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а довідавшися, що людина оправдується не ділами 
закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в 
Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, 
а не ділами закону; бо ніхто не оправдається ділами 
закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, 
виявилося, що й ми самі грішники, - то невже 
Христос - служитель гріха? Жадним робом! Бо коли 
я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе 
самого оголошую переступником. Я бо через закон 
для закону вмер, щоб для Бога жити: я -розп'ятий з 
Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А 
що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, 
який полюбив мене й видав себе за мене.  
 
 
 
 
 
“Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне 
впало край дороги й було потоптане, і птиці небесні 
його видзьобали. Друге упало на камінь і, зійшовши, 
висхло, бо вогкости не мало. Інше впало між 
тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його 
заглушила. Врешті, інше впало на добру землю і, 
зійшовши, сторицею вродило.” Кажучи це, Ісус 
голосно мовив: “Хто має вуха слухати, нехай 
слухає.” Учні його спитали, що б вона могла 
значити, оця притча. Він сказав їм: “Вам дано знати 
тайни Божого Царства; іншим же в притчах, щоб 
вони, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не 
розуміли. Ось що значить оця притча: зерно це 
слово Боже. Тії, що край дороги, це ті, що слухають, 
та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця 
слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, 
що на камені, це тії, що, почувши, з радістю 
приймають слово, але не маючи коріння, вірують 
дочасу й під час спокуси відпадають. А те, що впало 
між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, 
багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не 
дають плоду. Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, 
що чувши слово серцем щирим, добрим, його 
держать і дають плід у терпінні. 
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Дорогі Брати і Сестри! 
У посланні з нагоди 325-ліття відновлення єдності 
Перемишльської  єпархії з Римською Апостольською 
столицию Глава нашої Церкви Блаженніший 
Патріярх Святослав написав, «що в історії 
Перемишльської єпархії кожен стан мав особливе 
покликання в певні моменти її розвитку і  

 
випробувань». Єпископи були натхненниками змін і 
реформ, а два з них стали мучениками. Коли після 
Другої світової війни ми в Польській Народній 
Республіці існували поза правом, без єрархії, 
зауважує Блаженніший, «настав час мирян» і 
«Церква перетривала і розвинулася, бо не забракло 
відважних чоловіків і жінок». Збереження Церкви не 
було б однак можливим без Євхаристії, а її 
звершення є неможливим без пресвітерів. Тому 
Блаженніший Святослав перелік вибраних 
визначних перемиських священиків закінчує згадкою 
про о. Василя Гриника, котрий «після депортації 
став символом незламності духу». 
 
Особливим підтвердженням ролі отця Гриника і 
кільканадцяти йому сучасних безстрашних 
священиків у збереженні тотожності депортованих в 
1947 році з рідних земель греко-католиків є слова 
одного римо-католицького священика. Розповів про 
це отець професор Броніслав Дембовський, 
священик варшавської дієцезії, згодом перший 
єпископ влоцлавської дієцезії, великий приятель 
нашої Церкви. Десь на  півночі Польщі, де жили 
виселенці з операції «Вісла», він почув від одного 
латинського пароха: «Якби не греко-католицький 
клир, українці вже давно були б поляками і ми не 
мали б з ними клопотів». 
 
«Клопотами» може назвати присутність меншості 
тільки такий католик, який не знає вчення своєї 
Церкви. В ХХ столітті єпископи Риму однозначно 
засуджували всі дії, що мали на меті ущемлення 
прав національних меншин. Папа Пій ХІІ в 1941 році 
навчав, що недопустимим є «утиск, явний чи 
прихований, культурних і мовних окремішностей 
національних меншин, перешкоджання чи 
гальмування їхніх економічних можливостей, 
обмеження чи усування їхньої природної плідності ». 
А папа Іван Павло ІІ, в присвяченому меншинам 
посланні на Всесвітній день миру в 1989 році 
написав, що «першим правом меншини є право на 
існування», і що «іншим правом, котрого не можна 
порушувати, є право на збереження і розвиток 
власної культури». Так само невід‘ємним є право 
меншини на релігійну свободу, яка мусить 
охоплювати можливість спільнотного здійснювання 
культу згідно з власним обрядом. Отож бачимо, що 
постава отців Гриника, Ріпецького, Дзюбини і інших, 
що подвиг «відважних чоловіків і жінок», які після 
знищення структур нашої Церкви і виселення не 
змирилися з варварськими діями тоталітарної 
системи і з подиву гідною витривалістю творили 
основи церковного життя у  часто ворожому 
оточенні, були прикладом вірності вченню 
Католицької Церкви. Можна сказати, що це з 
кількадесятилітнім випередженням взірцеве 
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втілення цих слів святого Івана Павла ІІ з 1989-го 
року: «Мир всередині єдиної людської родини 
вимагає, щоб конструктивно розвивати те, що нас 
відрізняє як одиниці і народи, щоб плекати те, що 
становить нашу тотожність».   
 
Минає сто років від закінчення Першої світової 
війни, що поклала край існуванню кількох імперій.  В 
Європі одні народи святкують відновлення 
незалежності, інші згадують болісні для них наслідки 
поразки у війні і мріють про повернення до колишніх 
кордонів, ще інші питають, чому не вдалося тоді 
створити власної держави. Разом з небезпечними 
процесами, які нині посилюють недовіру, а то й 
ворожість між народами, це творить ситуацію, яка 
може призвести до відвертого конфлікту. Місія 
Церкви, її «двох легень» – східного і західного, має 
полягати в тому, щоб народи причетні до 
католицизму показали на ділі правдивість цих слів 
Івана Павла ІІ: «Єдність людського роду 
передбачає, що все людство, понад етнічними, 
національними, культурними і релігійними поділами, 
повинно творити вільну від національних 
дискримінацій спільноту, яка стремить до взаємної 
солідарності».  Двісті два роки тому, у 1816 році, як 
пригадав в своєму посланні на наше 325-ліття 
Блаженніший Святослав, перемиський священик о. 
Іван Могильницький, заохочував до практикуваання 
суспільних чеснот, а ними є: «прагнення сприяти як 
дочасному, так і вічному щастю родичів і свояків; 
турбота про істинне благо сусідів, мешканців свого 
міста, містечок і сіл, нарешті, всіх, хто сповідує з 
нами спільну віру й поклоняється тому самому 
Богові, і тих, хто подібно до нас, є людьми, одне 
слово – нашими ближніми; гостинність до чужинців і 
мандрівців; співчуття до всіх, хто зазнав лихої долі; 
піклування про хворих і милосердя до вбогих і 
нужденних». Можемо пишатися тим, що вже на 
початку ХІХ-го століття в перемиській єпархії в 

Статуті Товариства Греко-Католицьких Священиків 
універсалізм християнства не виключав нікого, що 
ближнім називали кожного, хто «подібно до нас, є 
людьми».  
 
Дорогі у Христі! Цього року споминаємосвітлі 
постаті з минулого нашої Церкви, щоб подякувати 
Богові за їхнє свідчення, яке було плодом їхньої 
відкритості на дари Святого Духа. Згадуємо їхні 
успіхи в душпастирській, культурній і суспільній 
діяльності, щоб скріпити в собі переконання, що 
східне християнство, в його візантійсько-київському 
втіленні, спроможне переображувати життя, 
сприяючи змінам в щоденності, які краще 
відповідають гідності людини. Але одночасно це 
змушує нас зробити іспит совісті, щоб шукати – 
насамперед в нас – причин того, що практично вже 
нема покликань до священства з-посеред вірних 
народжених у Польщі. Наш катехизм «Христос – 
наша Пасха» вчить, що «Покликання до священства 
є одночасно даром Божим і плодом духовного життя 
церковної спільноти – сім‘ї та парафії»(499).  В 
щедрості дару Божого не можемо сумніватися, бо 
Бог, якого об‘явив нам Ісус Христос, здійснює 
обітниці. Справа, отже, стосується інтенсивності, 
глибини і відкритості духовного життя. Якщо воно є 
духовним, тобто оживленим Святим Духом, має з 
природи своєї родити плоди також у вигляді 
покликань до священства і монашества. 
Безперечно,  ментальний клімат,  який панує 
сьогодні у Польщі, не сприяє молодим чоловікам і 
жінкам,  які виношують в серці думки про 
священство чи монашество. З другого боку, однак, 
від кількох років фактом є повна свобода  вибору 
стану, – одруженого або неодруженого, – в якому 
приймається свячення пресвітерату. А цей фактор, 
слушно чи ні, вважаєтьсяя однією з головних причин 
спаду числа покликань в Римо-Католицькій Церкві. 
Вже давно минули ті часи, коли вибір священичого 



стану був рівнозначний в нашому середовищі з 
піднесенням на вищий щабель на суспільній 
драбині. Сьогодні може бути навіть навпаки, 
означати перспективу пересічного економічного 
рівня і менший від інших престиж. Але й це не буде 
перешкодою у відповіді на Божий поклик, якщо 
прагнеться священства, про яке так писав св. Іван 
Золотоустий: «Добрий пастир, а саме такий, що його 
бажає Христос, ревністю в подвигах рівний 
мученикам. Проте якщо мученик умер за Христа 
тільки один раз, то пастир, якщо він такий, як має 
бути, тисячу разів помирає за своє стадо. Він може 
помирати навіть щодня. Тому й ви [миряни], знаючи 
його працю, допомагайте йому молитвами, 
співчуттям, готовністю, любов‘ю, щоб і ми для вас, і 
ви для нас стали похвалою».  
 
Дорогі Брати і Сестри!Навчальний рік 2018/19 в 
Митрополичій Греко-Католицькій Духовній Семінарії 
в Любліні розпочало 14 семінаристів. Від 2007 року 
це вже п‘ятий рік, коли до семінарії  не вступив ніхто 
з Польщі. Таким чином семінаристів народжених у 
Польщі є тільки трьох, два з Перемисько-
Варшавської Архиєпархії і один з Вроцлавсько-
Гданської Єпархії. З одинадцяти богословів з 
України вісім є семінаристами Перемисько-
Варшавської Архиєпархії, два Вроцлавсько-
Гданської, а один Стрийської. Тяглість річників 
збережено прийняттям на перший рік одного 
студента з України для Перемиської Архиєпархії. 
Можемо плекати надії на єрейські свячення 
теперішніх шестикурсників: одного з Вроцлавської 
Єпархії, і диякона з Перемиської Архиєпархії, котрий 
закінчує студії в семінарії в Пряшеві на Словаччині. 
Незмінно життя семінарії є часом студій, молитви і 
праці, також фізичної, як форми співучасті 
семінарстів в покритті коштів проживання. 
Додатковим викликом від минулого року є обов‘язок 
оплачувати  студії в університеті семінаристів з 
України. За Ваші пожертви щиро дякуємо, і 
запевняємо про пам‘ять в молитвах. Хай щодня 
надихають нас слова святого Івана Золотоустого: 
допомагаймо собі взаємно молитвами, співчуттям, 
готовністю, любов‘ю, щоб і ми для вас, як 
священики, і ви для нас стали похвалою. Слава 
Ісусу Христу! 
 

DLA KANDYDATÓW 
Jedną z podstawowych kwestii, dla każdego młodego i 
myślącego człowieka jest pytanie: co chciałbym w życiu 
robić? Osobliwym momentem, w którym narzuca się 
ono ze zwielokrotnioną siłą, jest czas tuż po maturze, 
kiedy bardzo często przybiera ono formę pytania o 
rodzaj lub kierunek studiów. Wydaje się, że możliwości 
w tym względzie są naprawdę bardzo szerokie. 
Współcześnie możemy jak najbardziej zostać przy 
tradycyjnych kierunkach studiów, takich jak: prawo czy 
filozofia, które, choć korzeniami sięgają starożytności, 
to nadal są i aktualne (jako kierunki) i atrakcyjne 
(stosunkowo nietrudno o pracę). Możemy spróbować 
szczęścia w naukach mniej tradycyjnych, lecz 
rozwijających się bardzo dynamicznie, takich jak 
psychologia i socjologia. Mamy możliwości łączenia 
wiedzy z zakresu informatyki i medycyny. Krótko 
mówiąc możliwości co do wyboru studiów są 
praktycznie nieograniczone. 
 

Wybierając jednak jakiś konkretny kierunek musimy 
zadać sobie kilka pytań. Po pierwsze: co chciałbym 
robić, co mnie interesuje albo jeszcze inaczej, do czego 
czuję, że jestem stworzony? Takich rzeczy może być 
bardzo wiele. Jedna i ta sama osoba może czuć się 
zdolna zarówno do pisania świetnych artykułów 
sportowych, jak i do bycia dobrym psychologiem, do 
tego ma naprawdę świetny talent malarski i jeszcze na 
dokładkę gdzieś tam czasami, patrząc na księdza, 
zastanawia się co oznacza że ktoś „jest powołany”, że 
„ma powołanie”. 
 
Młody człowiek, który zastanawia się nad znaczeniem 
tych słów, już samym tym czynem potwierdza, że 
poruszenia serca jakie zsyła mu Bóg nie pozostają mu 
obojętne. „Czy mam powołanie?”, na to pytanie trzeba 
poszukiwać odpowiedzi nie tylko przed wstąpieniem do 
seminarium, ale także podczas pobytu w nim. Można 
spróbować postawić tezę, że pobyt w seminarium jest 
ostateczną weryfikacją tego pytania o powołanie. 
Jednak tym, którzy chcieliby mieć choć częściowe 
potwierdzenie, pragnę zwrócić uwagę na kilka 
niepodważalnych przejawów tego, że Bóg powołuje do 
swojej służby. Jednym z takich znaków jest np. 
poczucie obecności Boga w swoim życiu. O co tu 
chodzi? Istnieją tacy ludzie, którzy żyją tak jakby Boga 
nie było, nie chodzi mi tu o ludzi niewierzących, ale 
raczej o tych, którzy przychodzą do kościoła, wierzą, że 
istnieje jakaś Istota Najwyższa, ale jej istnienie nie ma 
żadnego lub ma marginalny wpływ na ich życiowe 
decyzje i na te drobne, podejmowane każdego dnia. Ty 
zaś, jeżeli masz sytuacje, w których przy podejmowaniu 
jakichkolwiek decyzji zastanawiasz się: „a co na to 
Bóg?” albo jakieś trudne kwestie świadomie zawierzasz 
Panu Bogu na modlitwie, to możesz być przekonany o 
obecności Boga w twoim życiu. 
 
Innym przejawem tego, że Chrystus wzywa cię do 
kapłaństwa może być fakt,  iż od wczesnej młodości 
jesteś związany ze swoją parafią jako „służaszczyj” lub 
w jakikolwiek inny sposób. Z rozmów 
przeprowadzonych z moimi kolegami seminarzystami 
wiem, że niektórym z nich nie dawała spokoju myśl o 
kapłaństwie, o tajemnicy jaka kryje się za przyjęciem 
święceń. Patrząc na kapłana mieli uczucie „zazdrości”, 
że on jest tak blisko Chrystusa. Bardzo często pojawia 
się kwestia „wewnętrznego głosu”, który nie daje 
spokoju i dopóki człowiek nie podejmie decyzji o 
wstąpieniu do seminarium, nie będzie posiadał 
prawdziwego pokoju serca. 
 
Nawet jeżeli nie miałeś w sobie żadnego z wyżej 
wymienionych odczuć, to pamiętaj, że każde powołanie 
do kapłaństwa jest sprawą indywidualną i 
niepowtarzalną. Może być tak, że ciągnie cię tylko 
ciekawość – „jak to jest żyć w seminarium?” – i choć 
mówią że jest ona pierwszym stopniem do piekła, to 
naprawdę nie jest tu aż tak źle. 
 
No dobrze, teraz parę słów o tym co cię czeka gdy już 
się zdecydujesz. Przez pierwsze dwa lata będziesz się 
uczył głównie różnych dyscyplin związanych z filozofią. 
Oprócz nich będą zajęcia z języków obcych 
nowożytnych, będą języki starożytne, czyli łacina, 
greka, a dla chętnych język hebrajski. Przez pierwsze 
trzy lata będzie także historia Kościoła powszechnego, 
a specjalnie dla nas (grekokatolików) historia Kościoła 
greckokatolickiego. Na roku trzecim zaczynają się 
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przedmioty teologiczne, dalej będzie przygotowanie 
pedagogiczne, katechetyczne i homiletyczne. W ciągu 
sześciu lat sporo czasu będziesz przeznaczał na 
studiowanie Pisma Świętego. Wiedza ta będzie 
systematycznie powiększana i porządkowana, 
poczynając od roku drugiego (dokładny plan 
obejmujący zajęcia z przestrzeni sześciu lat). 
 
Tym bardzo ogólnym zarysowaniem nie pragnę cię 
zniechęcić czy przestraszyć. Wręcz przeciwnie, pragnę 
abyś wiedział, że czas pobytu w seminarium jest 
czasem bardzo intensywnym i jeżeli włożysz minimum 
wysiłku będąc tutaj, to wierz mi, że na pewno nie będzie 
on stracony. Przez te sześć lat może nie będziesz miał 
zbyt wielu okazji, (ale może kilka się trafi J), aby poczuć 
„studenckie życie”, ale na pewno zmężniejesz, 
utwierdzisz się w wierze, staniesz się człowiekiem, 
który nie tylko będzie mógł zabierać głos w sprawach 
odnoszących się bezpośrednio do Boga, ale i w wielu 
innych, gdyż seminarium zapewnia wiedzę nie tylko z 
zakresu teologii, ale daje bardzo duże możliwości, jeżeli 
chodzi o szeroko pojętą wiedzę humanistyczną. Wierz 
mi, że studiowanie tu, (a jak by nie było jest to 
uniwersytet - KUL) pozwoli ci na lepsze i głębsze 
rozumienie świata i człowieka, nie tylko od strony 
intelektualnej, gdyż oprócz niej jest jeszcze formacja 
duchowa, a więc codzienna Liturgia, konferencje z 
ojcem duchownym, rekolekcje i dni skupienia. 
 
Pamiętaj o tym, że masz wielkie szczęście bycia 
grekokatolikiem i ukończenie przez ciebie seminarium, 
nie jest jednoznaczne z tym, że zaraz po ostatnim 
egzaminie musisz przyjąć święcenia. Również w trakcie 
czasu nauki, kiedy dojdziesz do wniosku, że nie tylko 
nie chcesz być kapłanem, ale nie chcesz dłużej być w 
seminarium, to nie ma problemu aby przenieść się na 
teologię dla świeckich i ukończyć ją na uniwersytecie. 
 
Tak więc drogi bracie, nie ma strachu, przybywaj do 
nas !!! 
  

 Świadectwo dojrzałości w oryginale 
 5 zdjęć 
 Dowód osobisty (kserokopia) i Książeczkę 

Wojskową (do wglądu) 
 Opinię o Kandydacie do Seminarium 

wyrażoną na piśmie przez Księdza 
Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę 
ze szkoły średniej 

 Orzeczenie lekarskie o zdolności do 
podjęcia studiów wyższych 

 Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o 
sakramencie bierzmowania) 

 Podanie z prośbą o przyjęcie do 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Lublinie 

 Własnoręcznie napisany życiorys 
 

WICEREKTOR:  
ks. Bogdan Pańczak 

ul. Wyszyńskiego 6 
20-950 Lublin 

tel/fax +48 (81) 532 24 68 
tel. kom. +48/ 607 60 49 75 

e-mail: b.panczak@kuria.lublin.pl 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ 21.10.2018  
21-а Нд. по Зісланні  
Преп. Пелагії  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
Про всі потрідні ласки для священиків Архиєпархі 
Перемисько-Варшавської і добрі покликання до 
Священичого і чернечого стану. 
11.10 - Парафіяльне форум 
 

ПОНЕДІЛОК 22.10.2018  
† Ап. Якова Алфеєва  
08.15 - Божественна Літургія 
+ Марія Капусняк 
 

ВІВТОРОК 23.10.2018 
Мучч. Євлампія та Євлампії, сестри його  
08.15 - Божественна Літургія 
+ Марія Капусняк 
 

СЕРЕДА 24.10.2018 
Ап. Филипа, дияк.; преп. Теофана, єп. Нікейського  
8.15 - Божественна Літургія 
+ Марія Капусняк 
 

ЧЕТВЕР 25.10.2018 
Мучч. Прова, Тараха й Андроніка; преп. Косми  
08.15 - Божественна Літургія 
+ Марія Капусняк 
 

П'ЯТНИЦЯ 26.10.2018 
Мучч. Карпа, Папіли й Агатоніки  
08.15 - Божественна Літургія 
+ Євген, Іван, Марія Панасюк 
 

СУБОТА 27.10.2018  
Преп. Параскеви Терновської; мучч. Назарія й ін.  
 

НЕДІЛЯ 28.10.2018  
22-а Нд. по Зісланні  
Преп. Євтимія; препмуч. Лукіяна  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
11.10 - Парафіяльне форум 
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