“Щоб усі були одно…” Ів. 17 (21)
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У Хрестопоклінну неділю, 27 березня, о 9.45 відбувся чин уведення на престол новообраного
Глави УГКЦ Владики Святослава (Шевчука) який розпочався Хресною ходою. Процесія, очолювана
хрестом і хоругвами, рушила від церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці до головного храму грекокатоликів – Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Для участі у церемонії інтронізації до Києва прибули біля 60 ієрархів УГКЦ та інших Східних
католицьких Церков, зокрема єпископи Мелхітської Греко-Католицької Церкви на чолі з Патріархом
Антіохії Григорієм ІІІ (Лагамом), Секретар Конгрегації для Східних Церков Архиєпископ Кирил
Василь, Апостольський Екзарх для католиків візантійського обряду в Сербії та Чорногорії
Преосвященний Владка Юрій (Джуджар), Архиєпископ Пряшівський для католиків візантійського
обряду Високопреосвященний Владика Іван (Баб'як), архимандрит Ян Сергій (Гаєк) з Білоруської ГрекоКатолицької Церкви. Завершилась процесія облаченям в архієрейські ризи новообраного Предстоятель
Церкви Владики Святослава…
…Своє Предстоятельське служіння Владика Святослав розпочав Молитвою входження на
первосвятительський престол. Її було укладено на основі молитви єпископів при входженні на свою
кафедру з рукописного архиєратикона Бачинського. Після цього пролунала запроваджена у часи
Патріарха Йосифа (Сліпого) «Молитва за Патріарха».
Центральним літургійним моментом інтронізації, за візантійською традицією, є обряд посадження
на горне сідалище, яке здійснюється після «Трисвятого». Після співу «Хресту твоєму...» відбудеться
діалог між дияконом та Предстоятелем, і Владика Святослав піде до горного сідалища, де митрополити
та найстарші єпископи тричі посаджуватимуть його на первосвятительський престіл Отця і Глави
УГКЦ, Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, Митрополита Київського, єпископа Кам’янцяПодільського.
Після цього Блаженніший Святослав виголосив своє перше патріарше слово.
Департамент інформації УГКЦ
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Ваше Блаженство,
Блаженніший Патріарше Святославе!
Молимося за Вас і за Ваше служіння на прославу Божого імені в
Українській Греко-Католицькій Церкві. Хай Всемилостивий Господь і
надалі наповняє Вас Своєю Премудрістю для подальшого розвитку
Христової Церкви в Україні. Бажаємо, щоб за Вашого проводу УГКЦ, Бог
миру вчинив багато знаків Свого милосердя Українському народові.
Вагомої Вам підтримки від співбратів у служінні. Хай ніхто не
спокушається Вашим молодечим віком, а лише співдіє на Божу славу і
утвердження Слова Божого у людському серці.
Цінуючи Вашу ревність і силу віри, бажаємо Вам і надалі бути
зразком добрих діл, свідоцтвом ученості через здорове і бездоганне
навчання, бути поважним, щоб ніхто не спромігся нічого злого проти Вас сказати (Тит.2,8). Хай Ваше
серце завжди прагне праведності і любові, терпеливості і лагідності (Тим.6,11), а ми відчули у Вашій
особі правдивого батька, благословенного Богом на ведення нашої Церкви.
Пильнуючи передання і Слова Божого, навчайте нас, як не спішити за часом сьогодення, уникати
світського пустослів’я і суперечностей, а лише: «Надіятися на Бога, який щедро дає нам усього для
вжитку; щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі та пильні, збирали собі скарб, як
добру основу на майбутнє, щоб осягнути життя правдиве»(1 Тим. 6,19).
З проханням Архиєрейського благословення і молитви
Парох храму Преображення ГНІХ
м. Львова з паствою
Біографія Преосвященного Владики Святослава (Шевчука)
Владика Святослав (Шевчук), Апостольський адміністратор єпархії Покрови Пресвятої Богородиці
в Буенос-Айресі, народився 5 травня 1970 року у м. Стрию Львівської обл. У 1991-1992 роках навчався у
Центрі філософсько-богословських студій «Дон Боско» у м. Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1992-1994
роках – у Львівській духовній семінарії.
Дияконські свячення отримав 21 травня 1994 року [святитель Владика Филимон (Курчаба),
священичі – 26 червня 1994 року (святитель Блаженніший Мирослав Іван Кардинал (Любачівський)].
У 1994-1999 роках навчався у Папському університеті святого Томи Аквінського (Рим, Італія), де
здобув докторат з відзнакою Summa cum laude в галузі богословської антропології та основ моральної
богослов’ї візантійської богословської традиції. У 1999-2000 роках – префект Львівської духовної
семінарії Святого Духа. У 2000-2007 роках – віце-ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа.
З 2001 року – віце-декан богословського факультету Львівської богословської академії (відтак
Українського католицького університету).
У 2002-2005 роках – голова секретаріату та особистий
секретар Блаженнішого Любомира, адміністратор Патріаршої курії у Львові. З червня 2007 року –
ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа.
14 січня 2009 року Святіший Отець Венедикт XVI поблагословив рішення Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви про призначення отця доктора Святослава Шевчука Єпископомпомічником єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина). Новому єпископу
уділено титулярний престол Кастра-ді-Гальби.
Архиєрейська хіротонія відбулася 7 квітня 2009 року, на свято Благовіщення Пресвятої
Богородиці, в Архикатедральному соборі Святого Юра у Львові. Головним святителем, у присутності
Блаженнішого Любомира, був Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський,
а співсвятителями – Владика Михаїл (Микицей), Єпарх єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в БуеносАйресі, та Владика Юліан (Вороновський), Єпарх Самбірсько-Дрогобицький.
10 квітня 2010 року призначений Апостольським адміністратором єпархії Покрови Пресвятої
Богородиці.
Владика Святослав (Шевчук) вільно володіє такими іноземними мовами: англійською,
італійською, іспанською, польською та російською.
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Проповідь Блаженнішого Святослава (Шевчука), Глави УГКЦ, з нагоди введення на престол
Ваші Блаженства, еміненції, ексцеленції,
Високопреосвященні та Преосвященні Владики, члени Синоду Єпископів УГКЦ,
улюблені браття у священстві, преподобні монахи й монахині,
високодостойні представники української влади та дипломатичного корпусу,
Дорогі у Христі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!
«Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє воскресіння Твоє
славимо»!
Цими словами величає сьогодні Христова Церква чесний і
животворящий Хрест Господній. Саме сьогодні, коли переходимо
половину великопісного шляху, це живоносне древо дарується нам для
того, щоб ним ми скріпилися, у ньому знайшли джерело сили й відваги
прямувати далі до Воскресіння Христового, щоби поставили це хресне
знамення у центрі свого життя.
Святий апостол Павло у своєму Посланні до филип’ян залишив нам
унікальний ранньохристиянський гімн, який молода, щойно зроджена
Святим Духом Церква, мабуть, урочисто співала у Літургії. Апостол
народів звертається до нас ось так:
«Плекайте ті самі думки в собі, що були й у Христі Ісусі. Він,
існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а
применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до
людини; Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж
хресної. Тому і Бог вивищив Його, та дав Йому Ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед Іменем Ісуса всяке
коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є
Господь на славу Бога Отця» (Фил. 2, 6-12).
У цих словах слово про Хрест має центральне значення. Тут, з одного боку, бачимо ікону земного
шляху Ісуса Христа, який, ставши людиною, щодня прямував до смерті хресної. Хрест є моментом Його
найбільшого приниження, крайнього упокорення і божественного низходження. Проте у другій частині
цього гімну зображено Христа, якого прославляє сам Отець. Саме з моменту хресної смерті починається
возходження, прославлення, тріумфальне виявлення Його божественної слави, що і є славою Отця.
Кожен християнин, котрий як учень Христа слідує за своїм Господом, повинен відкрити і
у власному житті дієвість Його пасхального таїнства. У небесну славу воскресіння можна ввійти лише
через єдині двері - Його чесний і животворящий Хрест. Нашим покликанням є йти за Спасителем до
кінця, можливо аж до смерті хресної. Таїнственність Його животворящого Хреста полягає в тому, що ця
найнижча ступінь упокорення, знеславлення й безчестя є тим місцем, з якого Небесний Отець починає
нас возвишати, підносити, прославляти своєю божественною славою, перед якою приклонить коліно
все, що на небі, на землі і під землею.
«Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє воскресіння Твоє славимо!»
Як по-особливому звучать для нас сьогодні ці слова! Для нас – Церкви мучениці, що, як вірна
спадкоємниця віри апостолів, співає їх у цьому Патріаршому соборі Воскресіння Господнього! Чи ж це
не є промовистим знаком Божим для всіх нас, що в цей день, коли поклоняємося чесному і
животворящому Хресту Господньому, чинимо це у соборі Воскресіння?
Наша Церква у ХХ столітті пішла за своїм Спасителем до кінця – аж до тотальної заглади на своїй
рідній землі й, здавалося б, смерті. Однак ця смерть сотень тисяч наших мирян, священиків, монахів і
монахинь на чолі з нашим єпископатом, була смертю хресною, а тому і животворящою! Наші батьки,
діди і прадіди тим самим об’явили нам, своїм нащадкам, а через нас – вільній Україні, силу і
непереможність чесного і животворящого Хреста Господнього. У своєму знеславленні, приниженні і
низходженні наша Церква стала саме на цьому місці - місці воскресіння, коли Небесний Отець
прославляє її воскреслу своєю нетлінною славою, що перед нею зігнеться всяке коліно, і всякий язик
через силу свідчення цієї Церкви у Святому Дусі визнає, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця.
«Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє воскресіння Твоє славимо»!
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Для мене, молодого Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви, ці слова є підсумком її
минулого, сенсом сучасного і дороговказом на майбутнє.
Сьогодні ми, спадкоємці Володимирового хрещення, відчуваємо єдність і тяглість з нашою
історією та традицією, переймаємо дорогоцінний спадок наших великих попередників: Слуги Божого
Митрополита Андрея (Шептицького), Патріархів Йосифа, Мирослава-Івана та Любомира. Сьогодні ці
мужі теплою рукою Любомира благословляють нас та роблять цей скарб живим, промовистим і
просвітлювальним для сучасного українця. «Святість об’єднаного Божого люду» є і буде стратегією
розвитку нашої Церкви. Вона живе і діє як єдине тіло у всьому світі як Церква вселенського масштабу,
вона є і буде душею українського народу, щоб його освячувати, відкрити його серце до свого брата й
сусіда, щоби зберегти наш люд як люд Божий і вести його до спасіння та життя вічного.
Сьогодні ми переживаємо весну нашої Церкви, яка у своєму воскресінні починає молодіти Святим
Духом і усміхатися до світу світлом Христового Євангелія. Це про неї, древньої і вічно сучасної, співає
псалмоспівець, кажучи: «Він насичує твій похилий вік благом, й оновляється, як орел, твоя юність» (Пс.
102,5). Сьогодні, зокрема у цей торжественний день, усвідомлюємо, що ми є оновленою й омолодженою
Церквою. Тому особливо хочу звернутися до нашого, здебільшого ще молодого, духовенства,
монашества та до всієї української молоді! Сьогодні Христос покликає до відповідальності за Його
Церкву нас, молодих! Переймімося нею, поставмо чесний і животворящий Хрест нашого Спасителя в
центрі нашого життя - і Він осолодить його, як жезл Мойсея осолодив гіркі води Мерри в пустелі!
Приймімо та відважно здійснюймо наше християнське покликання в сучасному світі, і разом зможемо
обновити обличчя нашого народу і його держави.
«Покланяємся страстям Твоїм, Христе! Появи і нам преславне Твоє воскресіння!»
Амінь.

Розклад Богослужінь

5 КВІТНЯ
1700 1800 -

Божественна Літургія за здоров’я.
Утреня з поклонами
6

900 1000 1800 –

КВІТНЯ

Літургія Наперед Освячених Дірів
Сорокоусти
Всеношне богослужіння.

7 КВІТНЯ
БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
700 1000 1800 -

Святкова Божественна Літургія
Архиєрейська Божественна Літургія.
Святкова Божественна Літургія з вечірнею
По закінченні Акафіст Благовіщенню

З 11 по 15 квітня – на нашій парохії відбудуться великопостні ре колекції з
служінням служби «Дорогою Христових страстей»
Початок о 1900
м. Львів, 79008
вул. Краківська, 21
тел. (0322)272 10 53

Дякуємо за увагу до Вісника.
Нехай благословить Господь
тих, хто долучився до його випуску.
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