і Катерина; Данилюк Михайло, Ірена (Фурик); Дарміць Теодор,
Ольга; Даній Василь, Анна (Пристай); Даідіїї Іван, Домна (Красіковий); Дейвіс
Стефан, Наталя (Ґалазика); Дерлов Яків, Катерина (Цуньовський); ДелДука
Франко, Марія (Крислатий); Дельманович Іван, Софія (Долецький);
Дельмаиович Петро, Маджі (Бейте); Демків Богдан, Марія (Андрусів);
Демчина Стефан, Ольга (Ільків); Денко Михайло, Варвара (Брадлей); Денко
Микола, Стефанія (Балагурак); Дсиорд Роберт, Катерина (Волошин); Денис
Іван, Анна (Гоец); Денис Павло; Денисеико Леонід, Любомира (Ґах); Дереш
Михайло, Катерина (Ярош); Деревянка Петро, Люба (Павленко); Дерлиця
Петро; Дерій Іван, Гелена (Бовдарук); ДеЗільва Ярослав, Софія (Ґец); Діксон
Яків, Марія (Дяків); Дізел Карло, Ірена (Брииь); Дімбровський Стефан;
Дінис Володимир, Анна (Кушнір); Дмитрів Петро, Валерія (Кнол); Дмитрик
Борис, Ольга (Туринський): Дмитришин М; Довс ІТормаи, Маріянна
(Середницький); Дяк Павло, Катерина (Колесниченко); Дяків Никола; Дяків
Роман; Дяковський Стефан; Дячок Антін, Анна; Добровний Стефан, Анна;
Добрянський Теодор, Антоніма (Беднаж); Добуш Іван, Анастасія (Довган);
Добуш Василь і Павліна; Довгий Стефан, Софія (Муль); Довлінґ Іван, Анна
(Більо); Додж Іван, Лівія (Філліпс); Домовим Василь, Лідія (Бондар);
Доиалдсон Рональд, Леся (Бичко); Донець Михайло, Лея (Лоу); Донкеслей
Роберт, Леся (Голубко); Дорошак Ігор, Катліиа (Мауро); Дорошак Микола,
Ольга (Сафяник); До щук Михайло, Еріка (Клінґ); Драбина Роман, Леслі
( Річардсон); Драбина Володимир, Ольга: Драган Данило, Марія
(Бараиовський); Драган Роман, Аріянда (Ваичицький); Древняк Осип;
Дріннаи Павло, Люба (Добуш); Дронські Микола, Ольга (Козурова); Друль
Лев, Реґіна (Ґрош); Друль Стефан, Сузана (Бюрель); Дрич Едмонд, Целія
(Латор); Дуб М; Дубей Богдан, Галина (Лобунь); Дубовец І; Дума Ярослав,
Марія (Сснкович); ДумаТадей, Аиеля; Думапський Еміль, Ніна (Федорова);
Дунцан Петро, Лусіл (Гуль); Дунцан Стефан, Наталя (Лалак); Данн Іван,
Маура (Ґібсон); Дюк Давші, Бочуляк; Дюрей Йосиф, Ірена (Форнсовий);
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Дусь Михайло, ІІіна (Севастенко); Дутко Василь, Жанета (Гансон); Дутко
Ілько, Параска (Ковальчук); Дваер Христофор, Геня (Бойчук); Дворянин
Василь; Дибач Евген, Зіна (Черванів); Дибач Юрій, Розалія (Коидур); Дибач
Іван, Робнн (Міллер); Дикий Адам, Юстина (Федак); Дикий Ярополк, Вікі
(Лата); Дикий Микола, Юстина (Козелец); Джердж Андрій; Джірарді Сергій,
Ліза (Мулюкін); Джей Лмндон, Ірена (Холевка); Джонсон Ярослав, Стефанія
(Олексин); Дзендровськіїй Володимир, Евстахія (Ховзун); Дзьоба Михайло,
Анастасія (Козюра); Дзюба Василь, Стефанія (Шеремета); Дзундза Дмитро,
Марія (Білииський); Дзундза Павло, Люба (Стахів); Дзундза Павло, Анастасія
(Стефаниінин); Еванс Давид, Анна (Ґалазика); Еверінґгам Ярослав, Анна
(Пронь); Емеді Антін; Емеді Йосиф; Емс Стефан, Аніта (Стефаніш); Ерстенюк
Михайло, Анна (Джемдреевскі); Етер Браян, Ваяа (Крупа); Еглер Ганс, Марія
(Даців); Єднюк Михайло, Ліда (Орловський); Жабич Василь, Марія
(Савчак); Желепхович Іван, Єлисавета (Шафер); Желінський Вероніка;
Зибачинський Орест, Марта (Монсіок); Жовиірук Борис, Йоанна (Лі);
Жовиірук Тарас, Гаиелора (Тгамм); Жовнірук Марко; Жовтогловий Михайло,
Пелагія (Гнида); Жук Стефан, Марія (Дзіндиґа); Заблоцький Володимир;
Забояк Ярослав, Ґеновефа (Куртяк); Завада Іван, Антоніма (Радовський);
Завацький Іван; Завянський Юліям, Павліна (Королик); Зазуляк Василь,
Софія (Сорока); Загородями Юрій, Беверлей (Севель); Загородний Тадей,
Ольга (Мііхайлипіин); Загородний Володимир; Загура Андрій, Йоанна
(Лисий); Задорожний Петро, Ольга (Чопко); Залуцький Филип, Анна
(Шеремет); Заміт Йосиф, Женіфера (Яськів); Зарембський Вєслав, Марія
(Мацех); Зарицький Роберт, Леонтія (Павенцка); Зарічний Іван; Зарубайко
Дмитро, Ксеня; Захарко Йосиф, Параска (Когут); Заяць Антоній, Гільдеґарда
(Ґебелені); Збирак Юрій, Стефанія; Зелений Дмитро, Аїда (Фолц); Зеліихович
Іван; Земаїтіс А і В; Зігмантас Анна; Зімроз Адам, Евгенія (Лабаз); Зімроз
Богдан, Анна (Стафиняк); Златикаиич Петро, Анастасія (Уперук); Золотарчук
Петро, Анастасія (Валько); Зосіичук Василь; Золотар Оріон, Айвон
(Фіцджералд); Зраітель Іван, Станіслава (Кравець); Зубаль Антін, Ольга
(ГІадорожиа); Зубаль Стефан, Анна (Воловендер); Зубик Василь; Зубрицький
Михайло, Катерина); Зубрицький Василь, Уляна (Боровець); Ігнат Дмитро,
Михаліна (Фесьорович); Ігнат Людвик, Еріка (Лучка); Ігнатів Лаврентій,
Анна (Бехтлафф); Ігнатів Лоренц, Гітер (Далзіл); Ілин Михайло, Анна
(Семіиат); Ількін Олександр, Ірена (Рогожинський); Ільків Іван, Ольга
(Дранець); Ільків Славко, Надя (ІІановський); Ільків Володимир, Жанета
(Врайт); Ільницький Константин; Іршак Анна; Ірвін Ґрагам, Анна (Худаш);
Іскович Лука, Катерина (Жолнірчук); Івах Андрій, Аніта (Шухевич); Івахів
Роман, Лінета (МкБраєн); Івахів Андрій, Катерина (Бігайло); Іванчук Мирон,
Михайлина (Стандінг); Іванчук Василь, Гелена (Яремко); Іванець Ярослав,
Евгенія (Рудка); Іванець Юрій, Віра (Капетова); Іваницький Климентій,
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Єлисавета (Гриців); Іванів Теодор, Анна; Іваночко Андрій, Пелагія; Іванщс
Леонід; Іваник Теодор; Івасенко Семен, Гільґеґард (Цівек) ; Івасик Мирон,
Нона (Теодорович); Кабан Чеслав, Даниїла (Зен); Кабан Галина; Кабан Петро,
Йосифа (Вієлґо); Кабан Роман, Лідія (Ставицький); Кайда Стефан і Марія ;
Кайн Михайло, Марія (Сишота); Каламов Вангел, Ліля (Бей); Калаган Павло,
Анна (Ячній); Калічинський Іван, Ольга (Тарчук); Калічинський Стефан;
Калітовський Франко, Соня; Каменецький Валерій, Христина (Качоровський);
Камінський Теодор; Капра Ангел, Ірена (Глинка); Карачевський Петро; Карвер
Ян, Юліяна (Мотика); Кармазин Василь, Анна (Микитович); Карпа Марія;
Каруана Ірена; Касанчук Іван, Анна (Черевка); Касанчук Малколм, Юля
(Білик); Касанчук Стефан, Дениса (Плумер); Касіян Осип, Раїса (Бойцун);
Кассар Христофор, Христина (Брецько); Качмарський Зенон, Яніна
(Дзундза); Качоровський Тадей, Олена (Тиравський); Качур Василь;
Качоровський Іван; Каїцак Іван, Анна (Хамула); Квасниця Богдан, Люба
(Володій); Квасниця Іван; Квасниця Любомир, Ольга (Рудий); Квасниця
Мирон, Галина (Шеремета); Квірк Брендан, Марія (Лагодюк); Кека Аполонія;
Келберт Лайос, Ярослава (Князевич); Келеман Дмитро, Магдалина; Кенез
Іван, Калина (Фриз); Кенцало Михайло, Анна (Перістий); Кенцало Осип,
Мета (Маркс); Кенцало Павло, Домініка (Шолл); Кенцало Петро, Карена
(Робертсон); Кибало Михайло, Ірена (Вирва); Киндибалюк Михайло;
Кіселиця Михайло; Кисілевський Михайло; Кірста Василь, Ірена
(Колесниченко); Кілей Христофор, Сузана (Ґаран); Кілнер Родней, Орися
(Пастух); Кілочко Іван, Вера; Кіндрат Іван; Кіннамон Дон, Гелена (Пелех);
Кірчей Юрій; Кірковський Петро, Евгенія (Островський); Кірста Мартин,
Гелена (Ґрохольський); Кіриченко Іван, Марія (Кіндрат); Кісмітро Йосиф;
Ківко Михайло; Кіх Михайло; Кларк Невіль, Марія (Лопата); Клименко
Михайло, Анна; Клименко Пантелеймон; Кляйберт Ігор, Дарія (Кузик);
Клімчак Анна; Кліменко Іван, Анна (Курляк); Кліш Петро; Клоків Юрій,
Анна (Хмужинський); Кміть Михайло; Кнайт Леслі, (Криворука); Князевич
Іван, Василина; Князюк Іван, Розалія (Гайчпіль); Кобрин Іван, Анна (Чип);
Кобрин Петро, Макрина (Стафиняк); Кобзан Ярослав, Софія (Зубрецький);
Ковалевич Йосиф; Коваль Віктор, Христина (Бурковський); Коваль Василь,
Дора (Гарбутяк); Ковальський Осип, Юля; Ковальський Михайло, Катерина
(Шкриптій); Ковальчук Максим, Евеліна (Ґолд); Ковальчук Микола, Ольга
(Ховзуи); Ковальчук Стефан, Гільда (Лівінгстон); Ковальчук Василь,
Катерина (Козак); Ковлінг Ерік, Михаліна (Головатий); Когут Григорій,
Емілія (Скутнік); Когут Роман, Марія; Козак Михайло, Марія (Баран); Козак
Михайло, Марія (Бойчук); Козакевич Семен, Анна (Шевронський); Козар
Іван; Козачок Володимир; Козел Петро, Гелена (Рудко); Козел Петро, Ірина
(Шевчик); Козелко Михайло, Анна (Бутрик); Козлович Франко, Керрі
(Нюнька); Козловський Вікторія; Козубовський Микола; Козьол Йосиф, Віра
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(Кривенко); Козьолковський Евгенія; Кокавесіс Марко, Ольга (Яндзьо);
Коковський Володимир, Йосифа (Дутчак); Коленський Мирослав, Галина
(Шевченко); Коломиєць Авенір, Ангелина (Мадей); Коломиєць Петро, Ева
(Мороз); Коломиєць Тарас, Гелена (Прушинський); Коляса Йосиф, Матрона
(Нікрасова); Комарницький Маріям; Комариицький Олександр, Ірина;
Комоніцький Богдан, Філомена (Сігнореллі); Коидон Лане, Ксеня (Оракула);
Конопка Стефан, Анна; Конрад Йосиф і Марія; Константинюк Ярослав,
Женевіева (Костава); Константинюк Микола, Катерина (Земелько); Конярд
Ґлен, Марія (Мотика); Копач Юрій, Іванна (Лучаковський); Кордас Іван,
Марія (Воробець); Кордуба Роман, Оксана (Козіолковський); Корінь Юрій,
Гільда (Капан); Король Петро, Марія; Корчинський Лев; Костирка Любомир,
Анна (Генлей); Костів Іван, Марія (Бурак); Костка Володимир, Катерина
(Костів); Костюк Василь, Параска; Котелко Іван, Петті; Котик Василь, Пелагія
(Фешник); Котинський Стефан, Ґеновефа (Грацик); Котурай Анатолій, Марія
(Данилко); Кохан Антін; Кохановський Олександр, Галина; Коцан Михайло,
Зеновія (Коцан); Коцан Панько, Катерина (Чайка); Коцва Едвард, Анна
(Бількін); Коцко Олександр, Марія (Колух); Коцюба Тарас, Анна
(Дувіновий); Коцюмбас Евген, Ірена (Богданець); Коцюмбас Ярослав, Софія
(Керда); Коцюмбас Зенон, Маргарета (Пені); Кошарич Йосиф, Михаїла
(Денис); Кошарич Орест, Марія (Сторожинський); Кошарський Юрій, Галина
(Нитченко); Кошарський Омелян, Іванна; Кошарський Ростислав, Оксана
(Бей); Кошик Алан, Робин (МкТаґарт); Кошик Антоній, Катерина
(Колесніков); Кравець Василь, Стефанія (Наконечний); Крайдуб Агафія;
Креспо Емілій, Тамара (Турцевич); Крет Юрій, Фредеріха (Лівінґстон); Крет
Маріян, Олена (Брик); Кривий Владислав; Кривінський Зенон, Сузана
(Тремайн); Кривошия Стефан, Леся (Козак); Кримський Михайло; Крицун
Володимир, Володимира; Кричко Василь, Анна (Марушак); Крізник Драго,
Анна (Гальків); Кріль Василь, Анастасія; Кріслатий Михайло, Анна (Ґулґун);
Крук Юрій, Ґразіела (Коміссо); Крук Стефан, Емілія (Левицька); Крупа
Михайло, Параскєвія (Володіна); Круцько Роман, Ірина (Берегуляк); Ксеняк
Остап; Кубант Ілля, Анна (Глушко); Кубарич Василь, Віра (Безверхий);
Кубів Еміліян, Олена (Розійовський); Кудрич Ілько, Марія (Чава); Куземко
Дмитро; Кузик Юрій, Марія (Лейбич); Кузик Володимир, Ольга; Кузик
Ярослав; Кужіль Ярослав, Наталя (Смілгуровський); Кузима Григорій, Марія
; Кужіль Юрій; Кузмич Петро, Гелена (Канчуга); Кузмич Петро, Меланія
(Рузяк); Кузяк С ; Кузь Юрій, Сузана (Ноке); Кузь Олекса, Ольга
(Кубайнистий); Кузьма Стефан, Гелена; Кук Расел, Катерина (Стовпюк);
Кука Мирон, Марія (Чайка); Кулай Стефан, Текля (Плескач); Кулик
Григорій, Амелія; Кулик Люба; Кулик Марія; Кулик Марко, Катерина (Ґут);
Кулик Микола, Катерина (Ковалишин); Кулик Микола, Люба (Івасюк); Кулик
Стефан, Валентина (Голубіиський); Кулина Маріян; Куліщак Юрій, Анна
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(Раденькі); Кульчицький Іларіон; Кунцьо Іван; Купич Іван, Патрися
(Армстронг); Курилюк Андрій, Діяна (Берн); Курилюк Іван, Анна (Попів);
Курій Никола, Надія; Курочка Михайло, Марія (Дунчак); Куртяк Ярослав,
Марія (Фещук); Куртяк Петро, Анна (Добровольський); Кутковський Никола;
Кутний Павло, Ірена (Синютка); Кухарич Петро, Антоніна (Путрина); Куцик
Мирослав, Олена (Литвин); Кучек Едвард, Марія; Кучера Роман, Тереса
(Полосак); Кучера Стефан, Гелена; Кушнір Павло, Марія (Шеремета);
Кушнірук Василь, Катерина (Винарчик); Лабаз Петро, Анна (Біловус); Лабаз
Василь, Евдокія; Лаврик Олександр, Анна (Мацичко); Лаврик Олександр,
Ніна (Холодняк); Лагодюк Дмитро, Катерина (Шилак); Лагодюк Михайло,
Дорина (Доедель); Ладанай Семен, Катерина (Дацьків); Ладанай Никола,
Анн-Марі-Рожа (Дімбровський); Ладожинський Максим, Володимира
(Венгринович); Лазаревич Іван, Гелена (Лисишии); Лазоришак Григорій;
Лайтар Іван, Соня (Віберг); Лалак Андрій, Надія (Прушинський); Лалак
Іван, Володимира (Ковальчук); Лалак Ііестор, Алісон (Стокс); Лаліч Златко,
Катерина (Галазика); Лаиґрідж Ґрагам, Софія (Андрусів); Ланиця Богдан,
Марія (Ковальський); Ланиця Михайло, Гелена (Драґан); Лапка Ігнатій,
Марія (Ґелємей); Ласек Іван, Дебора (Таунтон); Ласек Стефан, Лінда (Говарт);
Лазоришак Григорій, Ева (Хорват); Латаник Уляна; Латич Юрій; Лафан
Карло, Ольга (Іванець); Левеиець Ярослав, Галина (Бурковський); Леверіс
Ромалдас, Ольга (Наринецький); Левандонський Юрій, Марія (Сосняк); Левіс
Ґрагам, Ніля (Дзендровський); Левочко Микола, Катерина (Стадницький);
Левицький Михайло, Ольга; Левицький Мирон; Левицький Орест, Віра;
Левицький Теодор, Марія; Легкий Мирон, Володимира; Легкий Володимир,
Тула (Павалота); Лезмар Властиміль, Мілослава (Боудонек); Лейбак
Філемона; Лема Олександр, Катерина (Апостол); Лемех Л; Ленко М; Лесів
Михайло, Марія (Бухгольц); Лесів Славко, Ірина (Валіхновський); Лесів
Василь, Анна (Медина); Лесняк Іван, Александра (Семенова); Лесняк Петро,
Еріка (Совяк); Лесняк Петро, Сузана (Шміґельський); Лесгок Йосиф, Марія
(Дядик); Лесюк Ярослав, Тоска (Дядик); Летфус Гелмут, Марія (Демянчук);
Леїцишии Стефан, Ярослава (Мельник); Леїцишин Григорій, Анна; Лило
Василь, Розалія (Краус); Лилик Іван, Луся; Лис Михайло, Катерина; Лисевич
М і Ф; Лисий Іван, Стефанія (Свист); Лісовець Григорій, Евгенія (Симко);
Лісовець Стефан, Катерина; Лисович Ярослав, Іванна (Стеткевич); Лисович
Адам, Ольга (Сокач); Лисович Андрій, Йоанна (Палфрейман); Литвин Іван,
Гелена (Ґрис); Лівчанин Михайло, Софія (Ґец); Лігуш Тадей, Ольга
(Фіґурка); Лікіч Стефка; Ліщинський Василь, Марія (Бойків); Ллойд Давид,
Наталя (Вербенець); Лоатс Рой, Марія (Гривнак); Ловелл Леслі, Марія
(Теглівець); Логин Іван; Логин Володимир, Казимира (Бараиовський); Лоґуш
Йосиф; Лозинський Тома, Анна (Зоренко); Лопата Павло, Евгенія; Лосінно
Михайло, Ева (Матвісик); Лосянович Григорій, Стефанія (Сувала);
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Луговський В; Лукасевич Василь, Розалія; Лукасевич Петро, Марія (Понюх);
Луців Іллія, Анна (Зевґолі); Луців Йосиф, Анна (Колодій); Луць Геррі,
Зеновія (Червінськнй); Луцький Остап, Люба (Коптарук); Лучаковський
Іванна; Лучишнн Теодор; Лучко Беррі, Олеся (Цюпак); Любінський Нестор,
Марія (Соуто); Люлька Роберт, Пета (Джексон); Люлька Василь, Марія
(Стенаняк); Лютак Іван, Ольга (Куртяк); Лютак Петро, Марія (Демчишин);
Лютак Стефан, Анна (Безик); Маґдяк Адольф, Гелена (Фуфалко); Маґнатеску
Олександра; Маґоцький Осип, Марія (Павлів); Маґоцький Йосиф, Марія
(Рукдесгел); Мадей Ірина; Мазур Стефан; Мазур Лідія; Мазур Михайло,
Віра (Червінський); Мазур Володимир, Анастасія (Коркішко); Мазуренко
Андрій, Олена (Дякун); Майхжак Лешек, Сузанна (Цолтан); Майка Орест,
Елві (Гюс); Майковський Володимир, Олександра (Сальваровський);
Майкович Дмитро, Параскєвія (Федоров); Майор Адам, Іванна (Кось); Макар
Константин, Лідія (Шолох); Макаренко Февронія; Макарик Антоній,
Катерина; Макі Юрій, Надія (Безкоровайний); Маковійчук Дмитро;
Максимець Федір; Максимець Петро, Оксана (Надольський); Максимчук
Кароліна; Максимчук Василь, Параня (Сайко); Максимчук Тарас, Катліна
(Гогаи); Маланчук Никола; Маланяк Северин; Маланюк Юрій, Зеновія
(Сивак); Малинич Іван, Катерина (Глечко); Малюкін Отто, Стефанія
(Кучера); Мальків Павло, Софія (Коцан); Мальчевський Ґ; Мамчак Іванна;
Мамчак Іван, Ольга; Мамчак Юрій, Ольга (Савчак); Мамчак Марія; Мамчук
Михайло, Анна (Криворучка); Мамчук Стефан, Індра (Лієпінс); Мантошко
Ярослав; Манько Андрій, Анастасія (Франків); Мариновський Стефан,
Евдохія (Водославський); Маркевич Стефан, Ольга (Когут); Маркевич Йосиф,
Анастасія (Равський); Маркевич Стефан, Христина (Ґленні); Маркевич
Стефан, Владіслава (Диминський); Маркович Василь, Анна (Кулик);
Маркович Василь, Юстина (Лесюк); Марочкович Василь, Ольга (Луцейко);
Мартинюк Іван, Анастасія (Савицький); Мартишок Іван, Марія (Сойка);
Мартинюк Володислав; Мартін Роберт, Анна (Сачко); Марунчак Стефан,
Параскєвія (Сенишин); Марушечко Василь, Меланія (Соловій); Марцинюк
Іван, Ольга; Марцинишин Михайло, Марія (Козакевич); Марчак Іван, Варвара
(Шостар); Марчук Лусіян; Масляк Ярослав, Ірена (Гоміцкий); Масляк Роман,
Христина (Атаманюк); Маслюк Іван, Стефанія (Шалайко); Маслюк Мирон,
Марія (Козловский); Маслюк Роберт, Ванда (Амброзяк); Масний Мирослав,
Люба (Гомук); Масний Мирослав, Шона (Галл); Масон Іван, Надія (Тимуш);
Матвіїв Михайло, Софія (Бартош евський); Матвіїв Петро, Ангела
(Карамарко); Матвіїв Павло; Матвісик Богдан, Ляля (Баран); Матвісик Іван,
Марія (Бала); Матвісик Іван, Айна (Пікат); Матияш Василь, Ерна (фон
Джованеллі); Матияш Іван, Алфреда (Чорик); Матич Теодор, Марія
(Тарчаковський); Матійчук Василь, Анна (Гоиіґ); Матіюк Никола, Ліля
(Строук); Матіяшек Михайло; Максвел Річард, Ольга (Іваницький); Максвел

Розділ XVI

885

Роберт, Ефрозина (Козубовський); Маррі Павло, Катерина (Матич); Махан
Ґрагам, Рожа (М арія); Мацаляк Василь; Мацаляк Дмитро, Агафія
(Василисшин); Мащок Іван, Стефанія (Глушко); Мальків Іван, Евдохія
(Винник); Медведів Леонід, Олена (Буцізь); Медвідь Стефан, Юля (Крисина);
Мединський Константин, Лінета (Земаїтіс); Мединський Михайло, Марія
(Щирбан); Мединський Володимир, Тагяпа (Андрушко); Меленчук Йосиф,
Надія (Поліщук): Меллордс Денне, Гелена (Юхимюк); Мельник Микола,
Пелагія; Мельник Симон, Ольга (Коробко); Мельник Теодор; Мельник
Василь, Анна (Ткач); Менде Станіслав, Катерина (Іваиицький); Менцінський
Андрій, Надія (Яніш): Менцінський Юрій, Ольга (Гаврилів); Менцінський
Роман, Наталя ( Кис і левськи й ); Менцінський 3 єн овій, Христина
(Погорецький); Мерена Іван, Тереса (Шервуд); Мерчінкевич Тимко, Параска
(Грищишин); Мецак Евген, Гелена (Врайт); Мечері Бела, Йоанна (Борщ);
Мивальт Йосиф, Гелена (Магдаловець); Мик Микола; Микитович Богодар,
Леся (Безкоровайний); Микитович Ярослав, Евстахія (Мак); Микитович
Роман, Ганна (Шрамовський); Микитюк Розалія; Микитюк Василь, Ольга
(Майор); Мирилович Микола, Анастасія; Мирон Іван; Мироновський Е;
Мирфі Кент, Ніна (Дикий): Мирха Петро, Ельфреда (Сайдел); Митко Петро;
Миць Іван, Олена (Юркевич); Мицак Евген, Гелена (Врайт); Мицак Микола,
Анна (Стрілка); Мицак Стефан, Ольга (Бурак); Михайлів Григорій;
Михайлович Люба; Михайлюк Теодор, Варвара (Чорний); Михалевич Богдан,
Лідія (Кобзан); Михалевич Роман, Фльора (Міці); Михалевич Роман, Варвара
(Вільк); Михно Ілько, Марія (Вінців); Михно Стефан, Соня (Нечипорук);
Мицьо Юрій, Ксеня (Сосновий); Мі їдь Антоній, Марія (Любарський);
Мілевич Василь, Павля; Міліч Франко, Олеся (Ґут); Мільчаковський
Михайло, Еріка (Вспц); Мі 11ко Петро, Анна (Суліван); Міронцев Евген, Анна
(Гавриленко); Міткалів Юрій, Дарія (Бомба); Міхальський Станіслав, Анна
(Грещук); Міщук Чеслав, Марія (Грицак); Міщук Іван, Наталя (Бей); МкДейд
Петро, Ольга (Андрушків); МкЛеод Джек, Віра (Боднарук); Мокетт Іван,
Ґеня (Найдух); Молдер Алексей, Ірена (Коцко); Молочник Володимир,
Антоніна (Вербичівський); Монджейовський Роман, Ольга (Князів); Моор
Владислав, Марія; Моравецькмй Павло, Параскєвія (Саєнко); Мороз Орест,
Юля; Мороз Петро, Катерина (Авдіенко); Моррісон Михайло, Наталя (Біда);
Мортка Владислав, Розалія; Москаль Іван, Ольга; Москаль Роман, Маріон
(Ґаммон); Москаль Володимир, Марія (Кушик); Мостовий Петро, Наталя
(Довгалюк); Мота Михайло, Ра (Блеклей); Мотика Евстахій, Стефанія
(Химич); Мулявишин Петро, Іванна (Добровольський); Мулик Андрій, Ґвен
(Бранд); Мулик Андрій, Кароліна; Мулік Петро, Марія (Смалюх); Мулік
Стефан; Мулік Володимир, Софія (Марушечко); Мулюкін Антоній, Татяна
(Татрінов); Мулюкін Евген, Ґеня (Задорожпий); Мулюкін Петро, Марія
(Ленюк); Мулярчук Василь; Мурган Йосиф, Антоніна; Мурган Володимир,
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Лареиа (Фрост); Муценський Никола, Амелія; Муць Іван, Ольга (Юркевич);
Муць Михайло; Мушкевич Михайло; Мягкий Михайло, Евфимія (Безуханич);
Нагірний Андрій, Марія (Гнатів); Нагірний Йосиф, Маріянна (Полковські);
ІІадольеький Остап, Анна; Назар Лев, Наталя ( Скалій); ГІазарчук Василь,
Марія (Палій); ІІайдух Іван, Апієля (Іванишин); Наконечний Михайло,
Катерина (Мілевіч); Наконечний Володимир; Наливайко Володимир, Регіна
(Симірацький); Наливайко Ярослав, Ірена (Рудий); Народовий Василь, Марія;
І-Іаринецький Михайло, Анна (Байкевич); Наумеико Петро. Мирослава
(Глинка); ГІсдовіз Іван; ІІездропа Дмитро, Аґатоула (Калайцакі); Ней Василь,
Катерина (Клійко); ГІеогор Григорій, Анна (Кілочко); Нестор Никола, Любов;
ГІечипор Стефан, Антоніна (Фрецько); Нечипорук Ладислав, Вероніка
(Ковальчук); Нечипорук-Терлецька Ксеня; ГІечипор-(ук) Олександр; Нижник
Михайло, Катерина (Камельська); Низ Михайло; Николишин Роман;
Никипіло Микола, Едита (Там); ГІмч Петро, Анна (Матвіїв); Нищук Іі;
Ііікітенко Олександр, Лорена (Монтефіоре); Німців Юрій, Маргарета
(Ґібсон); Німців Михайло, Дарія (Боднар); Ііоррі Давид, Христина (Якубів);
ГІоричка Теодор, Ольга (Мельиичук); Ііовіцкий Павло, Анастасія; Ііовицький
Лев, Анна; Ііовицький Вілліям, Меланія (Мацкевич); ГІюнан Іван, Анна
(Дереш); Нюнька Іван, Віра (Костелева - Сапрун); Оверко Іван і Агафія;
Оверко Іван, Зоря (Барабах); Оверко Василь, Христина (Ш орт);
Огриповськпй Богдан, Морім (Вілліямс); Огриновський Іван, Анастасія
(Ткач); О ’Доноґю Руні, Софія (Головінський); Оксентюк Митрофан; Октаба
Іван; Олах Михайло; Олексин Іван, Віра (Чайківський); Олексин Микола,
Катерина.(Мучковський); Олексин Микола, Параскєвія (Балюк); Олендер
Михайло. Марта; Олійник Михайло, Галина (Корейба); Олійник Михайло,
Анна; Орловський Григорій, Анна; Орловський Стефан, Жанета (Андрюс);
Оришкевич-Галицький Ярослав; Орищак Іван, Анна (Роув); Особа Богдан,
Юля (Бачинський); Осолінський Іван, Лідія (Ванчицький); Остапів Григорій,
Анна (Лісовец); Осташевський Микола; Острижшок Михайло, Франціска;
Островський Олег, Ірена (Ковальський); Островський Володимир, Зеновія
(ГЦепак); Островський Петро, Евгенія (Клюков); Охоцький Роман, Софія
(Клоків); О ’Шея, Анна (Гузій); Ошуст Йосиф, Марія (Ладанай); Ошуст
Стефан, Юля (Шарко); Павлик Іван, Катерина (Гливяк); Павлишин Михайло;
Павлів Евген, Анна (Мирилович); Павлів Василь, Евдохія (Назар); Павлів
Василь, Марія; Павлік Іван, Сузана (Лоиґ); Павлік Семен; Павловіч
Володимир, Анна (Кіралій); Павлух Юстин, Марія (Возна); Павлюк Іван,
Ольга (Миротепко); Пагуба Олександр, Катерина; Пагута Микола, Анна
(Чех); Падернія Михайло, Катерина; Падевський Ярослав, Антоніна
(Процюк); Падсей ІІоел, Ірена (Гацьо); Паланиця Іван; Палагиюк Мирон;
Пал юшок Василь; Паиасюк Григорій; Панилик Іван, Марія; Паньків Юрій,
Марія (Вовк); Паньків Максим, Софія; Парасин Михайло, Анна (Процюк);
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Параска Йосиф; Параска Ладислав, Люїза (Баумгартеи); Параска Микола,
Ірена (Глушка); Параска Вероніка; Параїцимець Дмитро, Катерина; Парубочий
Микола, ІІіна (Стапііиевський): Пасемко Никола, Ірепа (Федьків); Пасемко
Василь, Юстина (Кузьо); Пастернак Онуфрій', Анастасія (Чміль); Пастух
Богдан, Даниїла (Матич); Пастух Михайло, Марія (Мартинюк); Пастух
Мирон, Яніна (Бейма); Пастушак Яким, Катерина (Шкамат); Пащак
Володимир, Анна (Бусій); Паучок Селерин, Ольга (Нарицький); Пацак
Стефан, Марія; Паюк Евген, Марія; Пелех Михайло (Кутакова); Пеленський
Евген, Ірена (Винницький); Пеленський Евген, Софія (Підгайний);
Пеленський Роман, Марія (Юрочко); Пелешак Павло, Розалія (Павляк);
Пенделяк Михайло, Марія; Перековіч Йосиф, Марія (Чирка); Періг Дмитро,
Марія (Боровець); Періг Петро, Белінда (Нечипорук); Персі Денис,
Александра (Клапко); Петрикович Яків; Петрикович Павло, Ґабрієля
(Нийкос); Петришин Дмитро, Анна (Качур); Петришин Роман, Ольга; Петрів
Богдан, Марія (Іванчук); Печінка Володимир, Люба (Ткачов); Пилипяк Софія;
Писарський Федір, Софія (Свич); Пєховяк Броніслав, Катерина (Василик);
Пиць Іван, Богдана (Павляк); Підгайний Михайло, Марія (Заяць);
Підопригора Іван, Катерина (Лесик); Пізний Богдан, Евдохія (Марченко);
Пі кас Петро, Гелена (Коваль); Пікулик Микола, Катерина (Данилів); Пінчі
Стефан, Анастасія (Мельник); Пірс Роджер, Олександра (Рудковський); Пірс
Вілліям, Рената (Ілии); Піско Михайло, Анна (Драґалєвіч); Піта Богдан,
Тетяна (Цегловий); Піташевський Іван, Регіна (Шафранські); Плавайко Юрій,
Богданка (Білик); Плескаичак Русеи, Христина (Кулсон); Плескун Стефан,
Марія (Баран); Плоскодняк Іван, Ольга (Лейбич); Плужник Константан,
Анна (Келеман); Побігушко Теодор, Анна; Повч Іван, Христина (Драбер);
Погорецькмй Антін; Погребецький Іван, Розалія (Ґера); Подоляк Осип, Марія
(Ковалевич); Подолянко Богдан, Світляна; Подолянко Василь; Полянчик
Петро, Катерина; Полохач Евген, Лідія (Коцюба); Полохач Тарас, Христина
(Янів); Полохач Іван, Параскєвія; Полюса Іван, Гелена (Войціхович);
Полянський Стефан, Марія (Гуменюк); Попик Володимир, Олена
(Мичковський); Поташник Яким, Катерина (Шкамат); Поташник Володимир,
Джун (Едґворт); Прайс Іван, Анна (Войтила); Придун Йосиф, Ніна; Придун
Роман; Приказ Стефан, Надія (Бойчук); Приказа Петро, Анна (Квасниця);
Приказа Мирон, Іванна (Ямківський); Приказа Стефан, Лінда (Боднар);
Притоцький Йосиф; Притула Клементій, Ольга; Пришляк Іван, Розалія
(Федюк); Пришляк Володимир, Катерина (Пакам); Прокопів Михайло і
Софія; Пронь Михайло, Марія (Сірко); Пронько Никола; Проскурницький
Василь, Філіє (Перрі); Процайло Михайло; Процович Михайло, Єлисавета
(Армбруст); Процюк Григорій, Марія; Процюк Стефан, Анна; Проць Ярослав,
Віра (Фіголь); Проць Роман, Розалія (Аидрухович); Проць Василь, Стефанія
(Махнович); Процько Іван; Прудник Анатолій, Ірена (Кохановський);
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Прудник Юрій, Артеміє (Метаксіотіс); Прус Лев, Патрися (Вандерблес);
Прядка Стефан, Ефрозина (Бутрей); Пташник Андрій, Ганза (Фанасія);
Пташник Володимир. Ольга (Новинький); Пташник Василь, Анна (Теличка);
Птиця Яків, Марта (Лісковацький); Птиця Роман, Марія (Мацюк); Пузьний
Славко; Пулишій Юліян, Марія (Івсенко); Пулітано Филип, Анна (Бльок);
Пушкаш Янко, Гелена (Сіладзі); Радкевич Орест, Юлієта (Крістенсен);
Радкевич Роман, Ірина (Лазорко); Радомський Михайло, Бриґита (Росс);
Равська - Вербицька Ганя; Рац Йоакнм, Любіца (Салонські); Ревак Анна;
Рейлі Роберт, Катерина (Іваночко); Ремайлі Стефан, Наталя (Наливайко);
Репетило Іван; Репецький Михайло, Ірена (Мазур); Репецький Борис, Марія
(Боднар); Рибак А, М.Р.Н.; Рибчин Богдан, Патрися (Нютон); Рибчин Іван,
Стефанія: Рикус Василь; Ривак Дмитро, Міна (Ренер); Ривак Іван; Ривак
Володимир, Йосифа (Рахмаи); Рнхвіцький Володимир; Різничок Михайло,
Софія (Каратанасі); Робар Янез, Люба (Дума); Робертсон Ян, Ґеня (Батіг);
Робінсон Вілліям, Марія (Красілич); Робсон Алан, Джуді (Шмадло); Ровенчук
Іван; Рогач Евген; Рогожинський Йосиф, Анна (Дошак); Рогожинський Олесь,
Христина (Буць); Рогоцький Микола, Марія (Чаляк); Роден Марко,
Александра (Бачнпський); Рожаиський В; Рожек Роман, Розалія (Бек);
Ромашок Аврелій, Патрися (Кларксон); Ромашок Василь, Мюріел (Ліч);
Ромашок Василь, Отиля (Павлік); Романів Володимир, Александра;
Романський Михайло; Романський Роман, Іигрида (Паїцак); Романишин
Володимир; Ропіцький Юрій, Лідія (Гичко); Росаті Е і М; Рошиковський
Василь, Яніна (Якомерскі); Рощимський Ярослав, Міряна (Пекіч); Руд
Микола, Анна; Руддер Кеннет. Оксана (Зраітель); Рудий Володимир, Анна
(Ґабріел); Рудик Володимир; Рудзінский Юліян, Параскєвія; Рудзінский
Стюварт, Йосифина (Кросе); Рудка Богдан, ІІеонеля (Шевчук); Рудка
Володимир, Марія (Дрдзееі); Рудко Борис, Уляна (Дмитрів); Рудницький
Ольга; Рурак Теодор, Ольга (Пивор); Рутковський Микола, Ніна (Авотіна);
Руттер Станлей, Стефанія (Орловський); Сабадош Любомир, Весна (Бартол);
Сабадош Микола, Рада (Лабарда); Сабадош Віктор, Татяна (Баджіч); Саболта
Павло, Тереса (Коссу); Савчак Володимир; Савалага Богдан, Орися (Лисий);
Савалага Василь, Стефанія (Клим); Савицький Володимир, Наталя
(Раковський); Савчак Борис, Марія (Стефанюк); Савчак Григорій, Варвара
(Мурин); Савчак Володимир, Леслі (Чошолм); Савчак Стефан; Савка Евген,
Анастасія (Молочій); Савка Лука; Савриш Станіслав, Марія (Леополсведер);
Саврій Ярослав; Савтерук Василь, Анна (Сорока); Сагайдак Олекса, Гелена
(Тимошук); Сагайдак Дмитро, Меланія (Шевчук); Саґан Ярослав, Лариса
(Волів); Садницький Михайло, Катерина (Василенко); Садовський Іван,
Романа (Воланик); Саєрс Михайло, Катерина (Наринецький); Сайкевич
Олександр, Олена (Карр); Саі-Салегі Сатар, Катерина (Деревянка); Сакалюк
Богдан, Ірена (Рудніцькі); Сакалюк Дмитро, Текля (Сапрун); Сакалюк Евген,
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Людмила (Кіриченко); Сакалюк Іван, Катерина (Василик); Сакалюк Петро,
Марія (Гулик); Сакалюк Тома, Анна (Голандюк); Сакалюк Анна; Салабай
Павло, Софія (Кутний); Салаґа Андрій, Анастасія (Дзюба); Саламанюк Іван,
Гелена (Монастирський); Сальваровський Константин, Галина (Демегук);
Салеґа Алекс, Доротея (Сміт); Салітра Василь, Катерина (Гнатюк); Самолюк
Ярослав, Ольга (Рошиковські); Самолюк Володимир, Анна (Демянчук);
Самуелс Ґлей, Лариса (Химяк); Сандрейко Едвард, Діяна (Балацький);
Сандуляк Юрій, Параска (ГІикифорук); Сант Віктор, Надія (Вітвіцкий);
Сапрун Микола, Віра (Костилева); Сапрун Петро, Марґарета (Вербицький);
Саракула Стефан, Людмила (Гуляк); Саракула Віктор, Рослина (Саваж);
Сардига Іван, Анна (Яремович); Сас Михайло, Бетті (Пірс); Сафяник
Григорій; Сашко Михайло, Лена (Богатько); Свістяк Василь, Гелена; Свістяк
Олександр; Світлик Антоній, Анна (Каніиець); Сворак Ярослав, Еріка
(Лоґуш); Сворак Василь, Марія (Проник); Севцович Марія (Шевцовіц); Сеґал
Максвель, Ольга (Стефанюк); Семенюк Микола, Катерина (Мерліно); Семків
Стефан, Надія (Коцан); Семусь Петро, Марія (Бонацька); Семців Іван, Леся
(Лисий); Семців Стефан, Юля (Процак); Семчишин Наталка; Семянів Дмитро,
Надія (Маларенко); Сенедяк Григорій; Сенедяк В; Сенета Евген, Людмила;
Сенечко Анатолій, Катерина (Долецький); Сеньків Володимир, Гелена
(Монаґан); Сенько Василь, Дарія (Мелеичук); Сенькович Богдан, Гелена
(Зубрецький); Сенькович Дмитро, Юстина (Федак); Сеньчак Ілько, Анастасія
(Полянський); Сеичук Михайло; Сенюк Петро, Марія (Богенюк); Сенюта
Михайло, Анна (Курочка); Сенюта Стефан, Анна (Хлібишин); Сенькович
Франтісек; Сеньо Григорій, Стефанія (Сатурчак); Сєрант Ярослав, Марія
(МкҐоверн); Сєрант Володимир, Марія (Мамчак); Середа М; Середницький
Микола, Марія (Малівицький); Середюк Петро, Лідія (Коковський); Сивак
Олександр, Ірена (Кушнірук); Сивак Юрій, Єлисавета (Козак); Сивак
Михайло, Оксана (Козіолковський); Сивак Михайло, Марія (Сивак); Сивак
Орест, Стефанія (Жук); Сивак Осип, Анна (Сивак); Сивак Юрій, Ірена
(Цогла); Сивенький Юрій, Софія (Гривнак); Сивенький Стефан, Карол Анн
(Стаплетон); Сидір Борис; Сидлярчук Гнат; Сидор Михайло; Сидоренко Іван,
Анна; Сидоров Дмитро, Ольга (Миколайчук); Силваней Ярослав, Марія
(Салітра); Симко Дмитро, Анна (Лобур); Сишота Михайло, Олена (Курочка);
Сишотка Андрій, Марія (Дзендель); Синютка Ірина; Сирник Антоній, Надя;
Сирило Іван, Марія (Дида); Сікора Стефан, Наталя (Ткачук); ; Сіладжі
Мірко, Єліца (Лаус); Сіладжі Славко, Ева (Тамціи); Сінковіч Фредрик,
Марія (Ковальчук); Січак Никола, Евелина (Мортон); Скалій Марія; Скарпін
Вітомир, Анна (Ґалазика); Скибінський Карло, Марія; Склепкович Любомир;
Скорик Юрій, Варвара (Блекмен); Скжинецкі Франко, Корнелія; Славич
Роман і Вікторія; Славич Іван; Славич Христина; Слантісек А, Стефанія
(Мартинюк); Слатер Антоній, Марія (Антонович); Слатер Іван, Анна
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(Глинка); Слатер Наталя; Слеґерс Дейв, Соня (Масний); Сліпецький Любомир
і Орися (Борець); Слободян Дмитро, Марія (Осипів); Слободян Михайло,
Гелга (Славич); Слободнюк Реймонд, Дебора (Пайи); Смалюх Михайло,
Варвара (Карась); Смеречук Стефан, Анна (Лесяк); Смикуліс Михайло,
Розалія (Драґан); Сміґуровіч Олександр, Одрей (Нелсон); Смолинець Йосиф,
Марія (Ратич); Смолинець Микола, Станіслава (Васюта); Соболевський
Михайло, Патрися (Кербі); Совяк Олександр; Совяк Михайло, Маргарета
(Тірней); Совяк Петро, Анна (Добуш); Совяк Василь, Зоря (Коцюба); Сокач
Йосиф; Сокальськмй Йосиф, Маріца; Сокальський Іван; Соколовський
Володимир, Станіслава (Костиревич); Сомар Дмитро, Анна (Луцюк); Сопчак
Петро; Сорока Григорій, Софія (Микитюк); Сорока Володимир, Любомира
(Рак); Сорохан Михайло; Сорочинський Микола, Анна (Сенеч); Сосницький
Василь; Сосняк Іван, Сузана (Грім); Сосняк Роман, Стефанія (Савич); Софяк
Яків, Бриґита (ГІіес); Софяк Михайло, Юстина (Григорук); Спирдз Іван,
Теодозія (Корінь); Спирдз Петро, Соня (Гулик); Спирдз Роман, Катерина
(Рудка); Спіннер Давид, Орися (Сивак); Спітлес Яків, Іванна (Лесняк);
Ставицький Богдан, Христина (Дутко); Ставицький Іван, Евгенія (Емедій);
Ставицький Михайло, Анна (Крат); Ставникович Йосиф; Стаден Яніна ;
Станкевич Андрій, Катерина; Станкевич Реймонд, Леся; Станко Володимир,
Дарія (Мосора); Станлей Ян, Марта (Радкевич); Стасюк Дмитро, Пелагія
(Прядка); Стасюк Теодор, Анна (Кіт); Сташевський Григорій, Ольга (Делик);
Сташків Володимир, Юля (Макар); Стафиняк Теодор, Берта (Піхлер); Стахів
Володимир, Софія (Дубик); Стебницький Ярослав, Михаліна (Сидор);
Стебницький Казимир, Аніта (Павлік); Стельмах Евстахій, Марія (Лабуза);
Стеткевич Роман; Стефанишин Андрій, Гелга (Щотка); Стефаніш Франко,
Йоанна (МкФарлейн); Стефанюк Панько, Юстина (Гавриш); Стецик Олекса,
Анна (Рокеський); Стецик Стефан, Тереса (Бардич); Стець Йосиф; Стів Петро,
Надія (Михайлюк); Стілл Григорій, Марія (Деревянка); Стіртон Ніл, Ольга
(Олексин); Сторок Микола, Софія (Купловский); Сторожук Василь, Марія
(Хомичан); Страхай Вілліям, Ірена (Златиканич); Стрикайло Василь,
Катерина (Райбчева); Строкон Андрій, Анна (Сандерс); Строкон Микола,
Стефанія (Шухєвич); Стромик Стефан, Анна (Ґенда); Струк Маріян;
Струхманчук Василь; Стубан Антон; Стубан Максиміліян; Ступницький
Василь; Стюварт Михайло, Ірена (Остапів); Суберляк Мирон, Ірена
(Шмадло); Суберляк Володимир, Ірина; Сувала Йосиф, Анна (Хомин);
Сувальд Петро, Параскєвія (Матійчук); Супрун Евген, Ольга; Сурма Григорій;
Сустєр (Шустер) Губерт, Іванна (Кричковський); Сушко Василь, Марія
(Куць); Сухар Павло, Айвон (Нелсон); Сухар Петро, Гелена (Сенчак);
Суховерський Юрій, Іґле (Зізіс); Суховерський Тарас, Марія (Козловський);
Суховерський Володимир, Іванна (Савюк); Такач Йосиф; Тарасюк Микола,
Ольга (Пилипяк); Тарнавський Теодор; Тарнавський Михайло, Ернестина
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(Федяк); Тарчаиим Микола, Анастасія (Васильків); Татарко Павло, Марія
(Дубак); Теглівець Микола, Анна (Павлусик); Теліщак Михайло, Евгенія
(Тимчук); Темник Любомир, Анна; Темощук Юрій, Олександра (Іванова);
Терлецький-(Нечипорук), Ксеня ; Терлецький Віктор, Лорена (Пірсон); Терпак
Ярослав; Тесля Василь; Теслюк Олександр, Віра (Білоус); Тесоріеро Михайло,
Стефанія (Пришляк); Теунчак Іван, Кароліна; Тилька Василь; Тилька Пелагія;
Тима Антоній, Катерина (Карпович); Тимчишин Стефан, Розалія (Луцан);
Тимоць Григорій; Тимоць Юрій, Оксана (Чайка); Тимоць Петро, Ірена
(Перістий); Тимуш Володимир, Анастасія (Златиканич); Тисон Роберт, Лусі
(Дереш); Тишик Володимир, Берил (Подд); Тиханович Михайло; Тихонький
Стефан, Марія (Медвідь); Томсон Яків, Марія (Галан); Ткач Павло, Еріка
(Лазоришак); Ткачук Михайло; Ткачук Дмитро, Александра (Фіґоль); Ткачук
Маріян, Анна (Суберляк); Ткачук Петро, Марія (Притуляк); Томашек,
Теодор, Тетяна (Чайківський); Томашек-Ганг, І і А; Томашевський Володимир,
Анна (Ліщииський); Тофіль Франко, Михаліна (Дамянчук); Траска Михайло
(Рудик); Третяк Юрій, Марія (Кричко); Трой Володимир, Анна (Федьків);
Тройчак Михайло, Йосифа (ДіМавро); Тройчак Петро, Богдана (Фіґурка);
Тройчак Стефан, Ева (Каменецька); Тростянчин Дмитро, Розалія (Бойчук);
Тротнар Володимир, Гелена (П рокопів); Труман Реймонд, Гелена
(Ґадомський); Тріо Малколм, Марія (Баран); Тузяк Іван; Туліпан Рой, Тамара
(Богонюк); Тур Павло, Стефанія (Крайдуб); Турчик Йосиф, Меланія
(Яківчик); Турлей Ґрагам, Анеля (Бабінчук); Турнер Брус, Анна
(Лозинський); Турнер Давид, Наталя (Михалевич); Тягнибіда Михайло,
Олександра (Дмитрук); Урдек Василь, Броніслава (Супронович); Українець
Мирослав, Катерина (Легіешко); Уркварт Клайд, Юля (Пенделяк); Уюк Рейн,
Ірена (Флюит); Файда Юрій, Ірена (Юхимюк); Фарнгам Стюарт, Ольга
(Глинка); Федак Тарас, Юстина; Федчина Стефан, Гелена (Грохольська);
Федоришин Дмитро, Павліна (Оспішила); Федорів Юліян, Марія (Попов);
Федоровскі Роман; Федорович Іван, Катерина (Полебанський); Федунишин
Стефан (Дерковець); Федусевич Мирон, Ірина; Федюк Іван, Артина
(Андрієвський); Федьків Дмитро, Анна (Фільварків); Фейса Михайло, Марія
(Громіс); Фейса Здравко, Марія (Нарай); Феліс Вілліям, Таня (Самолюк);
Фелл Ніґель, Катерина (Люлька); Ферґусон Петро, Лідія (Бурковський);
Ференц Григорій, Ольга (Максимчук); Ференц Осип; Фесюк Дмитро, Ерна;
Фешук Іван, Евгенія (Гриценко); Ф і ґ о л ь Нестор, Одарка (Кошарич); Фіґоль
Тарас, Евгенія (Гаженко); Фіґурка Володимир, Тереза (Блажовський);
Філончук Марія; Філь Богдан, Марія (Сухар); Фільварків Іван, Кароліна
(Москаль); Фільварків Микола, Антоніна (Починок); Фітяк Іван, Оксана;
Флюнт Мирон, Ірина (Яремчук); Фокс Джефрі, Александра (Дутко); Фокс
Лантон, Рома (Давидко); Фолей В, Ірина; Форд Річард, Ірена (Лопата);
Фордзун Петро, Сузана (Врайт); Фордзун Петро, Текля (Врублевский);
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Форостенко Павло, Ірена (Стеткєвич); Фортуна Михайло, Анна; Фрай
Тимотей, Анна (Яндзьо); Фриз Володимир, Христина (Морозов); Фурик
Микола, Марія (Туз); Фуфалко Іван, Йоанна (Росітер); Фюллер Брадлей,
Гелена (Стефаніш); Хамула Анна; Хамула Василь, Мирослава (Вовк); Ханат
Олекса, Хрта (Мюлер); Харів Петро; Хаіцевський Микола, Галина (Савіч);
Химяк Володимир, Єлисавета (Аґрес); Хитра Петро; Хитра Реймонд, Діяна
(Лата); Хитра Володимир, Вера (Цікавий); Хімяк С; Хіцяк Дмитро, Софія;
Хіцяк Мирон, Левкадія (Глейко); Хіцяк Віктор; Хіцяк Олександр; Хміль
Григорій, Люба; Холевка Василь, Олена (Юзвяк); Хома Петро; Хомич
Михайло; Хонтій Петро, Джун (Чісольм); Худа Семен, Катерина (Ковалів);
Худаш Михайло, Марія (Коліць); Хвиля Степан і Стефанія; Худа Ідрамор,
Марія (Царинний); Цамона Стефан, А (Добна); Царинний Петро, Дарія
(Сакалюк); Царинний Петро, Анна (Дамянчук); Цвик Михайло, Інгрида
(Мюлер); Целюрник Василь, Ольга; Цепенюк М; Цесар Маріян, Стефанія
(Олексин); Цибулька Михайло, Гелена; Цигилик Теодор, Ольга (Воляник);
Цикалик Іван, Анна (Сендецький); Цимбалій Максим, Варвара (Басюк);
Цимбалій Стефан, Далія (Міцкус); Цимбаляк Михайло; Цимбаляк Василь,
Катерина; Цогла Михайло, Марія; Цолтан Дмитро, Марія (Дерпак); Цолтан
Оксана; Цуньовський Іван, Софія (Голопуз); Цюприк Стефан; Цюрпіта Роман,
Гелена (Сміт); Цяпало Михайло, Евфимія (Боянівський); Цяцька Анатолій,
Александра (Пєховяк); Хабайлюк Василь; Чабан Василь; Чабан Григорій,
Ада (Лехр); Чайка Іван і Софія; Чайковський Іван, Марія (Янґ); Чайковський
Маріян, Жанета (Коркоран); Чайковський Михайло, Катерина (Полянчик);
Чапля Михайло; Чаплинський Іван; Чаплинський Ярослав (Кахлюґін);
Чаплинський Володимир; Чекалюк Володимир, Ірена (Келеман); Чемний
Володимир; Чемний Зенон; Челига Іван, Марія; Черевко Северин; Чернета
Йосиф, Катерина (Костюк); Червінський Василь; Чех Петро, Евгенія; Чигрин
Михайло, Ірина (Смик); Чигрин Роксоляиа; Чирка Василь, Наталя (Володко);
Чирка Осип, Анна (Стецик); Чиснок Стефан, Розалія (Похмурський);
Чичерський Михайло; Чочула Петро, Ольга (Грабовський); Чолій Василь;
Чор Віктор, Ірена (Павлух); Чорний Олександр, Марія (Стецкий); Чубатий
Олександр, Галя (Соловій); Чудакевич Василь, Анна (Мартинюк); Чудакевич
Павло, Лінда; Чумак Богдан; Шалайко Стефан, Катерина (Змучка); Шандра
Іван, Анна (Басель); Шандра Іван, Бернадета (Дроулерс); Шапайко Михайло,
Олена (Макушевський); Шарко Олександр, Женя (Вабіщевич); Шарп
Фредрих, Ольга (Манько); Швець Ярослав, Тетяна (Міладановіч); Швець
Дмитро, Меланія (Шевчик); Швець Петро; Шехович Богдан, Манді
(Бурровс); Шехович Богдан, Ірена (Федусевич); Шевель Сергій, Надія
(Білецька); Шевчик Юрій, Орися (Гарасимів); Шевчик Ярослав, Олена
(Ковальчук); Шевчук Дмитро, Ліліяна (Хтерев); Шеґда Максим, Юля;
Шеремет Володимир, Марія (Грабовський); Шеремета Василь і Марія; Шепард
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Давид, Аниа (Друль); Шерстій Іван; Шиґоля Іван; Шилкевич Юрій, Галина
(Кисілевський); Шимфельд Йосиф, Ольга (Білий); Шимкарчук Евген, Ґленіс
(Б рідін ґ); Шимко Ярослав, Марія (Пащак); Шимко Петро, Марія
(Литвинчук); Шимкарчук Борис; Шнпайло Теодор, Доріс; Шишка Ілько і
Марія; Шиям Богдан, Марія (Зубрецький); Шиян Данило, Параскєвія
(Дутчак); Шиям Славко, Катерина (Назаренко); Шінкевич Вячеслав, Хризанта
(Майковський); Шкарабан Петро, Марія (Менлей); Шкикавий Петро, Анна
(Соколовськмн); Шкрибляк Іван, Анна (Різник); Шмадло Володимир,
Евфрозина (Веслобоцький); Шмігель П і II; Шмігельський Михайло; Шмідт
Гаис, Валентина (Яськів); Шпаргала Володимир, Віра (Шилі; Шпитка Ілько,
Люба (Бутеико): Шрибак Іван, Павла (Гомаи); Шугета Іван; Шукост Теодор,
Анна (Бігайло); Шумилко Ева; Шульц Ігор; Шумський Володимир, Ядвига
(Июбранд); Шурма Григорій, Ева (Полуба); Шутер Григорій, Анна; Шутер
Іван, Анна (Василенко); Шуцкі Зиґмунт, Марія (Лазоришак); Шух
Володимир, Анастасія (Дутка); Шухевич Іван, Татяна; Шушняк Марійка;
Шушняк Павло, Станіслава (Гнатів); Шуя Осип, Марія (Ваньо); Шуя
Володимир, Анієля (Черкавська); Щадей Федір, Рожа (Санднер); Щепний
Григорій, Михаліна (Ільницька); Щерба Михайло, Албіиа; Щерба Теодор,
Катерина ; Щупак Василь, Софія (Чорик); Юберт Віктор, Дана (Яськевич);
Юзвяк Антоній, Анна (Маньовська); Юзич Микола; Юрків П і А; Юрків
Валентин, Соня (Сушко); Юричук Ярослав, Ірина (Білик); Юськів Андрій;
Юрчилюк Михайло, Анна (Пошок); Юрчилюк Павло, Ірена (Кліщ); Юхимюк
Марія; Юхимюк Григорій, Марія (Чаус); Юхимюк Юрій; Юхимюк Стефан;
Юіцак Мирослав, Магдалииа (Бартковяк); Яблонський Ярослав; Явний
Володимир, Беті (Бішои); Явний Володимир, Вілма (ГІеополітано); Яворський
Володимир і Софія; Яворський Роман, Іванна ; Якимів Іван, Олена (Хомин);
Якимів Йосиф, Меланія (Заячівський); Якимів П і К; Яківчук Дмитро,
Меламія (Дерій); Якімець Михайло; Якубів Стефан, Евгенія (Гнашовський);
Якубовський Генрик, Марія (Падевсь^ий); Якубовський Олександр, Стефанія
(Нечипорук);^морський Текля; Яндзьо Олекса, Марія (Скоропад); Яндзьо
Петро, Ольга (Сакалюк); Янів Василь, Ірена; Яніш Йосиф, Лорена (Барр);
Яніш Петро, Сузана (Станкевич); Янківський Іван, Анна (Грицайшин); Янук
К; Яремко Іван, Марія; Ярош Роман, Марія (Тихойка); Ярош Іван, Марія
(Тихойка); Ярош Микола, Юля; Ярощак Евстахій; Яррен Андрій, Марія
(Бараняк); Ярвіс Доналд, Амелія (Лукасевич); Яримович Богдан, Дарія
(Барчинська); Яськевич Савелій і Емілія ; Яськевич Лев і Галина ; Яськів
Іван; Яськів Петро, Ронда (Волл); Яценко Іван, Люба (Качмарський); Яценко
Володимир, Анна (Фільварків); Яцків Олена; Яіцук Андрій;
*
2)
Читачам в Україні, мабуть, буде цікаво знати дещо про джерела грошових
приходів священиків за їхню працю і їхніх розходів на удержання ітп.
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В перших 10-тьох роках наші священики жили в монастирях. Отець
М.Коп’яківський 1950-1952 жив безоплатно в монастирі отців Редемптористів
у Пеннант Гіллс а потім у Нюкастлі та в Брізбейн; о.д-р П.Дячишин 19521959 та о.І.Шевців 1959 в монастирі отців Місіонерів Святого Серця, на
Кензінгтоні, маючи до диспозиції по одній кімнаті кожний. Харчувалися в
тих же монастирях за 3 фунти тижнево кожний.
В жовтні 1959 р. куплено старий дім, біля церковної будівельної площі в
Лідкомбі, що став парафіяльним приходсгвом. (В тому домі й посьодні
священики живуть безоплатно). Харчі священикам приготовляла пані Нуна
Кармазин у себе дома, у Лякембі (7 км. від Лідкомбу), а священики двічітричі на тиждень привозили їх иа приходство, пригрівали а то й перегрівали
їх та мили потім посуду. Порядки в параф. домі теж робила згадана пані аж
до приїзду Сестер Василіянок з Аґентиии 1967р.
З уваги па широкі простори і розсіяння наших вірних, для душпастирської
праці в Австралії власне авто необхідний середник комунікації і праці з
вірними.. Воно було першим набутком священика. Перші священики були в
постійних роз’їздах, щоб сконтактувати й особисто познайомитися з вірними,
пізнати умовини їх життя, виготовити адресар ітп. Такі відвідини вірних
відбувалися, звичайно, вечорами, коли дорослі відпочивали після праці а
діти після навчання в школах...
Богослуження для вірних, аж до часу побудови власного храму св. Андрія
в Лідкомбі, правились щонеділі у римо-катол. церквах (св. Бриґіти на Міллерс
Пойнт і св. Йоакима в Лідкомбі) та деколи (вечорами) у Сен Мерис і Блектавні
(зах.передмістя Сіднею), у Каиберрі-Квінбієн і Воллонґонґ. В рр. 1963-1970
правились теж в Українськім Народнім Домі в Кабраматті, о год. 8 рано.
На буднях св. Літургії були відправлюваиі в каплиці, у параф. домі, в
Лідкомбі. Стипепдій-пожертв за св. Літургії від наших людей не було (бо
вони були бідні й не привикли їх замовляти), то ж священики правили ”в
наміренні невідомого жертводавця”, одержані від Катол. Імміграційного
Комітету, по 3-5 шіл., а з часом по 2-3 дол. за кожне иаміреиня.
Сталі приходи священика, крім стипендій, становили приходи з недільної
“таци” в церкві (1-ша таца на будову церкви чи її удержання, ІІ-га для
священиків). Тижневий прихід священика був тоді 5-10 фунтів (робітник
заробляв тоді 7-10 ф.) тижнево з чого він платив усі витрати иа авто, харчі
йти. Найбільший прихід священика становили пожертви вірних при нагоді
благословлення їх домів Йорданською водою, а з часом конвертки з різдв'яною
“ Колядою” та великодпою “Писанкою”.В перші 20 років поселення річний
прихід становив 500-1000 фунтів з чого священик покривав усі свої витрати...
Зміна австралійських фунтів штерлінґів на доляри: 1ф.=2 дол. відбулася щойно
1963 р., а в міру інфляції ітп. платня робітників зросла із 7-10 ф. у 1950-тих
роках до 400-500 і більше дол. тижнево в 1990-тих рр., з тою хіба різницею,
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що до 1970-тих рр. австралійським доляр був дорожчим від американського
10 і більше центів, а тепер його ціна впала майже на половину (до 55-65 ц. за
ам. дол.).
Бачучи, що наші люди нерозважно викидають гріш на коштовні квіти і
вінки на похоронах а про молитовну згадку про покійних мало хто думає, то
ж на Соборчику 1980 р. рішено оголосити заохоту: “На похоронах, замість
квітів на могилу покійників, вірні хай складають пожертви на Святі Літургії
за упокій їх душ”. Поволі люди до цього привикли і тепер на похоронах є
один-два вінки від родини, а пожертв на 10 - 20 і більше св.Літургій. Про час
відправи тих Богослужень повідомляється в місцевих “Душпастирських
Вістях” і гак задоволені: Жертводавці, священики і, напевно, покійники.
Св. Літургії в Сіднеї правляться щонеділі о год. 8 і 10 рано (І і II неділя
місяця - 1-а св.Літургія співана ЦМолод. Хором, а ІІ-га о год. 10 рецитована,
під проводом Сестер ЧСВВ; в ІІІ-тю і ІУ-ту неділю, навпаки, з тим, що ІІ-гу
св.Літургію співає ЦХор “старший”). В урочисті свята на тижні, св. Літурґія
правиться о 7 веч. для тих вірних, які мусіли того дня працювати. Від 1968 р.
усі Богослуження відправляються в українській мові.
У навечер’я урочистих Празників правиться Вел.Вечірня (з Литією) а вранці
Утрення. Співають Сестри ЧСВВ і ведений ними ж Крилос із більше десятка
добровольців.Дяка в парафії не було і немає.Всі Богослуження (зокрема
похорони, молебні йти.) співають Сестри Василіянки. Деколи вони ведуть
теж самуїлковий спів усіх вірних, у відсутності ЦХорів.
Проповіді священики голосять по-українськи після читання Євангелії,
парафіяльні оголошення ітп. заповідання - після за-амвонної молитви. Майже
кожної неділі й свята, після св.Літургії правляться панахиди в наміренні
поодиноких вірних; у Храмовий Празник за всіх покійних фундаторів храму;
в 1-шу нд. листопада за Героїв Листопадового Чину; в Неділю П’ятдесятииці,
панахида за Полеглих за волю України і за Віру.
В.І-шу неділю після Різдва і після Великодня у парафіяльній залі
відбувається спільна Просфора і спільне Свячене, а на храмовий Празник спільне прийняття для тих парафіян, які бажають спільно пережити атмосферу
тих Празників. Подібні прийняття відбуваються з нагоди іменин отця пароха
таз нагоди відвідин владики.Найбільше труду в приготуванні таких прийнять
вкладають членки Сестрицтва Покрови Матері Божої і члени Братства св.
Андрія. Ці останні дбають про порядок біля церкви а Сестриці майже щонеділі
приготовляють теплі обіди і продають бажаючим; один або два рази на рік
влаштовують базарі й льотереї, і так збирають фонди на різні потреби і видатки
парафії чи добродійні цілі. Спочатку, доки люди були молоді, Б-во і С-во
кілька разів иа рік влаштовували забави у парафіяльній залі. Тепер забав
немає. Старші не здужають танцювати а молоді лінуються уживати власну
залю, йдучи до чужих, коштовних.
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“Треби” т.т. оплата священикам за прислугу невизначена. Її висота
залишається добрій волі й спроможності парафіян. За Сл.Божі жертвують
10-20 дол. і більше. За Хрестини, Шлюби і Похорони жертвують по 20-50 а
навіть 100 дол. Крім цього священик одержує пожертви на “Сорокоусти” в
часі Вел.Посту, різдв’яну Коляду і великодню “Писанку” в конвертках. Дяка
в парафії немає. Хорові (на шлюби чи похорони) платить замовник. Всі таци
приносять десь 500 дол. тижнево. Майже все це йде на удержання священиків
і Сестер. Інші парафіяльні видатки покривається з відсотків залишених
о.І.Шевцівим ощадностей в банку і рентою з Дому пенсіонера. Засновану
священиком (1970 р.) в рамках парафії кредитівку “Карпати” з метою мати
приходи иа потреби парафії, парафіяни не зуміли вдержати і тепер, на
удержання парафії, збирають сотики - копійки...
Грошові Збірки в конвертках чи на тацу такі:1) На Різдво і Великдень ІІІ-тя таца для Епархії; 2) в Неділю П’ятдесятниці -3-тя таца на залишенців
в Европі; 3) в травні - збірка на потреби СКВУ (тепер СКУ) в Канаді; 4) в
липні - збірка на “Петрів Гріш” до Риму; 5) липень-сєрпень - збірка в
конвертках на “Патріярший Фонд” для України; б) вересень-жовтень конверки на “Катедратик-алюмнатик” для Епарха; 7) жовтень - місійна неділя
- третя таца иа катол. місії; 8) листопад, І-ша неділя - ІІІ-тя таца для Інвалідів;
9) упродовж Вел.Посту в неділі: ІІІ-тя таца, а вдома скарбонки, на Фонд
“Церква в потребі”; 10) у Квітну неділю, ІІІ-тя таца на Фонд Беатифікації
Слуги Божого Андрея Шептицького; 11) Вел. П’ятниця, біля Плащаниці пожертви на святі місця у Св. Землі; 12) на похоронах, як згадано вище,
замість квітів иа могилу Покійників, - пожертви на св. Літургії за упокій
душ (зібрані пожертви священики ділять і правлять Літургії, по 10 дол. за
Сл.Божу).
*

3)
Ми вперті іі бунтівничі. Причиною цього мабуть наша загумінковість і
хуторянство. Мир., в Кабраматті, (12 км від Лідкомбу) було більше скупчення
українців, десь 200 родин і там, щонеділі, в УНДомі правилася св.Літурґія.
Звичайно правив її о.Й.Ґорчинський, старший, хворовитий,маючи вигідний
доїзд туди, поїздом. Коли помер о.Й.Ґ. в Сіднеї було лиш два священики, які
мали до обслуги крім Сіднею: Канберру,Квінбієн і Волонґонґ. Спочатку
священики робили зусилля; один правив у Лідкомбі в год. 8 рано в потім їхав
до Волонгонг а другий в Кабраматті у 8 а потім у 10 в Лідкомбі. Крім цього,
при нагоді Богослужень, люди полагоджували різні справи душпастирського
характеру. І треба було заперестати відправу Богослужень у Кабраматті.
Розуміється, це “кабраматцям” не подобалося. Вони протестували перед
єпископом а навіть хотіли будувати окрему церкву. Владика був на це
схильний, бо, мовляв, “люди хочуть будувати, хай будують”. Я спротивився
цьому, бо коли всі інші парафіяни можуть приїжджати до Лідкомбу з віддалі
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20 і більше кілометрів, то чому не можуть зробити цього і вірні з Кабрамати?
Одне Богослуження для всіх вірних разом дає нагоду священикові однаково
єднати усіх тими самим проблемами і легше священикові проповідати до всіх
разом, ніж тратити енергію і нерви на їзду і відправу в поспіху, щоб вчасно
приїхати і зачати друге Богослуження в Лідкомбі.Бо участь у Богослуженні
не залежить від положення церкви, а від доброї волі вірних. Якщо він не
хоче прийти до церкви, то навіть якщоб побудувати церкву на його городі, то
ледви чи він схоче прийти.
Таким був мій аргумент і єпископ зчасом з ним погодився.Одна церква і
збір усіх разом надає почуття єдности і виробляє солідарність щодо
цілости.Приклад з Громадами. У Вікторії є Одна УГромада Вікторії а в різних
осередках лиш її філії. В Сіднеї навпаки: в кожнім осередку існує УГромада
(якої увага зосереджена иа проблемах місцевої громади, школи ітп.) а над
тими УГромадами стоїть ОУГ (Об’єднання Українських Громад НПВ,зі своєю
Управою і проблемами). Усі вони дуже важні, а то й кожна важніша від
інших; через те менше діла а багато шуму і непорозумінь. Дві церкви
побудовано в Аделяйді за згодою єпископа на це, “бо так хотіли люди” і
сьогодні є гам практично дві парафії що живуть своїм окремим життям.
Кабраматці хотіли, щоб святити їм паски в УНДомі, бо так їм вигідно.
Якийсь час я їздив туди у Вел. суботу, пізно пополудні, щоб це їм зробити.
Але бували і такі кабраматці, які привозили паски до Лідкомбу. До того ж,
пополудні не всі господині могли впоратися і иа час привезти паску до УНДому.
Врешті дійшло до того, що УНДім був занятий і свячення пасок відбувалось
у якімсь пластовім будинку в сусідстві УНДому. Після цього, свячення пасок
в Кабраматті, “для вигоди людей” більше не відбувалося.
Подібне було і Мавнт Друїт. Місцеві люди (не всі) настоювали, щоб
священик приїжджав і святив паску в УНДомі, бо їм так вигідно, бо до
Лідкомбу (25км) задалеко. З інших осередків, віддаленіших від Лідкомбу,
ніж Мавнт Друїт, люди привозили паски до посвячення біля нашої церкви в
суботу ввечір, то ж я не робив винятку для Мт.Друїт...
Крім переобтяження священика перед Великоднем, найважнішою причиною
була та: На свячення пасок збирається біля церкви усе, що живе і має у своїх
жилах українську кров (а з цікавосте навіть чужинці). Тут стрічаються усі
українські покоління, а зокрема “річники” і тоді є нагода промовити до них
українською мовою і пригадати їм про їхні обов’язки супроти Батьківщини,
Церкви і їхніх душ та про їхню ролю на чужині. Це виробляє почуття
солідарносте та самоповаги, мовляв “багацько нас є!” ітп. Люди цього не
розуміють. Вони руповодяться власним добром і вигодою.
* * *
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ОСОБИСТІ РЕФЛЕКСІЇ
Припадкові, або еамозванчі провідники чи виховники молоді ПЛАСТ СУМ персакцсипшвутиш - переиаголошунали національно-патріотичні вартості
над релігійними і часто уникали співпраці зі священиком при виховуванні
молоді, розуміється, зі шкодою для душі своїх юних виховаиків.
Чому? -Бо діти часто належали до тих організацій з волі батьків, виховники
ж ненриготоваиі, нефахові і розсварені між собою (з особистих чи партійних
мотивів). Церква ж має сталу, духову базу, Це природна релігійність одиниці
і християнські традиції народу! ІІа них треба було будувати всестороииє
життя українських поселенців: старших і молоді. На жаль, так не було.
Ми християни, але в нас на провідні становища не висуваються, ие
вибирається людей з християнськими засадами, які живуть по хриетияиськи,
У пас не важиш що і як зробив, але ХТо і ЯК сказав.
Через нашу довірливість і некритичність якийиебудь ледащо і демагог,
потрапить завалити за годину те, що інші будували роками, потім зникає, або
зі своїми однодумцями В І Д Д І Л И Т Ь С Я ВІД ЦІЛОСТІ! і створить собі свою “окраїну”...
Ми некритичні!
*У мас всі рвуться до проводу, до влади, але не приготовляються до цього,
Багато думають, що вистарчить вибрати вигідну собі людину і сказати їй:
"Друже, будьте генералом”. “Друг" же, надівши мундир з лискучими
гудзиками, грає ролю генерала, а він навіть ефрейтаром бути не вміє...,
*
Давні латиняни учили: “ОШ ЛІ8ТІІ8 Е8Т - ОЦВЕНМЕТ N08! ОШ
0 0 С Ш 8 Е8Т - ООСЕТ N08! ОШ 8АЖУШ8 Е8Т - ОКЕТ РКО N0018! У
нас ці засади міняють зі шкодою для спільноти.
Обов’язки супроти Батьківщини і Нації. БАТЬКІВЩИНА - це край, земля
батьків, скроплена їх потом і кров'ю. /7латіт\ Батьківщина нас родить, годує,
виховує.
НАЦІЯ - це радше снільїіість-сукупність людей на землі Батьків, об’єднаних
свідомістю, мовою, культурою, вірою ітп. Гасла: Бог і Батьківщина - ТАК!
Україна понад усе - III! Бог - Родина - Батьківщина. Супроти них, людина
має природний обов'язок їх шанувати і боронити, а вже зокрема в часі
небезпеки, “де общеє добро в упадку, лишай дружину-батька-матку, а йди
Вкраїну боронить! " У випадку двох Батьківщин, нпр.: Україна і Австралія,
обов’язок роду - любови і пошани - супроти України; супроти Австралії, як
держави, - обов'язок правпий, летальний: податок, військова служба ітп...
Український емігрант залишається сином своєї Батьківщини - України всюди
і завжди з усіми обов'язками супроти неї!
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На еміграції одинокий ненибираний авторитет між українцями - був
священик. Слухали його, але з нсдовірям, з підозрінням та упередженням,
мовляв: хто він такий, що мені наказує?! .
*
Негативи нашої релігій пости: - це поверховії ість, брак бажання пізнати
глибше правди віри і їх зміст та історію своєї Церкви, обряди ітп. Друге - це
обрядовщина, що межує з забобонністю. Третє - дволичність. Релігія - це
свого роду недільна-святочна маска, або парадний мундир, які вбирається
для вигоди чи потреби хвилини і скидається його вже на порозі, вийшовши з
церкви...
Природно ми віруючі. Але, щоб жити з віри і будувати суспільне а навіть
політичне життя иа засадах віри, ми ие вміємо і ие хочемо. Ми не стараємося
погодити життя з Вірою та будувати життя на засадах Христової Євангелії,
бо це вимагає самозаперечення. Ми половинчасті, нестійкі.
* Ми ие маємо високих амбіцій. “Неписьменний завидує кумові, що вміє
підписатися ”, (каже слушно В.Симопснко).
*
Ми робимо враження, що ми помірковані, вайлуваті, повільні. Навпаки,
ми екстремісти. В часі Революції (1918-20 рр) шані діди будували державу
“без хлопа, без нона і без пана”, в якій усі будуть рівними під “диктатурою
пролетаріяту”. І доборолись...
Тепер, після відзискаиня самостійности, стали неперевершеними
демократами.Замість бути господарями у власній державі й диктувати “в своїй
хаті, свою правду”, ми оглядаємося па непроханих гостей і зайд та позволяємо
їм у нашій хаті бешкетувати, щоб бува нас не посуджували в націоналізмі ітп.
Хіба так роблять москалі, поляки чи інші народи? В Росії є лиш одна
Церква - Русска Православна Церква, в Польщі одна — Католицька, а радше
Польська Церква, а всім іншим релігіям там місця немає. У нас: аж 3 Право
славні Церкви, Греко-католицька і Римо-католицька та понад 70 “конфесій”!
В Австралії, - країні емігрантів - із десятками мов і культур, уряд веде
політику б а г а т о к у л ь т у р н о с т и окремих груп, даючи їм можливість
удержувати свою культуру, говорити своєю мовою і ти. Але той же уряд
змагає до уніфікації усіх національних груп чи меншин в одну націю, при
помочі державної мови - (англійської) - обов’язкової в публичнім житті і так
задовольняє усіх та творить одну націю - Австралійську. А в нас? Нерозбериха.
Мовний Вавилоп.
Автохтонне' населення - Українці - позбавлене своїх природних прав у
власній хаті-державі! Це несправедливе а для чужинців прямо незрозуміле
явище! Вина за таку ситуацію знову ж у нас самих! “Будьте собою!” постійно
закликав українську діясгюру Блаженніший Патріярх Йосиф. Доки будемо
“мотовилом” у руках чужинців і зайд па нашій землі, в нашій хаті? Коли
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нарешті станемо “собою”?! Це залежить від нас
самих! Кому ж не подобаються наші порядки в
нашій хаті, може шукати собі іншої... оіш
*
Ми і “вони” :
З хвилиною, коли Україна стала вільною
державою і прийшла можливість спілкування
діяспори з народом у Батьківщині, одні й другі
розчарувались. Ми тут зберегли рідну мову, віру,
звичаї-традиції, культуру, духовість, готові від
дати душу за кращу долю народу. А виявилося,
що ми не такі, якими себе взаємно уявляли впро
довж півстоліття. Діяспора ідеалізувала своїх
братів в Україні, мовляв: вони ж бо там бідні
терплять переслідування, їм забороняють гово
рити рідною мовою і “навіть молитись ворог не
дасть” ітп. То ж, ми молились за них, організу
вали маніфес тації в їх обороні і сподівалися, що
коли вони отрясуть з себе московські кайдани і
колгоспне ярмо, то візьмуться до відбудови свої
власної Держави, бо всі вони вчені й професіонали... З тими думками ми
кинулись їм помагати чим і як могли. Але діяспора замала і надто бідна, щоб
відбудувати економіку України при рівночаснім розбазарюванні й розж а
луванні її багатств номенклатурною верхівкою.
Вони ж, навпаки. Це знаючи правдивих причин нашої скитальщини й нашої
діяльності иа чужині в інтересі України, повірили московським брехням і
вважали нас зрадниками батьківщини і злочинцями, які запродали свої душі
за доляри-вигоди на чужині. На жаль, вони й досі не справили свого
упередження до нас емігрантів-скитальців. А самі не вміють, і не хочуть бути
собою і будувати свою власну Державу. Вони тужать за московським ярмом
і кнутом...(Це може твердо сказано, але це дійсне, хоч і як болюче явище).
Одинока надія па Бога, що це поправитьсяіоіш
*
Чому я про все це пишу ? Щоб показати ті труднощі з якими священик
мусів боротися навіть між своїми і зі своїми людьми, щоб вдержати національну
і релігійну свідомість своїх парафіян, щоб зберегти і виховати для України
молоде українське покоління в Австралії.
Сьогодні ми хвалимося мізерними досягненнями.Це лише частинні
досягнення. Вони свідчить про національну і тп. свідомість української т.зв.
політичної еміграції, зокрема людей доброї волі, учителів, виховників, свідомих
громадських діячів і батьків.
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Розділ XVI

Мені здається, що частинно до цього причинився і тиск зі сторони
австралійських урядових чинників і взагалі тиск австралійського середовищ
на асиміляцію: оте австралійське безглузде:"зреак Еп^ІізЬ” (говори поанглійськи!) иа що наша бунтівнича натура реагувала таким же: ти мені
забороняєш говорити моєю мовою, а я наперекір тобі - говоритиму.. Коли ж
залишаєш русина на його власну іиіціятиву, то він не вміє і не хоче її проявити.
Він - “вічний революціонер”- готов робити наперекір кожному і в усьому, але
БУДУВАТИ вігі не вміє, і не хоче, (бо тут треба самозаперечення,
витривалості'!, солідарности іти).
Усі досягнення, що їх ми маємо на чужині, це заслуга ДОБРОВОЛЬЦІВ
на різних полях. Не всі вони були “піненами", але мали добру волю і бажання
та готовість на жертву прислужитись добрій справі, В Батьківщині ту іиіціятиву
і готовість на жертву комуністи зіпсували, бо іиіціятиву і усьому мала партіядержава, режим. То ж, мусимо відновити іиіціятиву народу. Тільки через
належне усвідомлення одиниць і загалу можна сподіватися і вимагати добрих
овочів иа різних полях життя народу. Бог напевно дономожеіоїш

А -сі-ма-шу
Кінець. Богу слава!
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