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19 СІЧНЯ 2014
СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ

Ч. 2./1971.
.

Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - чановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших
не в силі сьогодні бути з нами.Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням.
в неділю 26 січня 2014 р в годині 3:00 пополудні в катедрі св. Йосафата. на
концерті виступає й наш парафіяльний хор. Вступ: добровільні датки для сиротинців в
Україні. Після концерту солодке й кава в залі “Верховина“. Всіх запрошують.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 150.оо дол. Марія Гошко у першу річницю смерти
мужа бл. п. Василя; 115.оо дол. Максим і Марія Тхорики; по 100.оо дол. Михайло і
Катерина Міхалики (на процесійний хрест), д-р Богдан Медвідський, Де АрнолдБенкалович; 50.оо дол. Емілія Березович. На квіти: 50.оо дол. Михайло і Катерина
Міхалики. На поміч протестуючим в Києві на майдані Незалежності: 3, 800.оо дол. зібрано
однієї неділі по Святих Літургіях. За ці пожертви посвідки на прибутковий податок не буде.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(20): 10:00 година ранку похорон бл. п. Магдалини Цвенар
Вівторок(21): за покійних в родині Ремезів - Легатова
Середа(22): в намірі дародавця - Родина Шахтер; Четвер(23): + Йоаким Папуга - Йоанина
П’ятниця(24): 7:00 година вечора за пок. Антоніну - Родина Майгрич
Субота(25): в намірі дародавця - Лілея
КОНЦЕРТ КОЛЯД

**********************************

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ПОГРОЖУЄ “ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ“
УГКЦ. ПОДАЄТЬСЯ ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОГРОЗИ:

Ваше Блаженство! У засобах масової інформації активно поширюються повідомлення та сюжети
про релігійну діяльність, яку в порушення вимог законодавства України про свободу совісті та
релігійні організації здійснюють представники, зокрема, Української Греко-Католицької Церкви на
майдані Незалежності міста Києва впродовж грудня минулого року та на початку нового - 2014
року.
Особливу стурбованість викликає те, що систематичне ігнорування чинного законодавства з боку
окремих ієреїв підримується, нібито, священоначаллям УГКЦ, що має негативний вплив на
загальну правову культуру та правосвідомість громади - вірян Церкви.
З огляду на Ваш особистий авторитет та авторитет Української Греко-Католицької Церкви,
подальше ігнорування приписів законодавства України, що регулюють питання встановлення
тимчасових споруд релігійного призначення (так званих “молитовних наметів“) та проведення
публічних богослужень, релігійних обрядів, церемоній та процесій, вочевидь, може негативно
позначитись на стані довіри між державою та церквою і релігійними організаціями в цілому
утвердженню миру та злагоди у суспільстві й релігійному середовищі.
В цьому контексті Міністерство культури України, як спеціяльно уповноважений центральний
орган виконавчої влади у сфері релігій, в порядку здійснення державного контролю за
додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації звертає Вашу увагу на те,
що відповідно до вимог статті 21 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації“

богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно, тобто без відповідних
дозволів (згоди), можуть проводитися лише в культурних будівлях і на прилеглій теріторії, у місцях
паломництва, квартирах і будинках громадян та деяких інших місцях (на кладовищах в місцях
окремих поховань (крематоріях). В інших випадках, згідно з чинним законодавством, публичні
богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії проводяться щоразу з дозволу відповідної
місцевої державної адміністрації, яка, наразі, відсутня. Недотримання навединих приписів, згідно з
положеннями статті 16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації“, може слугувати
підставно для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних
організацій. Підсумовуючи викладне, Міністерство культури України офіційно звертається до Вас забезпечити безумовне дотримання законодавства України релігійним організаціями, що входять
до складу Української Греко-Католицької Церкви.
Підписано першим заступником Міністра: Т.Г. Коханом
*******************************************
ЗАЯВА ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА: Нагадаю, що саме цього року виповняється 25 років від легалізації УГКЦ
в колишньому Радянському Союзі. Минули ті часи, коли руйнували храми, а священослужителів, які
несли духовну послугу своїм вірним, арештували чи навіть вбивали. Тому велику стурбованість у
нас викликало твердження, яке лунає тепер, у незалежній Україні, що служіння Української ГрекоКатолицької Церкви вважається таким, що “може слугувати підставою для порушення перед судом
питання про припинення [її] діяльності“.
Оскільки цей лист має офіційний характер - як такий, що стосується самого факту існування та
служіння УГКЦ, відчуваю своїм обов’язком заявити таке. Церква не є учасником політичних
процесів, але вона не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку. Наші вірні
спільно з іншими громадянами України озвучили в мирний спосіб своє бачення європейського
вибору України на основі християнських та загальнолюдських цінностей. Ці засади спираються на
Божий закон і захищати їх доручив нам сам Христос.... Присутність духовного отця там, де
перебувають його вірні, є складовою частиною пастирської опіки. Бути зі своїми вірними - це
обов’язок священика, що випливає з самої місії Церкви. Цій місії, дорученої Христом, наша Церква
завжди була вірною і такою залишається у майбутньому, незважаючи на будь-які погрози.
Виходячи з принципу свободи віросповідання, душпастир може безперешкодно молитися там, де
знаходяться його вірні. Для реалізації цього права не потрібен окремій дозвіл держави. Тоді, коли
бракує діалогу між владою і народом, віруючі громадяни відчувають особливу потребу посилити
молитви за мир і спокій в нашій державі, припинення насилля та потоптання гідності й
конституційних прав громадян України. Церква надалі зберігає за собою право давати оцінку
ситуації в країні, якщо порушуються права людини та принципи суспільної моралі, що випливають з
Божого закону та відображені в соціяльному вчені Церкви.
Сподіваюся, що органи державної влади, зокрема тим, завданням яких є служити народові в
забезпеченні його права на релігійну свободу в Україні, вистачить мудрості, щоб не почати
переслідувати Церкву та не переносити сучасну суспільно-політичну кризу ще й на релігійне
середовище.
Вірю в те, що зусилля, докладені всіма Церквами та релігійними організаціями України щодо
недопущення насилля та ненависті, і проповідь миру та взаєморозуміння між різними
середовищами нашого суспільства не будуть причиною недовіри чи напруги у відносинах між
державною владою та Церквою і релігійними організаціями.

