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 НЕДІЛЯ  ПРАВОСЛАВЯ                                                                       
1-ша ВЕЛИКОГО ПОСТУ  

Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло Твоє,* 
воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні 
взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню Твоєму, Христе,* слава царству 
Твоєму,* слава промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець. 
I празника, глас 2: Пречистому образові Твоєму поклоняємося, благий,* просячи 
прощення прогрішень наших, Христе Боже,* бо волею благоволив єси плоттю зійти на 
хрест,* щоб ізбавити тих, що їх створив єси, від неволі ворожої.* Тому благодарственно 
кличемо Тобі:* Ти радістю сповнив усе, Спасе наш, прийшовши спасти світ. 
Слава, і нині: Кондак, глас 8: Неописанне Слово Отче* із Тебе, Богородице, 
воплоченням описалося* і, осквернений образ у давнє зобразивши,* з божественною 
добротою з’єднало,* та, ісповідуючи спасення, ділом і словом ми це являємо. 
Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, 
і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 
Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам (Дан. 3,27). 
Апостол: Євр. 329 зач.  Послання Апостола Павла до Євреїв 11, 24-26; 32 – 12, 2. 
Алилуя, глас 4: Мойсей і Арон між єреями Його і Самуїл між тими, що призивають ім’я 
Його (Пс. 98,6). 
Стих: Призивали Господа і Він вислухав їх (Пс. 98,6). 
Замість Достойно, співаємо: Тобою радується… 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148,1). 
Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).  
Алилуя,  тричі. 
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«ЛІКВІДАЦІЯ, А НЕ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ», — ІНТЕРВ’Ю З ДОСЛІДНИЦЕЮ ПРОЦЕСУ 
ЗАБОРОНИ ГКЦ У 1945-1947 РОКАХ СВІТЛАНОЮ ГУРКІНОЮ 

Розмовляла Ніна Поліщук 

— Цікаво, чому радянські спецслужби у цій операції зупинилися саме на кандидатурі о. Гавриїла 
Костельника, як на тому, хто може очолити цей процес? 
— Він був добрий проповідник, відомий як «восточник», і на нього зібрали дуже поважний 
компромат, адже його ім’я згадувалося у статті «З хрестом чи ножем» Ярослава Галана, публікація 
якої запустила процес «ліквідації УГКЦ». Йому закидали те, що він відкрито висловлювався проти 
комунізму у міжвоєнний період, і був редактором журналу «Нива», який трактували як 
антирадянський. Якби він не погодився на співпрацю, його б неодмінно заарештували. 
Його кандидатура підійшла ще й тому, що він належав до так званої групи «восточників» в ГКЦ, 
тобто прихильників повернення до витоків, а саме східно-християнських традицій, над чим 
працював у свій час митрополит Андрей Шептицький. 
— Чи були якісь записи самого отця, чи свідчення когось з його оточення, навіть радянських 
спецслужб, що о. Гавриїл достеменно усвідомлював, до чого саме призведе його діяльність в 
Ініціативній групі? Чи він справді настільки щиро і світло повірив у необхідне возз’єднання ГКЦ 
з Православною Церквою в СРСР? 
— З того, що ми принаймні зараз знаходимо в архівних документах, він був щиро переконаний, що 
займається порятунком ГКЦ. Зокрема тому, що завдяки возз’єднанню на територію Західної 
України не прийдуть некультурні «чужі московські попи», а священики залишаться на своїх 
парафіях. Крім того, о Гавриїл вважав, що йому вдасться піднести Православну Церкву на новий 
культурний рівень. Наприклад, коли делегація від Ініціативної групи у лютому 1946 року поїхала до 
Києва на хіротонію отців Мельника і Пельвецького як православних єпископів, то всі вони були 
негативно вражені православним духовенством і монахами Києво-Печерської лаври. 
…Цікаво ще звернути увагу, що поки в жодному документі я не зустрічала запису, що о. Гавриїл 
був агентом НКВД. Тобто всюди, де він виступав чи організовував зустрічі, він справді був ідейним 
натхненником і щиро вірив у те, що говорив. До того ж, о. Костельник багато подій організував з 
власної ініціативи, навіть без особливих побажань радянських спецслужб. Наприклад, так званий 
Всегалицький собор або Львівський псевдособор 1946 року був ініціативою о. Гавриїла. Органи 
держбезпеки спершу планували зробити три менші собори по єпархіях. Так само о. Костельник 
подав ідею виселити священиків зі сім’ями з території собору св. Юра, щоб звільнити місце для 
прихильників Ініціативної групи і тих, хто підписав «возз’єднання». У той час, як він це 
запропонував, там все ще жили єромонах Климентій Шептицький та інші. Також о. Гавриїл сказав, 
що нагодою привернути священиків-целібатів до «возз’єднання» може бути дозвіл на їхнє 
одруження. 
— Як правильно поводитися із вживанням терміну «ліквідація», коли ми говоримо про наслідки 
діяльності Ініціативної групи та Львівського псевдособору? 
— Термінологічна проблема є досить гострою. Дуже часто ми послуговуємося термінологією, яку 
вживають документи. У радянських документах вжито саме термін «ліквідація», під яким радянська 
влада розуміла, що ГКЦ в СРСР є поза законом. Для влади було важливим підкреслити, що ГКЦ 
більше не існує.  
…Та попри таке ставлення влади, УГКЦ вдалося зберегти свою структуру: двоє єпископів змогли 
повернутися зі заслання і митрополит Йосиф Сліпий після звільнення із місця ув’язнення перед 
виїздом до Ватикану зумів у Москві хіротонізувати як свого місцеблюстителя єромонаха-
редемпториста Василя Величковського. Єпископи висвячували нових священиків… Також у 
підпіллі вдалося зберегти і навіть урізноманітнити монашество. Так само і миряни продовжували 
плекати і передавати свою віру через три покоління у форматі «домашньої церкви», де зберігалися 
Святі Тайни та правили Службу Божу, уділяли таїнства (хоча там, де були закриті храми, то їх 
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"РОЗБІРКИ" ІЗ УГКЦ – НЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ ПИТАННЯ ДЛЯ ПЦУ, - 
ОЛЕКСАНДР САГАН 
5 березня, 2019 
Відомий релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Саган 
прокоментував рішення засідання Священного Синоду ПЦУ, який відбувся 4 
березня у Києві. На його думку, нині перед Українською Православною 
Церквою стоять стратегічні цілі – проблема визнання, переходи громад, 

просвіта. ПЦУ натомість вирішила зайнятися «розборками» із «уніатами». 
Про це експерт написав у себе на Фейсбуці. 
«Засідання Синоду ПЦ України від 04.03. Перший пункт просто ошелешив. "Уніати 
наступають"? "Розбірки" із УГКЦ - найактуальніше зараз питання? Сумно, що московські 
рудименти, від яких так декларативно "тікаємо", далеко нас не відпускають. Особливо на фоні 
тих стратегем, які потрібно вирішувати негайно», - зазначив він. 
« А це - перехід громад і, тісно зв'язані із цим проблеми міжцерковного визнання. А про це вже 
друге засідання - нічого. Позиція "самі колись і якось перейдуть" та "всерівно колись визнають" 
є хибною. Потрібна термінова робота із освіти і просвіти. Вікно можливостей не безлімітне - 
маємо найбільш продуктивний час десь до осені. Тим більше, що інші Помісні ПЦ прив'язують 
питання визнання із "уврачуванням розколу", тобто мінімізацією Моспатріархії в Україні. Де 
робочі групи для індивідуальної роботи із Помісними ПЦ? Константинополь це за нас робити не 
буде. Де лекторські групи та відповідна література для роздачі? І т.д. і т.п.», - риторично 
запитує Олександр Саган. 
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таємно відкривали для богослужень). Окрім того, увесь катакомбний період ГКЦ підтримувала 
зв’язок із Апостольською столицею. Ці факти доводять, що Церкву як Містичне Тіло Христове 
неможливо знищити, хоч вона була ліквідованою та нелегальною в очах радянської держави. 
Тому слід пам’ятати, що слово «ліквідація» у цій темі – це перш за все джерельний термін, який 
використовували радянські спецслужби у документах, що стосувалися цієї справи, його можна 
вживати у лапках та в інституційному розумінні, бо офіційно на державному рівні не існувало 
греко-католицьких громад і храмів. 
— Ми знаємо, що від початку Ініціативна група була задумана як тимчасове явище, вона була 
фактично інструментом у руках радянської влади, за допомогою якого хотіли позбутися греко-
католиків. Після «успішно» проведеної операції учасники цієї групи стали непотрібними для 
спецслужб. Яким чином Ініціативна група припинила своє існування? 
— Для радянської влади це новоутворення було важливим, щоб показати зовнішньому світу, що 
«возз’єднання» з Московським патріархатом було добровільним, без втручання держави. Фактично 
метою діяльності Ініціативної групи, яку заклали в планах радянські спецслужби, було 
проголошення Греко-Католицької Церкви неіснуючою, проголосити відмову від Берестейської унії 
і продемонструвати розрив із Ватиканом декларативно і публічно. Як наслідок – відбувся 
Львівський березневий псевдособор 1946 року під егідою вже православних членів Ініціативної 
групи. 
У 1948 році було вбито о. Гавриїла Костельника. У 1950 році від отруєння помер єп. Михаїл 
Мельник – це сталося у потязі під час поїздки делегації «возз’єднаного» духовенства до Києва, 
Москви та Санкт-Петербургу. Єдиний, хто з трьох очільників Ініціативної групи помер своєю 
смертю був єп. Антоній Пельвецький. 

Повне інтерв’ю із Світланою Гуркіною можна прочитати на сторінці РІСУ 

https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/74915/ 
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Announcement for Lenten Mission 
 

Commencing at the Sat., Mar.  30Th  and Sun., Mar. 31St 
 

on Divine Liturgies   
 
             Sunday: 4:30  pm AKAPHIST to the Blessed Mother &  sermon 
 
 Monday: 4:30 pm AKAPHIST to Christ the Lover & sermon 
 
 Tuesday 4:30 pm AKAPHIST to Bl. Vasyl &  Sermon 
 
 Wednes: 4:30 pm Ukr. Liturgy and closing Sermon & Blessing 

 
Preaching the Mission will be Father Bohdan Lukie CSsR,  a Redemptorist Missionary from the 
Yorkton Ukrainian Canadian Province of Redemptorists.  
A Mission  is  a special moment in the life of a parish community when once again, we are gathered 
to listen to a Proclamation of God Our Father’s saving love for us in Jesus Christ.  It is also a 
wonderful opportunity to give ourselves again to Jesus as Lord of our lives.  
This “hearing and proclaiming” is a vital part of the Mission of the Church.  
As St. Paul wrote: “How can they call on Him if they have not believed? And how can  
they believe if they have not heard the message? And how can the message be preached, if the 
messengers are not sent out? As the Scripture says, ‘ How wonderful is the coming of those who 
bring the Good News.”  So then, faith comes from hearing the message and the message comes 
through preaching Christ” Romans 10: 14 –17. 
Make this your 2019 special spiritual treat. With us constantly on the go, we deserve a “break” from 
our regular routine to renew ourselves in spirit, mind and heart. Simply speaking, we need to “put 
things” in order. Come out and bring a friend or two to hear what God has to share with us. 
We are blessed this year to have a Ukrainian Redemptorist preach our annual Parish Mission.  
Father Bohdan Lukie CSsR was born in Canada to Ukrainian Canadian parents.   His grandparents 
immigrated from Ternopil, Ukraine in 1899. As a young man, he was inspired to pursue the 
priesthood as a Ukrainian Missionary. In 1967, Father Bohdan was ordained a priest by Metropolitan 
Maxim Hermaniuk in St. Joseph’s Ukrainian Church in Winnipeg, Canada.  
Father Bohdan’s initial priestly assignment would take him back to his “alma mater” this time as a 
professor of English literature and as a local pastor.  Over the years he became an active and dynamic 
Pastor in numerous Ukrainian parishes, stretching across Canada and the United States. 
During this time he also served as a retreat master, as a missionary, as a chaplain of various 
Ukrainian organizations – parochial and political.  Fr Bohdan was often visible and active wherever 
there was a need to speak out and defend any Ukrainian cause. 
Knowing something about Father Bohdan should help us to know what to expect He loves people, 
has the energy of, at least, three persons, is thoroughly outgoing, enjoys preaching, is a connoisseur 
of the Arts, has an good singing voice and a great sense of humor and has been a witness of God’s 
surprises for the past 50 years.  For three years, the Redemptorist Fathers have assigned him as their 
full-time missionary. Presently, he is the Pastor of St. Mary's Ukr. Catholic Church in Yorkton, SK. 
A Mission is a very “blessed time in our lives” and we are blessed to experience the   faith and love 
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ВЕРВИЦЯ	  

За	  мир	  і	  благословення	  для	  України	  та	  Українського	  Народу.	  

Кожної	  середи	  о	  4:00	  по	  полудні,	  в	  нашому	  парафіяльному	  Храмі.	  

2

of Father Bohdan which he happily and lovingly shares with us.  He requests only four (4) evenings 
of our lives and promises Jesus will touch us all in a beautiful and memorable way! 
Father Bohdan, we welcome you and pray for the Spirit’s inspiration for you and all of us! 
We ask you to pray that many parishioners will take advantage of this important event. Make it a 
priority for yourself and your family. Mark the dates on your calendar now and keep these days free 
so that you may participate as often as possible. 

МОЛИТВА ПАРАФІЯЛЬНОЇ МІСІЇ 
 

Боже, Отче наш, славимо тебе та дякуємо 
Тобі за щедрі дари, якими ти нас обдарував 

через Свого Єдинородного Сина  
– Ісуса Христа,  

Особливо дякуємо Тобі за нашу 
Парафіяльну Місію. 

Люблячий та ласкавий Боже, умиротвори 
наші думки і серця, щоб ми були відкриті до 

дару Твоєї істини. 
Благослови, щоб наша Місія стала: 

часом приготування,  
часом благодаті для всіх,  

часом утвердження для молодих,  
часом віднови для старших,  
часом єднання для родин,  

часом зцілення для надломаних,  
часом розради для засмучених,  

часом одкровення для самовдоволених, 
часом прощення для грішних,  
часом зміцнення для святих,  

часом повернення тих, хто був далеко. 
Подай Вселюбячий Господи,  

щоб через цю Місію,  
з Небесних Висот зішло на кожного із нас  
і всю нашу парафію багатство Твого 

Милосердя і Ласки.  
Приносимо тобі цю молитву через 
заступництво Пресвятої Діви Марії,  
нашої Матері та в ім’я Ісуса Христа,  

Сина Божого, котрий перебуває з Отцем і 
Святим Духом на віки віків. Амінь. 

A PARISH MISSION PRAYER 

���God, Our Father, we offer You praise and 
thanksgiving for all the many gifts You have 

given us through Jesus, Your Son. 
We thank You especially for the gift of our 

Parish Mission.  
Loving and gracious God, quiet our minds and 

hearts, ��� that we may be open to the gift of 
Yourtruth. ���  

Grant that our Mission may be: ���  
A time of preparation,���  
A time of grace for all,���  

A time of growth for the young,���  
A time of renewal for the old,  
A time of union for families, ���  

A time of healing for the broken, ���  
A time of joy for the sorrowing, ��� 

A time of challenge for the complacent, ���  
A time of forgiveness for the sinner,���  

A time of strength for the holy,���  
A time of homecoming for those who have 

been away.  
Grant, most loving God, that our Mission���may 
bring down Your richest blessings���on each and 

every member of our parish community.  
We pray through the intercession of Mary,  

our Mother,  
In the name of Jesus Christ ��� who lives with 

You and the Holy Spirit forever. Amen 
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Website: www.uccnp.com 
Rectory: (941) 426-7931    
Hall: (941) 423-2427 
Pastor: Rev. Vasyl Petriv    
Cell: (440) 292-7102 
E-Mail: petrivv@yahoo.com 
Rt. Rev. Mitrat Archpriest  Wolodymyr 
Woloszczuk-pastor emeritus  (941) 493-7299 

Divine Liturgy/Свята Літургія 
Saturday/Субота           4:00 pm (Eng.) 

Sunday/Неділя            10:00 am (Ukr.) 

Weekdays/На тижні       9:00 am 

Holy Days/Свята          10:00 am 

Вівторок, 12 березня                                                                                                                                  
9:00 Слюзар Н. за  бл .Василя  
П’ятниця, 15 березня                                                                                                                        
4:00 рm  Св. Літургія Наперед Освячених Дарів                                                                                                                       
 Субота, 16 березня                                                                                                                                  
9:00 Гірак Л. за  бл .Катерину  Кобрин                                                                                                          
10:00 Сорокоусти                                                                                                 
4:00 рm  Divine Liturgy   
Неділя, 17 березня, Неділя 2-га ВЕЛИКОГО ПОСТУ	  
10:00р .  Свята  Літургія/  Divine Liturgy  

	  	  	  СВЯТІ	  ЛІТУРГІЇ 	   . 	  

Якщо	  комусь	  потрібна	  душпастирська	  опіка	  вдома,	  шпиталі	  чи	  в	  будинках	  
опіки,	   прошу	   повідомити	   мене	   особисто,	   або	   задзвонити	   на	   число	  
телефону	  подане	  нижче	  в	  бюлетені.	  

о.	  Василь	  Петрів.	  

	  
	  
	  
З	  приводу	  відходу	  до	  вічності	  	  
нашої	  довголітньої	  парафіянки	  

Катерини	  Кобрин	  

Складаємо	  щирі	  співчуття	  чоловікові	  покійної	  
панові	  Атанасові	  Кобрин	  
дітям,	  онукам,	  правнукам,	  

численній	  родині,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
та	  близьким	  покійної.	  
Вічная	  їй	  пам’ять.	  


