УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

Церква - Пам’ятник Патріархові Йосифу Сліпому

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЧИСЛО 47

НЕДІЛЯ, 20 листопада 2022 РОКУ

отець Василь Харук, парох
отець Остап Микитчин, сотрудник
Телефон: 215.576.5827
Інтернетна сторінка: www.mykhailivka.org
1013 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046 Email: parish@mykhailivka.org

23-та Неділя по Зісланні Святого Духа
Собор св. архистратига Михаїла та інших безплотних сил.

Тропар (г. 6): Ангельські сили на гробі твоїм * і ті, що стерегли, змертвіли * і стояла
Марія у гробі, * шукаючи пречистого тіла твого. * Полонив Ти ада, та не спокусився ним,
* зустрів єси Діву, даруючи життя. * Воскреслий з мертвих Господи, слава Тобі.
Тропар Свята (г. 4): Небесних воїнств архистратиги, * молимо вас завжди ми, недостойні,
* щоб ви вашими молитвами огородили нас * покровом крил духовної вашої слави, *
охороняючи нас, що усильно припадаємо і кличемо: * Від бід ізбавте нас * як
чиноначальники вишніх сил.
Слава: (г. 2): Архистратиги Божі, служителі божественної слави, * ангелів начальники і
людей наставники, * корисного нам просіть і великої милости * як безплотних
архистратиги.
І нині: Богородичний (г. 2): В молитвах невсипущу Богородицю * і в заступництвах
незамінне уповання * гріб і умертвіння не втримали. * Бо як Матір Життя до життя
переставив Той, * Хто вселився в утробу приснодівственну.

Прокімен (г. 6): Спаси, Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє (Пс, 27,9).
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене (Пс.
27,1).
Прокімен (г. 4): Ти твориш ангелами Своїми духи і слугами Своїми палаючий вогонь (Пс.
103,4).

До Ефесян послання святого апостола Павла читáння.
Браття, Бог, багатий милосердям, з великої своєї любови, якою возлюбив нас, мертвих
нашими гріхами, оживив нас разом із Христом: благодаттю ви спасені! І разом з ним
воскресив нас, і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у віках грядущих він міг
показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до на с у Христі Ісусі. Бо
ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно дар Божий. Не від діл, щоб ніхто
не міг хвалитися. Бо ми його сотворіння, сотворені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог
уже наперед був приготував, щоб ми чинили.

До Євреїв послання святого апостола Павла читáння.
Браття, коли слово, оголошене ангелами, було таке важне, що всякий його переступ і
непослух тягнув за собою справедливу кару, як утечемо ми, коли занедбаємо таке
велике спасіння? Його спочатку проповідував Господь, і воно було нам підтверджене
тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, чудами і різними силами, і дарами
Святого Духа, які він роздає по своїй волі. Не ангелам бо підкорив він світ грядущий, про
який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи: Що таке людина, що ти про неї
пам'ятаєш? Або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього? Ти вчинив його малощо
меншим від ангелів. Увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. Коли ж усе
підкорив під нього, він не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не
бачимо, щоб йому все було підкорене, але бачимо Ісуса, увінчаного славою й честю, за
те, що перетерпів смерть, який на короткий час був нижче ангелів, щоб благоволінням
Божим за всіх зазнати смерти. Годилось бо тому, ради якого все й ч ерез якого все, щоб
увести багатьох синів у славу, через страждання удосконалити провідника їхнього
спасіння.

Алилуя : Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом Бога небесного
оселиться (Пс. 90,1).
Стих: Скаже Господові, заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на
нього (Пс. 90,2).
Стих: Хваліте Господа, всі ангели Його, хваліте Його, всі сили Його (Пс. 148,2).
Стих: Бо Він сказав і сталося, Він повелів і створилося (Пс. 148,5).

Від Луки святого Євангелія читáння.
Сказав Господь В той час прийшов Ісус у Герасин-околицю, що проти Галилеї. Як
Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів.
Він з давнього часу не носив одежі й мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши
Ісуса, він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: – Що мені і тобі,
Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене! Він бо велів нечистому
духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали
кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по
пустинях. Ісус спитав його: – Як тобі на ім'я? – Леґіон – відповів той, багато бо бісів
увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж
там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він
дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійщли в
свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро й потонуло. Побачивши, що сталося,

пастухи кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди
подивитися, що сталось. Прибули вони до Ісуса й найшли, що чоловік, з якого
вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі – і злякались. Наочні
свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення герасинської
округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І
він увійшов до човна й вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса,
щоб бути а ним, але він відпустив його, кажучи: – Вернися додому й розкажи все,
що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому.

Від Луки святого Євангелія читáння.
Сказав Господь своїм учням: Хто слухає вас, мене слухає; хто гордує вами, мною
гордує; а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Вернулись сімдесят два з
радістю, кажучи: – Господи, ба й біси коряться нам з-за твого імени. Він сказав їм:
– Я бачив сатану, що, наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати
на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу – і ніщо вам не пошкодить. Одначе не
радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на
небі. Того часу Ісус зрадів Святим Духом і промовив: – Прославляю тебе, Отче,
Господи неба й землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив
немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося.

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).
Причасний: Чи твориш ангелами Своїми духи і слугами Своїми палаючий вогонь
(Пс. 103,4). Алилуя, тричі.

Скільки є ангелів і яка між ними різниця?
Попри те, що в Біблії можна знайти лише коротку згадку про різні класи
ангелів, Святе Письмо не подає класифікації дев’яти хорів — від тих, що
найближче до Бога до найбільш віддалених від Божественного Світла.
Щоб отримати чіткіше уявлення, слід звернутися до святого Амвросія з ІV століття
або ж до класифікації (датується бл. 500 роком) Псевдо-Діонісія Ареопагіта —
християнського автора. Саме його класифікацію перейняли нащадки. Святий

Григорій та Ян Ван Рейсброк також розробили свої класифікації, Східні Церкви
мають власну концепцію у цьому питанні.
Тож у Церкві немає універсальної класифікації, однак існує узгоджена ідея
«ієрархічного, поступового та упорядкованого способу передачі божественного
світла ангелам від перших в ієрархії до останніх» (св.Тома Аквінський).
1. Серафими
Сила серафима немислима для людського духу. Вони сотворені з вогню, тому їхнє
єство постійно живиться любов’ю та світлом Божим. Але жодна жива істота,
духовна чи матеріальна, людська чи ангельська, не може безпосередньо
споглядати Бога, бо зараз же буде знищена. Ось чому серафими покривають
обличчя своїми крилами, бо, незважаючи на їхню силу, чиста енергія Бога
моментально їх спопеляє, щойно поглянуть прямо на Бога. Навіть для
найсильнішого класу ангелів Бог залишається загадкою.
2. Херувими
Цих ангелів часто асоціюють із путті — крихітними милими дітками, що
прикрашають картини треченто (один з періодів італійського Відродження —
Ред.) або ж фрески Флорентійського Ренесансу. Дивакуватий спосіб
представлення другого найпотужнішого класу ангелів, відомих людині! Херувими
— це зовсім не милі маленькі істоти; саме вони оберігають Дерево життя і не
дають нам повернутися до Едемського саду: «І вигнав Господь Бог Адама. А на
схід від едемського раю поставив Херувима і меча полум’яного, який обертався
навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя» (Бут 3, 24). Куди тим путті до них!
3. Престоли
Праведні та суворі, вони надихають представників правосуддя на Землі. Вони
тримають престол Божий. Так, престоли суворі і вони регулюють праведні дії Бога.
Саме вони структурують матеріальний світ, де може відпочити божественна
велич.
4. Господства
Клас ангелів, що спеціалізуються на боротьбі з наркоманією, рабством і всім тим,
що завойовує душу і тіло людей. Господства тихо, але наполегливо входять у саму
глибінь людської психіки, щоб розірвати ланцюги, що не дають відкритись на
Божу благодать. Вони знаходяться у сильній позиції в ангельській ієрархії, а їхнє
завдання — чи не найважливіше, адже свобода є неодмінною умовою духовного
шляху і кульмінацією усього, що відбувається.
5. Сили

Ангели цієї категорії відомі своєю внутрішньою силою, незмінною мужністю, аби
без вагань надихати тих, хто вирішив вести доброчесне життя. Сили посилають
християнську міць протистояти негараздам з твердим і щедрим духом,
непереможною мужністю, безмежним смиренням і абсолютною впевненістю в
діях і задумах люблячого Бога, який завжди стоїть по наш бік.
6. Влади
Влади діють як бар’єр, мур, загата. Вони захищають християн та праведників від
нападів легіонів ворога: негативних думок, чорних, руйнівних, зневажливих… Без
дії влад людина, ослаблена падіннями, втратить розум, її думки витіснять сили
демонічної ентропії, поглинуть смертельні страждання, які неминуче настануть у
кінці її земного життя.
7. Начала
Традиція знає, що кожна етнічна група, кожна нація, кожне місто, кожна громада
має свого захисника, який стежить за їхнім духовним розвитком та їхньою участю
у справі спасіння. Цей клас ангелів має великий авторитет, адже саме вони
гарантують, що план спасіння Богом людини здійсниться найкращим чином.
8. Архангели
Отримують вказівки від семи попередніх чинів. Несуть велику відповідальність,
тому їх іноді називають «великими вісниками». У їхніх обов’язках — звіщати,
розкривати і пояснювати пророцтва, божественні сни та видіння, які
переживають ті, хто перебуває на духовному шляху. Саме вони своїм невидимим
і делікатним впливом зміцнюють віру щиро віруючих і захищають їх від
релятивістських сумнівів або фанатизму.
9. Ангели
Останній клас включає найближчих до нас: ангелів-охоронців. Жодна Церква не
сумнівається в їхньому існуванні, яке було підтверджено на самому початку
Одкровення: Папа Римський Бенедикт XVI про це говорив у проповіді у 2008 році:
«Невидима присутність цих благословенних духів — це наша велика допомога і
велике заспокоєння: вони йдуть поруч із нами, вони оберігають нас, за будь-яких
обставин боронять нас у небезпеках, і ми можемо звернутися до них у будь-який
момент».
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2018/10/201079

ОГОЛОШЕННЯ:
ПОЧИНАЮЧИ З НЕДІЛІ - 11.13.22, ПЕРША НЕДІЛЬНА
ЛІТУРГІЯ БУДЕ СЛУЖИТИСЯ о 08:00 ГОД. РАНКУ!!!
ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!!
ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА
ПАРАФІЯН
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина

Щиро дякуємо усім, хто протягом трьох останніх субот долучався
до парафіяльної толоки. Хай Господь воздасть Вам сторицею!
ЗМІНЮЄМО ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ СПІЛЬНОТИ “МАТЕРІ В МОЛИТВІ”:
Починаючи з місяця Листопада, молитва матерів проходитиме кожну першу
неділю місяця, після другої Служби Божої. Усіх щиро запрошуємо!

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі
обіди в парафіяльному залі, кожної неділі, після першої та другої Святої Літургії.

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО КОЛА МОЛИТВИ У РІЗНИХ
НАМІРЕННЯХ у нашій парафії. Просимо записатися у вестибюлі - подати ім’я,
прізвище, номер телефону і час дня/ночі коли можете долучитися до естафети і
безперервного кола молитви.

Анонімні Алкоголіки - це співтовариство чоловіків та жінок, які діляться один з
одним своїм досвідом, силою та надією з метою вирішити їхню спільну проблему та
допомогти іншим одужати від алкоголізму. Єдиною вимогою для членства є бажання
кинути пити. Членство в АА не передбачає вступних або обов'язкових внесків;

співтовариство утримується завдяки нашим власним добровільним пожертвуванням. АА
не пов'язане з будь-якою сектою, релігією, політикою, організацією чи установою; не
бажає брати участь в будь-яких суперечках, не підтримує та не виступає проти будь-яких
справ. Наша основна мета - залишатися тверезими та допомагати іншим алкоголікам
досягти тверезості.
Якщо у Вас виникають проблеми через надмірне пиття? І не вдається контролювати свою
випивку? Можливо Анонімні Алкоголіки тобі допоможуть? Контактувати із
україномовним АА у США та Канаді www.aa.lviv.ua/feedback/ - або написавши E-mail:
aa@aa.lviv.ua У Філадельфії Тарас +1 (267) 902-9217; У Нью Йорку Тарас +1 (347) 722-4130

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•
•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до отця Василя особисто на
розмову та обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр.
ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час
потрібно перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або
особисто.
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві,
просимо звертатися до отця Василя.
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві,
просимо звертатися до отця Василя, який допоможе почати процес
анулювання попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу.

НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку
parish@mykhailivka.org та особисто.
*************************************************************************************

ФІНАНСОВА РЕВОЛЮЦІЯ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
(ЧАСТИНА 2)
Українська Церква стає «вікном у Європу»
УГКЦ стає для українського народу своєрідним «вікном у Європу»
в дипломатичній, релігійній, культурній, освітній і соціальній сферах.
Вона була невигідною тим, хто бажав колонізувати і закріпачити народ
у різний спосіб. Церкву переслідували не тільки зі Сходу, але й багато
країн Заходу, тому що її обряд, світогляд, а також священство
визначали ідентичність і захищали права українського народу. Церква
була основою та школою місцевої демократії громад. У парохіях люди
набували не лише духовного, але й практичного досвіду з організації
господарської діяльності і переносили його в суспільне життя. Майже
всі суспільні, освітні, економічні та політичні рухи, партії, інституції
впродовж ХІХ століття мали серед засновників і керівників
представників священства – до ліквідації УГКЦ в 1946 році. Священство
відчувало біль за руйнацію свого народу, жило в подібних умовах, тому
не боялося бути реформаторами й очолювати народні протести в
пошуках альтернативи для визволення вірних.
«Народ і Церква сильних духом і вірою: була в географічному
центрі усіх світових катастроф та воєн першої половини ХХ
століття та вистояла протягом 40 років підпільної діяльності в
умовах комунізму». Освіта народу, майно, духовність – три фактори,
які сформували унікальну спадщину пам’яті народу, що перемогла

тоталітаризм. «На нас покладено місію побороти комунізм...», – досі
лишаються актуальними слова Шептицького.
Він ставив завдання перетворення народу з «роз’єднаного
чварами та ідеологіями в сильний організований зрілий організм, який
має своє місце під сонцем». Народ стане на шлях до свободи, коли
об’єднається навколо ідеї відродження. Шептицький також фінансував
та допомагав православним священикам й інтелігенції в діяльності в
царській Росії (близько 1 мільйона австрійських корон для 456 осіб) і в
міжвоєнний період (2 337 осіб – 4 мільйони 320 тисяч злотих).
Варто відзначити результат його інформаційної акції і
внутрішньої реформи Церкви. 90% усіх керівників українського
відродження (від політичного, економічного, культурного та
суспільного життя) з 1910 року – це випускники інституцій,
підтримуваних Митрополитом і УГКЦ. 95% молоді, яка пішла на захист
ЗУНР, – це члени молодіжних товариств при парохіях.
На прохання уряду УНР очолити українську Церкву Митрополит
відмовився, зауваживши, що першим провідником київської Церкви
має бути єпископ з православної Церкви. Натомість свою місію він
бачив у процесі «європеїзації», налагодження стосунків зі світом і
визнання інтересів української Церкви та народу, про що писав у своїх
посланнях і показав на прикладі діяльності у Європі і світі.
Успіхи
першого
інформаційного
етапу
українського
відродження
Стратегія діяльності Церкви була спрямована на потреби народу,
на розвиток його спроможності захищати свої права. Саме
християнське вчення виховувало в людях ідеї громадської солідарності
та щоденної співпраці, готовність до зорганізованості та спільний
захист своїх інтересів. Єдність у громаді була передумовою створення
незалежного
народного
капіталу
та
фінансів,
заснування
альтернативних інституцій і установ.
Шептицький ввів поняття, що випереджують на 50 років вчення
усієї Католицької Церкви, особливо соціальної доктрини. Зокрема,
«інституціями зла» він називав ті, які роблять прибуток на бідності
людей. Сформулював поняття «організованого гріха» як свідомої
руйнації людини. Усе це було наслідком колоніалізму, який полягав у
зневазі до людини. Тоді ж Митрополит наголошував, що влада дана
Богом не для панування, а для служіння. Майбутнє за демократією, яку
потрібно виховувати на християнських цінностях. Він пояснював, що
бідність – це нестача освіти, примножена на монополію владних
інституцій, для яких творчий і розумний народ – це перешкода для
панування. Також бідність – незнання власного потенціалу та
соціальна ізоляція (індивідуальність). Ідеології без Бога служать, щоби
вміло оправдати грабунки народу.

Шептицький розумів, що для реформи народу потрібне новий
світогляд на цінності: «Лиш та суспільність багата і сильна, в котрій
всі, або майже всі, відповідно до свого стану, суть заможні». Так
почав формуватися середній клас. Дотримання принципів духовності і
моралі стало важливим у господарській діяльності: «Кожен, хто бажає
збагатитись матеріальними добрами на біді і болю інших ближніх,
то є ганебним і мерзким в очах Божих».
У перших своїх творах і пастирських посланнях Шептицького
яскраво виражена критика соціалізму, який веде народи до руїни,
монополії правлячого класу на рівні криміналу, а також критика
капіталізму (великі капітали руйнують держави та суспільні лади
досить легко).
Основна причина – у комунізмі і в капіталізмі є небезпека
формування груп, що монополізують владу заради свого ж панування і
їхніх дітей (або політична партія, або великі банки). Інші люди стають
пасивними спостерігачами свого ж життя. Шептицький вважав, що
бідність народу є також наслідком того, що народ не бере участі в
управлінні. Це проявилося під час банкрутства церковних банків, коли
народ не знав, як використовують їхні кошти і не зміг їх
проконтролювати.
Успіх будь-якої реформи не в суперідеях чи розвинутих
інституціях, а в участі людей в обговоренні. В іншому випадку закон –
це лобіювання інтересів закритих владних груп заради їхнього ж
панування. Демократія – єдиний вірний шлях і в економіці. Вірні
вкладали свої кошти – входили в управління ревізійних комісій у
громадах, парохіях, а згодом і народно-церковних банках. Тобто, брали
участь в управлінні, плануванні діяльності та використанні прибутку
заради спільного добра.
Щоби реалізувати суспільне добро, треба визначати суспільні
інтереси. Відтак наступає зрілий етап відродження, коли вже
солідарність громад, капітал, діють інституції й установи.
Шептицький створює передумови «фінансової революції»
Спекуляції та штучні банкрутства банків підштовхнули
Митрополита до створення передумов для мирної фінансової революції
та реформ. Він вирішує створювати власні фінансові інституції,
розкриває себе як умілий банкір, першим кроком якого стає заснування
церковного банку «Дністер» – збільшити обіг коштів у 22 рази до 1914
року завдяки організаційній роботі. Шептицький першим вводить
поняття «народного капіталу» і працює над його нарощенням. Його
формула успіху досить проста: мобілізація обігових коштів +
раціональне використання ресурсів території та краю, помножене на
використання наявних можливостей у праці та професійності членів
громад, що породжує високу продуктивність, якість і солідарність у
їхніх спілках.

Відтак при парохіях засновано близько 2000 мікрокас, 15
регіональних спілок, 6 основних народних банків («Дністер»,
Земельний банк іпотечний, Українська Щадниця, Дім ощадності в
Стрию, Карпатський банк, міська кредитна спілка «Надія»).
Шептицький викуповує акції інших банків: Віденський Банк,
Баслербанк, Голландська кредитна промислова спілка.
91% селян, парохіяльних громад і бідних робітників стають
акціонерами банків, 1,3% – священство. Митрополит хотів, щоби люди
ставали добрими організованими працівниками в спілках для захисту
своїх інтересів і одночасно – співвласниками тих інституцій, де
зберігаються їхні кошти.
Шептицький як кооператор
Андрей Шептицький активно розвивав кооперативні рухи. Він
був почесним президентом Ревізійного Союзу Українських
Кооперативів. Завдяки діяльності Шептицького Галичина стає
своєрідною «кооперативною республікою»: у кооперативах задіяні 84%
усіх парохій та громад, 1 420 000 тисяч вірних. До того ж Митрополит
був почесним президентом СУКІП (Спілка українських купців і
промисловців), яка діяла переважно на Волині в міжвоєнний період. До
спілки входило близько 5000 підприємців малого і середнього рівня.
Крайовий Союз Кредитовий отримав від Шептицького близько 10
000 000 корон вже в 1904 році (порука перед Basler Handelsbank та
Boden Credit Anstalt за рахунок власного майна). Загальна сума наданих
кредитів для кооперації від Митрополита становила близько 40 000
000 австрійських корон.
Церква стає активним учасником фінансової реформи народу.
Крайовий Союз Ревізійний налічує 517 кооператив, 228 керівників
якого року є священиками (до 1914 року). Моральне оздоровлення
народу повпливало на фінансовий результат.
Священство починає боротися зі спекулянтами, які завищували
ціни на деяку продукцію від 4 до 10 разів. Українців не допускали на
ринки у містах, тому Шептицький разом з довіреною особою Титом
Войнаровським створюють нові ринки в маєтностях Церкви – 12 малих
і 4 гуртових для худоби та збіжжя.
У 1898 році група священиків біля Золочева засновує товариство
«Сільський Господар», очільником якого кілька разів був економ Тит
Войнаровський. Священики закуповують обладнання для ведення
господарств і проводять курси з ведення господарства для селян. До
1914 року священство керувало до 70% усіх установ.
У 1904 році о. Ніжанківський і група священиків засновує у Стрию
«Маслосоюз», на якому згодом працювали близько 3000 спеціалістів,
брали участь 205 249 селянських сімейних господарств. Виготовлену
продукцію відправляли за кордон.

Впродовж 5 років без жодних субсидій і дотацій з боку держави
(на відміну від інших кооператив) «Маслосоюз» і «Центросоюз»
контролюють близько 54% продукції, яка поставляється до Польщі.
Після 1917 року Андрей Шептицький очолює комісію
австрійського уряду з відбудови Західної України після воєнної руїни.
Дана програма передбачала інвестиційний фонд, будівництво доріг,
відбудову міст і сіл, проектування промисловості. Комісія священства
опрацювала програму на основі статистичних даних на парохіях.
Шептицький як освітянин
Освіта стає засобом проти колоніалізму. «Нам не дають дозволу
відкрити університет у Львові, то ми відкриємо університет в кожному
селі. Освіта – там, де її люди потребують на місці», – читаємо з листа
Кир Андрея до адвоката Гвоздецького.
У Західній Україні створили 246 експериментальних центрів
садівництва й огородництва, до яких запросили відомих професорів з
Віденського аграрного університету. Вони повинні були змінити
консервативні підходи у сільському господарстві, які вже були
неконкурентними з європейськими. Шептицький неодноразово
повторював, що «вільні народи живуть наукою і винаходами, а
колонізовані – більш традиціями і не можуть конкурувати...».
На практичні курси з огородництва і садівництва запрошували
студентів, а ті своєю чергою поширювали набуті знання з організації
сільського господарства чи промислової справи у своїх селах. Освіта
була досить мобільною: два дні тренінгів і 4 дні закріплення навичок на
практиці.
Андрей Шептицький також був почесним президентом
Українського Педагогічного Товариства. Йому таки вдалося винести
освіту поза межі університету. Він утримував і фінансував 1541 народні
школи, допомагав католицьким і православними церквам, науковцям з
усієї України. Навіть Грушевський впродовж 10 років отримував
стипендію від Шептицького, а також науковці та професори з
Наддніпрянської України у Чехії (1430 осіб) у 1920-1930 рр.
Ось статистика освітніх ініціатив митрополита: 1910 рік – 85 філії,
317 гуртків, 12 500 навченої молоді; 1911 рік – 92 філії, 944 гуртки, 24
667 навченої молоді; 1912 рік – 90 філії, 1151 гуртки, 26 612 навченої
молоді; 1913 рік – 88 філії, 1324 гуртки, 32 352 навченої молоді.
Шептицький як інвестор і промисловець
У Львові багато фабрик, промислових проектів, церков і шкіл
будувалися завдяки інвестиціям Андрея Шептицького. Він також
фінансував прокладання залізниці відстанню у 120 км, виділив 7 000
000 корон інвестицій на 4 цукрових заводи, кондитерську та сірникову
фабрики, а також фабрику з переробки нафталіну (біля Дрогобича).

Шептицький вважав, що майно Церкви має служити народу, і
розподілялося воно за такою формулою: близько 30% акцій – власність
робітників, які були зацікавлені у якості праці, оскільки отримували і
зарплату, і прибуток з акцій; близько 30% – власність Церкви (прибуток
– для освіти та бідних), близько 30-40% – різні фінансисти (створений
діалог для узгодження інтересів, коли всі зацікавлені у співпраці).
Близько 400 мільйонів доларів Митрополит віддавав на різні
благодійні справи – від освіти до форми соціальних інвестицій і
кредитування для бідних сімей.
Варто додати, що загальна мінімальна вартість майна, яке
радянський режим конфіскував в Української Церкви та Митрополита,
становить близько 13 550 000 000 доларів (без точного врахування
покладів нафти в маєтках УГКЦ, золота й акцій закордонних компаній,
без оцінки майна в Вестерлянд-Сільді і багатьох менших власностей з
кожної парохії).
Для Шептицького люди були ціллю, а не засобом. У багатьох, хто
з ним зустрічався, змінювалося життя. Завдяки вірі в Бога і щоденній
невтомній праці Митрополит і Церква змінює і формує історію, а не
піддається під її вплив.
Підготувала Ірина Наумець

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 19 листопада:
09:00

Заупокійна Свята Літургія

17:00

Велика Вечірня з Литією,
Молитовні чування

Неділя, 20 листопада:
23-та по Зісланні Святого Духа, Храмовий празник
10:00

Архиєрейська Божественна Літургія

Понеділок, 21 листопада:
19:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Вівторок, 22 листопада:
19:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Середа, 23 листопада:
19:00

Свята Літургія і Біблійне коло (Lectio Divina)

Четвер, 24 листопада:
09:00

Свята Літургія Подяки за Божі дари

П’ятниця, 25 листопада:
•

Немає Богослужінь

Субота, 26 листопада:
09:00

Заупокійна Свята Літургія

18:00

Свята Літургія за усіх парафіян

Неділя, 27 листопада:
24-та по Зісланні Святого Духа
08:00
10:00

Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання),

Панахида за усіх жертв Голодомору

