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Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй 
настанові, вірі, довготерпеливості, любові, 
постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які 
були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. 
Яких то переслідувань не переніс я на собі! А від 
усіх Господь мене визволив! Та й усі, що побожно 
хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А 
лихі люди й дурисвіти будуть чим далі, тим до 
гіршого посуватися, зводячи інших, і самі зведені. Ти 
ж тримайся того, чого навчився і в чому 
переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже 
змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа 
Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння.  
 
 
 
 
“Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був 
фарисей, а другий - митар. Фарисей, ставши, 
молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, 
як інші люди - грабіжники, неправедні, перелюбці, 
або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх 
моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши 
здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив 
себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною 
грішним! Кажу вам: Цей повернувся виправданий до 
свого дому, а не той; бо кожний, хто виноситься, 
буде принижений, а хто принижується, - 
вивищений.” 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 
ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

а. Приготування до Євхаристійної трапези 
371 Херувимська пісня приготовляє нас до 
Євхаристійної трапези. Перед тим, як «вгору 
піднести серця», співати Трисвяту пісню «Свят, свят, 
свят Господь Саваот» та «прийняти Царя всіх» у 
Святому Причасті, нам треба «відкласти всю 
житейську печаль». 
 
372 Під час Херувимської пісні священик молиться, 
аби Христос сподобив його «стати перед Святою 
Трапезою і священнодіяти святе і пречисте Тіло і 
чесну Кров». Тоді, переносячи на престол 
приготовані на проскомидійнику чесні дари, здійснює 
Великий вхід, який символізує урочистий в’їзд 
Христа в Єрусалим для звершення спасительної 
жертви і наше прийняття Його як Царя всіх – всього 
видимого і невидимого, живих і мертвих, щоб 
приєднатись до Його Пасхального таїнства. Тому 
священик поминає церковну єрархію і всіх вірних, 
молячись, щоб Господь Бог пом’янув усіх – учинив їх 
причасниками свого Царства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
373 У Просительній єктенії священик, молячись за 
принесені чесні дари, просить, щоб «вселився Дух 
благодаті у нас, і на цих дарах, що перед нами, і на 
всіх людях». Перед Символом віри диякон закликає: 
«Возлюбім один одного», наголошуючи, що спільне 
визнання віри можливе тільки в любові, яку 
приймаємо від Господа і виявляємо нашому 
ближньому. На знак цієї любові священнослужителі, 
поцілувавши чесні дари  
 
і престол, обмінюються святим поцілунком з 
привітанням «Христос посеред нас» і відповіддю «І 
є, і буде», що виражають єдність літургійної 
спільноти у Христі. Цю єдність висловлюємо також у 
Символі віри, у якому кожний і особисто, і разом з 
іншими сповідує віру Церкви в «Отця, і Сина, і 
Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну». 
 
б. Анафора 
374 Святий Юстин засвідчує віру перших християн у 
те, що «як Словом Божим воплочений Ісус Христос, 
наш Спаситель, мав тіло й кров задля нашого 
спасіння, так i ця пожива, над якою здійснено 
благодарення молитвою Його слова і з якої наші 
кров і тіла через перетворення живляться, є, як нас 
навчили, тілом і кров’ю того ж Ісуса, що 
воплотився». Євхаристійна молитва, чи анафора (із 
грецької возношення або піднесення), яку 
священнослужитель виголошує над дарами хліба й 
вина, висловлює зміст таїнства Євхаристії: 
благодарення Отцеві за сотворення світу й за 
дарування Свого Сина для нашого спасіння; спомин 
усього, що Син Божий зробив для нас; приношення 
Отцеві нас самих у словесну і безкровну службу; 
моління про зіслання Святого Духа «на нас і на ці 
дари, що перед нами», щоб у нас звершилося 
таїнство спасіння. 
 
1) Благодарення 
375 Молитві благодарення передує діалог між 
священнослужителем і вірними, у якому згадано 
основні передумови Євхаристійного таїнства: 
приймаючи «милість миру» – дар Божого 
примирення, ми відповідаємо «жертвою хвалення»: 
прославою, благословенням, благодаренням, 
поклонінням і приношенням – усім євхаристійним 
дійством. Ми можемо приносити це «святе 
возношення» тому, що прийняли «благодать 
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Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і 
причастя Святого Духа». 
 
РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ВЛАДИК УГКЦ У ПОЛЬЩІ 

 
Всесвітлішим, Всечесним і  

Високопреподобним Отцям, 
Преподобним Монахам і Монахиням  

та всім вірним 
Української Греко-Католицької Церкви у Польщі 

 
Христос Рождається! 
Дорогі Брати і Сестри! 

 
В другій молитві вірних Божественної Літургії 

св. Івана Золотоустого, яка закінчується виголосом 
«щоб під владою Твоєю, завжди бережені, ми Тобі 
славу возсилали...», священнослужитель в тихій 
молитві просить Бога за учасників Служби Божої: 
«Даруй же, Боже, і тим, що моляться з нами, успіх у 
житті, й вірі, і в духовному розумінні». В точнішому 
перекладі грецького слова прокопе, замість «успіху» 
повинно бути «зростання» або «поступ». Саме так 
це звучить уПосланні до филип’ян, в якому апостол 
Павло пише: «Знаю певно, що зостанусь живим і 
перебуватиму з усіма вами для вашого поступу й 
радості у вірі»(Фп 1,25), і в його Посланні до 
Тимотея, якого закликає: «Не занедбуй у собі 
дару,що був даний тобі через пророцтво з 
покладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, 
будь увесь у цьому, аби твій поступ усім був 
очевидний»(1Тим 4, 14-15). Як розуміти 
«зростання/поступ у житті, вірі, і в духовному 
розумінні»? Йдеться про те, щоб дозріваючи, стаючи 
фізично зрілими і з плином часу щораз старшими, 
ми водночас поглиблювали свою віру і, просвічені 

Духом Святим, «дійшли до повного пізнання Божої 
волі в усякій мудрості та духовнім розумінні»(Кол 
1,9). На зростання в роках не маємо впливу, це 
процес незалежний від нашої волі. Але поступ у вірі і 

в духовному розумінні залежить від людини. 
Свого улюбленого учня Тимотея апостол Павло 
закликав, щоб не занедбував дару священства, в 
Церкві одного з семи Таїнств. Кожен християнин 
повинен чути в серці перифразованіслова 
апостола: не занедбуй у собі дару хрещення, яким 
ти з’єднався з Христом, був з ним розп’ятий і з 
ним воскрес. Про це міркуй, будь увесь у цьому, 
аби твій поступусім був очевидний.  

 
Своєрідною школою, в якій можна 

поглиблювати віру і зростати в духовному 
розумінні, є літургійний рік. На перший погляд 
кожних дванадцять місяців Церква звершує весь 
час ті самі обряди, вертає до того самого пункту, з 
якого почала мандрівку через місяці і пори року. 
Здається, що відбувається рух по колу, що 
циклічність християнських свят нічим не 
відрізняється від поганських культів, з їхнім 
переконанням, що не можна втекти від фаталізму, 
вийти поза круг пір року. Такий поверховий погляд 
треба відкинути. А натомість уявити собі кожен 
літургійний рік як рух по спіралі вгору, з кожним 
роком вище від попереднього, з поступальним 
розвитком від менш до більш досконалого. Ми 
ніби вертаємо до того самого пункту, але мали б 
вже бути на вищому рівні, більш зрілі, мудріші. З 
кожним роком життєвий досвід, ситуація особиста, 
контекст церковний і суспільний дають нагоду, 
найчастіше через різноманітні випробування, 
зростати у вірі, правильніше розуміти життєві 
пріоритети, відсівати зерно від полови, 

розпізнавати  скарб, який вартий того, щоб віддати 
йому своє серце. 

 
Дорогі у Христі!  
Прохання про зростання у вірі і в духовному 

розумінні заносимо до Бога в Службі Божій майже 
кожного дня протягом року. Але в різдвяному часі ця 
молитва і наші зусилля, наш труд є особливо 
потрібними, бо в атмосфері всеохопної 
комерціалізації святкуванню воплочення Божого 
Сина загрожує баналізація. Адже ідеться про те, 
щоб фраза «магія свят» не витіснила слів, якими в 
своїй літургії, в утрені Різдва, Церква описує нашу 
реакцію на прихід Бога у тілі: «Це тайна 
незбагненна, яку ми єдиною вірою 
звеличуємо»(стихира на псалмі похвальнім). 
Візантійська традиція, до якої належимо, допомагає 
нам уникнути небезпеки сентименталізації Різдва 
Христового. Другого дня свят, згідно з логікою нашої 
традиції, вшановується особу тісно пов’язану з 
подією з історії спасіння, яка є темою спомину і 
актуалізації. І саме в Собор, тобто головне, 
підсумовуюче свято в честь Богородиці, про реалізм 
приходу Бога в людському тілі говорить до нас автор 
Послання до євреїв, пояснюючи, що оскільки ми 
були учасниками тіла і крови, то й Він, Ісус, «також 
взяв участь у тому, аби смертю знищити того, хто 
мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, 
яких страх смерті все життятримав у рабстві»(Євр 2, 
14-15). В усьому, крім гріха, бувши подібним до нас, 
Ісус став милосердним і, продовжує автор послання 
до євреїв, «Тому, що Він страждав і сам був 
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випробуваний, Він може допомогти тим, що 
проходять через пробу»(Євр 2,17-18). Загроза 
смерті з рук Ірода і втеча з Марією і Йосифом до 
Єгипту, про які чуємо в другий день Різдва в 
Євангелії від Матея, були тими випробуваннями, 
якими Ісус розділив долю всіх переслідуваних 
тиранами, всіх змушених покинути свій рідний дім. 
Ототожнив і ототожнює себе з ними. 

 
А у спільний з іншими літургійними 

традиціями спомин первомученика Стефана ми є 
свідками драматичного аспекту чудесного обміну 
між божественним і людським, який стався у 
воплоченні Сина Божого. Кондак свята проголошує: 
«Владика вчора до нас у тілі приходив, а рабднесьіз 
тіла виходив; вчора той, що царює, в тілі народився, 
раба днесь камінням побивають». Останній день 
різдвяних свят унаочнює нам цю істину, що 
найдосконалішою формою уподібнення до Христа є 
не тільки відмова від плати злом за зло, ненавистю 
за ненависть, але натхнена пасхальним «І тим, що 
ненавидять нас, простім все з Воскресінням» 
(Стихири Пасхи) молитва за своїх катів, щоб Бог не 
закрив їм дороги до спасіння.  

 
У Символі віри сповідуємо, що єдиний 

Господь Ісус Христос, Син Божий, «задля нас, 
людей, і нашого ради спасіння зійшов із 
небес,івоплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став 
чоловіком». Свято Різдва Христового є немовби 
«іменинами» цього артикулу нашого Кредо. Доказом 
нашого зростання у вірі і в духовному розумінні є 
перехід від літургійного «нас», «ми», до особистого 
акту віри, щоб за прикладом апостола Павла, який 
сказав «живу вірою в Божого Сина, який полюбив 
мене й видав себе за мене»(Гал 2,20), промовити: 
Вірую в Ісуса Христа, який задля 
менегрішного/грішної зійшов із небес і став 
чоловіком. 

  
Дорогі Брати і Сестри!  
Перша литійна стихира в навечіря’я Різдва 

закінчувалась словами: «Прийшла надія народів, 
щоб визволити нас від ворожої неволі». Це уривок з 
книги пророка Ісаї, з першої з чотирьох пісень про 
Слугу Господнього, який «не буде кричати, ані 
вигукувати», котрий «надломаної очеретини не 
доломить і тліючого ґнота не загасить»(Іс 42, 2-3). 
Церква бачить в особі Слуги Господнього прообраз 
Месії, самого Ісуса Христа. Але не тільки у 
візантійський традиції в часі передсвяточного 
чування проголошується слова пророцтва про 
Христа Спасителя як надію, очікування народів. 
Робить це також Римо-Католицька Церква на вечірні 
напередодні свята. Це має свою вимову! Це 
означає, що практично в цілій Європі в навечір’я 
Різдва християни очікують Когось, хто народам 
покаже шлях до спасіння. Другий Ватиканський 
Собор в Декреті про місійну діяльність Церкви 
навчає: «Ніхто сам по собі власними силами не 
може звільнитися від гріха і піднестися над собою; 
ніхто не спроможний цілком звільнитися від своєї 
немічності, чи самотності, а чи неволі; бо всі 
потребують Христа – як зразка, як Учителя, 
Визволителя, Спасителя й Життєдавця. Справді, 
Євангеліє стало в людській історії, також світській, 
закваскою свободи й поступу і завжди лишається 
закваскою братерства, єдності і миру. Тому не без 

причини віруючі прославляють Христа як 
„Спасителя і надію народів”»(Adgentes, 42). 

На жаль, сьогодні в Європі не всі народи 
плекають євангельського духа братерства, єдності і 
миру. Пишучи ці слова в половині грудня, не знаємо, 
що найближчі тижні принесуть Україні. З тим 
міцнішим упованням прославляємо і просимо про 
милість «Спасителя і надію народів». В 2019 році 
будемо це робити, прохаючи особливо інтенсивно 
про заступництво блаженного священномученика 
Омеляна Ковча. 25 березня 2019 року мине 75-та 
річниця його «народження для неба», мученичої 
смерті в німецькому концтаборі в Майданеку, а 20 
серпня 135-та річниця його приходу на світ в селі 
Космач на Гуцульщині. У своєму священичому житті, 
в душпастирській діяльності в час миру, а зокрема в 
страшні роки війни, він показав приклад братерства, 
єдності і миру. В одному з листів, який вдалось йому 
передати з концтабору, він написав:«Тут ми всі рівні: 
поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. 
Я єдиний священик між ними. Навіть не можу собі 
уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є 
один для всіх нас, без огляду на наші релігійні 
відмінності. Можливо наші Церкви є різні, але той 
самий Великий і Всемогутній Бог править усіма 
нами».  

 
Дорогі у Христі! 
В наших реаліях особливо актуальною є 

заохота апостола Павла з Послання до римлян: 
«Приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у 
Божу славу»(15,7). Хай у наших храмах у Польщі 
кожен почуває себе потрібним і бажаним. Багато хто 
з українських громадян, які у Польщі не відчули ще 
братерського до них ставлення, повторив би 
Павлове «Дайте нам місце у вашому серці»(2Кор 
7,2).  

 
Пам’ятаймо, що зростання у вірі і в 

духовному розумінні, що поступ у знанні своєї 
релігійної і культурної спадщини, а також плекання 
рідної мови є неодмінною умовою збереження 
кожної меншини, яка без додаткових зусиль сама 
прирікає себе на зникнення.  

Хай наш поступ у вірі і любові буде для всіх 
очевидний. Хай різдвяний мир і злагода тривають у 
Ваших хатах якнайдовше. Хай Ісус Христос, «учора 
й сьогодні – той самий навіки»(Євр 13,8), буде для 
всіх Вас джерелом радості і надії.  
 
+ Євген Попович 
Митрополит Перемисько – Варшавський  
 
 + Володимир Роман Ющак  
Владика  Вроцлавсько – Гданський   
 

Дано у Перемишлі – Вроцлаві в день св. Апостола 
Андрія Первозваного 2018 року Божого 

 
CZY JEZUS NARODZIŁ SIĘ W BETLEJEM  

25 GRUDNIA? 
 
Czy Boże 
Narodzenie miało 
zastąpić pogański 

kult 
Niezwyciężonego 
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Słońca, którego naro-dziny obchodzono 25 grudnia? 
Czy Jezus urodził się w Betlejem? 
  
Pytanie zawarte w tytule warte jest uwagi. Bo chodzi o 
rozróżnienie tego, co na temat okoliczności narodzenia 
Jezusa mówią Ewangelie od tego, co pochodzi jedynie 
z tradycji. Jest to ważne także dlatego, by móc 
zrozumieć znaczenie przyjścia Chrystusa na świat. 
  
Czy Betlejem? 
O narodzeniu Chrystusa w Betlejem wyraźnie piszą 
Ewangelie: Mateusza i Łukasza. Sprawa jest więc 
jasna. Chodzi o miasteczko położone w pobliżu 
Jerozolimy (osiem kilometrów na południowy wschód). 
 
Już późna tradycja Starego Testamentu zapowiadała, 
że Zbawiciel przyjdzie na świat w Betlejem. Z 
miejscowości tej pochodził Dawid i tam został 
namaszczony na króla Izraela. Stamtąd miał wyjść 
przyszły Mesjasz, wywodzący się "z domu Dawida". 
Mówił o tym prorok Micheasz: A ty, Betlejem, ziemio 
Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród głównych 
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który 
będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Proroctwo to 
wskazywało więc miejsce narodzenia Zbawcy, 
jedynego króla-pasterza. Cytuje je Ewangelia św. 
Mateusza, aby podkreślić Dawidowe pochodzenie 
Jezusa (2, 6). 
 
Jedynie najbardziej krytyczni czytelnicy Ewangelii 
wysuwają pytania: dlaczego Jezus nie mógł narodzić 
się w Nazarecie, gdzie mieszkali Maryja i Józef? Czy 
musieli oni przemierzyć sto pięćdziesiąt kilometrów, aby 
z Galilei przybyć na spis ludności do judzkiego miasta? 
Czy nie uczynili tego jedynie ze względu na proroctwa 
Micheasza? 
  
Pytania te można stawiać, ale Ewangelie mówią 
wyraźnie: Jezus przyszedł na świat w Betlejem. Także 
inne dokumenty potwierdzają, że podczas spisu 
ludności należało wrócić do swych rodzinnych miast, by 
tam złożyć deklarację. Józef udał się więc do Betlejem, 
gniazda rodowego Dawida, ponieważ pochodził z jego 
rodu. Być może stamtąd pochodziła też Maryja, 
wówczas brzemienna, która udała się tam razem z 
Józefem. 
Niewątpliwie, w Ewangelii ważny jest nie tylko 
historyczny bieg wydarzeń, ale też ich sens teologiczny: 
wypełnienie się proroctw. Gdy w czasach rzymskich 
Betlejem było już tylko mało znaczącą osadą, tym 
bardziej do niego odnosiły się słowa Micheasza. 
Wskazywały one przecież, że prawdziwa sława tego 
miasta bierze się z pewnego "odwrócenia wartości" - to, 
co najmniejsze, staje się tym, co największe. Także 
Jezus jako najmniejszy, jako najuboższy - przychodzi w 
Betlejem na świat jako Dawid, jako największy. 
  
Skąd Grota Narodzenia? 
Nieco trudniej jest wykazać, że Jezus narodził się w 
grocie, którą dzisiaj wskazuje się w Betlejem. Trzeba 
jednak ponownie odwołać się do Ewangelii, które 
mówią tylko tyle: gdy Maryja porodziła Jezusa, owinęła 
Go pieluszkami i ułożyła w żłobie (Łk 2,6-7). Podobny 
sens mają słowa anioła skierowane do pasterzy: 
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie (Łk 2,12). 
  

Jezus narodził się więc w pomieszczeniu, w którym stał 
żłób. Chociaż nie ma w Ewangeliach wzmianki o 
ubogiej stajence czy grocie, są jednak podstawy, by w 
takiej właśnie scenerii przedstawiać przyjście Jezusa na 
świat. Jeżeli nowo narodzony został ułożony w żłobie, w 
którym kładziono paszę dla zwierząt, całe 
pomieszczenie mogło być jakąś szopą, grotą skalną 

albo jakimś schronem wydrążonym w ścianie pagórka. 
 
 
W starożytności często wykorzystywano jaskinie i groty 
jako miejsce schronienia. Jeszcze dzisiaj w okolicach 
Betlejem można spotkać mieszkania w części 
zbudowane z cegły, desek czy kamienia, a w części 
wydrążone w wapiennej skale. Tam chronią się 
zwierzęta i ludzie, oddzieleni jedynie przegrodą. W 
takiej grocie mógł stać żłób, o którym mówi Ewangelia. 
Tym bardziej że nie było miejsca w głównej izbie domu 
(greckie słowo katalyma, które tłumaczymy jako 
"gospoda", oznacza właściwie pokój mieszkalny). 
Potwierdzenie znajdujemy w najstarszej tradycji 
chrześcijańskiej, sięgającej II-III w. Jako pierwszy - 
około 155 r. - mówi o tym św. Justyn Męczennik, który 
pochodził z Palestyny i zapewne dobrze znał te okolice. 
Wymienia on "grotę, znajdującą się tuż w pobliżu 
miasteczka", w której narodził się Chrystus i w której 
magowie złożyli Mu hołd. 
 
Podobnie Orygenes około 240 r. wspominał, że w 
Betlejem znajduje się grota otaczana szacunkiem. 
"Miejsce to słynie w całej okolicy - pisał - nawet wśród 
niewierzących, z tego, że urodził się tam Jezus". 
 
W okresie prześladowań władze cesarskie usiłowały w 
Betlejem zatrzeć ślady nowej religii, szerząc tam kult 
pogański. W tym "najwspanialszym miejscu świata" - 
jak pisał św. Hieronim - ustawiono posąg greckiego 
bożka Adonisa: "w grocie, w której niegdyś kwilił 
maleńki Jezus". 
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Gdy po 313 r. chrześcijaństwo uzyskało wolność 
działania, do Betlejem przybyła św. Helena, matka 
cesarza Konstantyna Wielkiego. Dzięki jej staraniom 
wybudowano tam kościół, dokładnie nad Grotą 
Narodzenia, która znalazła się pod głównym ołtarzem 
świątyni, tworząc podziemną kryptę. Kościół ten, 
przebudowany w VI wieku z polecenia cesarza 
Justyniana, przetrwał do naszych czasów. 
 
Gdy dziś w betlejemskiej bazylice schodzimy po 
wąskich schodach prowadzących do Groty Narodzenia, 
wiemy, że dotykamy miejsca wyjątkowego. Byłoby 
nieporozumieniem spierać się, czy dokładnie w tym 
miejscu, czy kilka centymetrów lub metrów dalej 
narodził się Chrystus. Najważniejsze jest wydarzenie, 
które tradycja chrześcijańska od początku wiązała z tym 
miejscem i które tutaj można kontemplować. 
 
Gdy mówimy o narodzeniu Jezusa w ubogiej grocie, 
wśród zwierząt i pasterzy, nie chodzi jedynie o tani 
sentymentalizm czy ckliwe przeżycie. Okoliczności te 
są bardzo znaczące i przemawiają bardziej niż wiele 
mądrych słów. Potwierdzają, że Bóg przyszedł w 
ubogich warunkach, które są znakiem Jego "uniżenia". 
Betlejemska grota uświadamia więc, że Chrystus 
przyszedł na świat w ciszy i pokorze, prawie 
niezauważalnie, bez niezwykłych znaków i bez 
zewnętrznej wielkości. Pojawił się na peryferiach 
wielkiego świata, w miasteczku, o którym mało kto 
słyszał w rzymskim imperium. A jednak, jak głosi 
Protoewangelia Jakuba z II wieku, na chwilę zamarła 
wówczas cała przyroda, w bezruchu stanęły zwierzęta, 
życie kosmosu i obroty gwiazd zostały w tym momencie 
jakby zawieszone. 
 
Ciemna grota jest obrazem otchłani, do której 
przychodzi Bóg przynoszący światłość. Już w swoim 
narodzeniu Chrystus zstępuje do czeluści tego świata, 
w jakich znajduje się ludzkość żyjąca w "cieniu śmierci". 
Podkreślają to zwłaszcza ikony, które przedstawiają 
żłóbek Jezusa (owiniętego chustami niby zmarły 
Łazarz),  umieszczony w skalnej rozpadlinie. Także 
Ojcowie Kościoła w swych komentarzach zwracali 
uwagę na głębsze znaczenie ciemnej jaskini, 
opromienionej przedziwnym światłem. Grota ma więc 
nie tylko sens rzeczywisty, ale też symboliczny. 
 
 
Od czasów starożytnych aż do dzisiejszych szopek, w 
których widnieją skały ułożone z papieru, betlejemska 
grota stanowi część bożonarodzeniowego wydarzenia. 
Jest elementem niezwykłej świątecznej atmosfery, która 
pomaga nam odnaleźć autentycznego ducha 
dzieciństwa Bożego, moc ufności, nadziei, czystości. 
Atmosfera ta stanowi też konieczną odtrutkę na naszą 
dojrzałość, nierzadko cyniczną, zimną, wyrachowaną. 
Pomaga nam doświadczyć ducha Ewangelii, która 
mówi: Jeżeli nie staniecie się jako dzieci... 
  
Dlaczego 25 grudnia? 
 
Ewangelie nie wskazują, w jakim dokładnie dniu Jezus 
przyszedł na świat. Zresztą w starożytności często nie 
znano daty dziennej swego urodzenia. Nie była ona 
konieczna przy podawaniu danych osobowych, nie 
zapisywano jej, jak obecnie, w księdze urodzeń, ani też 
nie wpisywano później do osobistych dokumentów. 

  
Pierwsi chrześcijanie, rozważając tajemnicę przyjścia 
Zbawiciela na ziemię, nie przywiązywali wagi do samej 
daty. Tak było przez pierwsze trzy wieki. Nie znano też 
osobnego święta Bożego Narodzenia. Kiedy jednak 
weszło ono w II połowie IV wieku do liturgii, przyjęło się 
bardzo szybko. Już św. Augustyn uważał, że 25 grudnia 
jest rzeczywistą datą narodzenia Chrystusa. 
 
Co wpłynęło na jej przyjęcie w chrześcijaństwie? 
Opracowania najczęściej wskazują, że Boże 
Narodzenie zastąpiło pogański kult Niezwyciężonego 
Słońca, którego narodziny obchodzono 25 grudnia 
(Natale Solis Invicti). Niewątpliwe kult ten, 
rozpowszechniony w Cesarstwie Rzymskim, 
spopularyzował datę 25 grudnia, która wyznaczała 
moment zimowego przesilenia dnia i nocy, a więc 
astronomiczny punkt roku, od którego coraz krótsze 
stawały się ciemności nocy, a zaczynało zwiększać się 
światło dnia. 
 
Bardziej istotny jednak wydaje się wpływ Wielkanocy. 
Była ona tak ważna w Kościele pierwotnym, że inne 
święta powstawały niejako w zależności od niej. Data 
Wielkanocy była natomiast wpisana w naturalny cykl 
roku astronomicznego, wyznaczały ją bowiem pełnia 
Księżyca i wiosenne zrównanie dnia z nocą. Fakt ten 
miał duży wpływ na układ tworzącego się roku 
liturgicznego. Również daty innych świąt umieszczano 
w znaczących momentach cyklu natury. 
  
Przy obchodach Zwiastowania (25 marca), narodzenia 
św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) czy narodzenia 
Jezusa (25 grudnia) nie stawiano pytań o dokładny 
czas tych wydarzeń. Ważniejsza była symbolika 
wybranych dat kalendarzowych i ich związek z 
naturalnym cyklem astronomicznym. Pomagało to 
przeżywać upływ czasu i różne pory roku w odniesieniu 
do Chrystusa. 
  
To także tłumaczy, dlaczego chętnie przyjęto moment 
zimowego przesilenia jako datę narodzenia Jezusa. 
Dzień ten symbolizował zwycięstwo światła nad 
ciemnościami. Doskonale odpowiadał więc, by wtedy 
czcić też narodziny Tego, który jest prawdziwą 
światłością, przychodzącą z wysoka. 

*  *  * 
Święto Bożego Narodzenia, przyjęte w IV w., dziś 
obchodzone jest niemal powszechnie w tym samym 
dniu. Dlaczego jednak prawosławni i grekokatolicy 
przenoszą je na 6 stycznia? 
 
Właściwie Boże Narodzenie świętują oni 25 grudnia. 
Datę tę ustalają jednak według kalendarza juliańskiego, 
stosowanego w tamtych Kościołach. Między 
kalendarzem juliańskim a używanym powszechnie 
gregoriańskim różnica wynosi 13 dni. Gdy w naszym 
kalendarzu jest 6 stycznia, według juliańskiego to 
dopiero 25 grudnia. Generalnie więc data jest ta sama, 
przyjęta już w tradycji starożytnej.     
 
ks. Józef Naumowicz - ur. 1956 r., wykładowca na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w 
Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w 
Warszawie, doktor filologii klasycznej i teologii 
(patrologia). 
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„ZEGAR I KALENDARZ NIE POWINNY 
PRZYSŁANIAĆ FAKTU, IŻ KAŻDA CHWILA ŻYCIA 
JEST CUDEM I TAJEMNICĄ”. ROBIN SHARMA 

Dziś Wigilia Bożego Narodzenia dla wiernych Kościoła 
Rzymsko-katolickiego. Wierni tegoż Kościoła na całym 
świecie zasiądą dzisiaj do uroczystej kolacji, będą 
dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia oraz 
modlić się w swych świątyniach. Również grekokatolicy 
Argentyny, Kanady czy Brazylii zasiądą dzisiaj przy 
wigilijnym stole gdzie będą dzielić się prosforą oraz 
składać sobie życzenia. Przy okazji tego wyjątkowego 
czasu niczym bumerang powraca kwestia zmiany 
kalendarza grekokatolików w Polsce z juliańskiego na 
gregoriański.  

Może na początek trochę historii dotyczącej obydwu 
systemów rachuby czasu. Kalendarz Juliański został 
wprowadzony przez Juliusza Cezara w 45 r. p.n.e. Rok 
astronomiczny wg tego kalendarza wynosił 365,25 dnia 
(31 557 600s) a rok kalendarzowy 365 dni. Co roku 
pojawiała się ¼ dnia opóźnienia roku astronomicznego 
względem kalendarzowego. Aby skorygować te 
opóźnienie wprowadzono co 4 lata rok przestępny czyli 
rok, który trwa 366 dni. Niestety w wyniku takiego 
obliczania pojawił się błąd. Wynikał on z błędnego 
wyliczenia czasu. Średnia długość roku 
kalendarzowego jest dłuższa od roku zwrotnikowego o 
0.078 dnia, różnica pomiędzy kalendarzem a rokiem 
zwrotnikowym narasta do 1 dnia po 128 latach, a po 
1540 latach do ponad 12 dni. W 1582 r. papież 
Grzegorz XII skorygował tą pomyłkę, wyrównał 
opóźnienie dodając 10 dni kalendarzowych w roku 1582 
(po czwartku 4 października 1582 roku był piątek 15 

października 1582 – rok szkolny był 10 dni krótszy 
;p). Kolejną zmianą było to że nie każdy co czwarty rok 
będzie przestępny ale te lata, które dzielą się przez 4 
ale nie dzielą się przez 100 (chyba że dzieli się przez 
400). To obliczanie również nie jest doskonałe lecz tutaj 
pojawia się 1 dzień różnicy raz na 3322 lata a nie raz 
na 128 lat. Kościół Prawosławny a także grekokatolicy 
po Unii Brzeskiej pozostali przy starym kalendarzu czyli 
kalendarzu juliańskim, w którym ciągle powiększa się 
błędna różnica i coraz bardziej oddala się od 
kalendarza gregoriańskiego. Dzisiaj ta różnica wynosi 
13 dni. W roku 2100 będzie wynosiła już 14 dni. Jak 
wspomniałem wyżej niektóre wspólnoty dokonały już 
reformy kalendarza ponieważ jest to kwestia „lokalna” 
danej wspólnoty, nie wynikająca z żadnego dogmatu, 
jest to jedynie kwestia rachuby czasu.  

W ubiegłym roku podczas wizyty duszpasterskiej 
kapłani greckokatoliccy Archieparchii Przemysko-
Warszawskiej (w eparchii wrocławsko-gdańskiej odbyło 
się to wcześniej) przeprowadzali ankietę wśród swoich 
wiernych pytając ich czy chcą zmiany na kalendarz 
gregoriański czy chcą pozostania przy juliańskim. 
Działanie te było odpowiedzią na postulaty ostatniego 

Soboru na, którym podniesiono tą kwestię. Ankieta 
analizowała to z czym Kościół Greckokatolicki ma do 
czynienia od wielu lat. Otóż w wielu rodzinach de facto 
„świętowanie” odbywa się właśnie w okresie świąt wg. 
kalendarza gregoriańskiego (bo wtedy dzieci przyjadą, 
bo wtedy mamy wolne w pracy, bo wtedy nie ma sesji 
egzaminacyjnej etc.). Niektórzy idą o krok dalej a 
mianowicie są w sytuacji, w której ich bliscy nie mają 
absolutnie możliwości świętowania w okresie 
świątecznym wg. kalendarza juliańskiego i 
przygotowują wigilię wtedy kiedy ci bliscy mogą przybyć 
czyli właśnie teraz. Podobna jest sytuacja studentów, 
którzy przeważnie przyjeżdżają 6 stycznia na wigilię a 
zaraz po niej wracają bo rozpoczyna się sesja 
egzaminacyjna. Pamiętam jak sam miałem raz taki 
problem mimo że byłem studentem katolickiej uczelni, 
natomiast o ile gorsza jest sytuacja studentów uczelni 
świeckich. Te zachowania potwierdziły wyniki ankiety: 
67% zadeklarowało chęć zmiany kalendarza. 
Oczywiście ankieta miała charakter opiniotwórczy i 
kwestia kalendarza będzie ostatecznie rozpatrywana na 
Soborze UKGK w Polsce. Kwestia kalendarza zawsze 
budzi wiele kontrowersji, pojawiają się liczne argumenty 
zarówno za jak i przeciw. Najczęściej przeciwnicy 
reformy podkreślają, że kalendarz jest elementem 
naszej tradycji a wręcz tożsamości eklezjalnej. Wydaję 
mi się tożsamość eklezjalna świadomego grekokatolika 
to o wiele więcej niż rachuba czasu, to przede 
wszystkim głęboka wiara, znajomość i miłość do swojej 
Liturgii, duchowość wschodnia etc. Jeśli wyznacznikiem 
naszej tożsamości będą jedynie takie elementy jak 
kalendarz to będzie to oznaczało, że jesteśmy jedynie 
tradycjonalistami narodowo-eklezjalnymi a nie żywym 
Kościołem, a ja uważam że Jesteśmy Żywym 
Kościołem. Często słyszymy też, że dzięki różnym 
kalendarzom małżeństwa międzyobrządkowe mają 
możliwość świętowania zarówno jednych tak i drugich 
świąt. Tutaj natomiast nasuwa mi się dosyć proste 
pytanie: czy urodziny świętujemy raz w roku czy dwa? 
Oczywiście można zasiąść do stołu i miło spędzić czas 
z rodziną, ze znajomymi, ale duchowego przeżycie 
Bożego Narodzenia nie da się przeżyć raz i za 2 
tygodnie drugi raz… Usłyszałem kiedyś takie zdanie 
„jeśli zmienimy kalendarz to co, 6 stycznia pojadę w 
pole”? Odpowiadając: 1. Nie wiem jaką pracę w polu 
można wykonywać 6 stycznia. 2. Jeśli byśmy zmienili 
kalendarz to świadomy grekokatolik przeżywał by wtedy 
Święto Epifanii (Jordan). Tak, byłoby to w dzień 
ustawowo wolny od pracy w Polsce. I może kiedyś 
dojdzie do sytuacji że w ten wyjątkowy dzień na ulicach 
miast spotkają się orszak Trzech Króli oraz procesja 
idąca na jezioro czy rzekę aby święcić w niej wodę. 
Podobna sytuacja zachodzi z ostatnim z 12 Wielkich 
Świąt Roku Liturgicznego a mianowicie chodzi o 
Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy, przy zmianie 
kalendarza te święto również obchodzilibyśmy w dzień 
wolny od pracy (15 sierpnia). Należy podkreślić że nie 
mamy innych dat świąt, tylko te daty wypadają w innych 
terminach przy zestawieniu ze sobą dwóch kalendarzy. 
To nie jest tak że Jezus Grekokatolików przychodzi na 
świat 7 stycznia a Jezus Rzymo-katolików 25 grudnia. 
On rodzi się raz dla nas wszystkich i po to, aby dla nas 
wszystkich dać zbawienie. Natomiast jeśli chodzi o 
historyczność to w Ewangelii ani w innych źródłach nie 
znajdujemy daty Bożego Narodzenia. Dlaczego więc 25 
grudnia? Z dwóch powodów: po 1. Data miała zastąpić 
spopularyzowane w Cesarstwie Rzymskim pogańskie 
święto Natale Solis Invicti (narodziny niezwyciężonego 
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słońca). Po 2. Ważniejsza była data Wielkanocy, którą 
wyznacza astronomia, dlatego też inne święta 
podporządkowano w ciągu roku do niej w taki sposób, 
aby wydarzenia z życia Chrystusa przeżywać w ciągu 
roku i aby nie nachodziły one wzajemnie na siebie.  

Wczoraj przeczytałem w „Naszym Słowie” artykuł o 
iście eschatologicznym tytule „Українська громада на 
порозі розколу. Новий церковний календар: всі або 
ніхто”. (Ukraińska wspólnota na progu podziału. Nowy 
cerkiewny kalendarz: wszyscy lub nikt). Artykuł już 
samym tytułem wprowadza czytelnika w odpowiedni 
nastrój zagrożenia zakładając że jakakolwiek reforma 
musi doprowadzić do podziału. (W artykule są też inne 
ciekawostki jak np. Liturgia do Ducha Św. ??? – oryg. 
Ольштинська зустріч розпочалась літургіею до Св. 
Духа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в 
місцевому храмі). Autor cytuje wypowiedzi delegatów z 
posiedzenia rady duszpasterskiej a na zakończenie 
odwołuje się do słów Patriarchy Światosława, który 
powiedział że Ukraiński Kościół Greckokatolicki na 
Ukrainie nie zamierza wprowadzać nowego kalendarza. 
Nie wspomina natomiast nic o fakcie że daty świąt wg. 
kalendarza juliańskiego na Ukrainie są dniami wolnymi 
od pracy. Nie cytuje też innych wypowiedzi Patriarchy, 
m. in. tej «Ми повинні прямувати до того, щоб 
святкувати Різдво та інші нерухомі свята за 
точнішим григоріанським календарем – так, як це 
зараз роблять не тільки католики, але й більшість 
православних церков світу. Це питання має не так 
догматичний, як дисциплінарний зміст».  

Arcybiskup Popowicz w swoich wypowiedziach 
podkreśla, że decyzję o zmianie kalendarza będzie 
podejmował Sobór, on sam zaś zrobi wszystko aby nie 
doprowadziło to do jakiegokolwiek podziału. I właśnie w 
tym kierunku powinny być skierowane działanie nas 
wszystkich. W liście posynodalnym „Boże Słowo i 
Katechizacja” czytanym wczoraj w naszych świątyniach 
patriarcha Światosław wymienia środowiska 
katechetyczne i ich zadania. Mówi o roli rodziny, 
kapłanów, katechetów oraz wspólnoty parafialnej, i to w 
tych obszarach winniśmy poruszać i wyjaśniać sprawę 
kalendarza, aby nie było to jedynie „takie nasze” ale 
abyśmy mieli ugruntowaną wiedzę na ten temat, 
dopiero wtedy możemy przejść rzetelną dyskusję.  

Najbliższych kilka dni będzie dla grekokatolików 
czasem świętowania lub nieświętowania. Na pewno 
będzie to czas odpoczynku, spotkania ze znajomymi. 
Niestety dla wielu osób będzie to czas „pusty”, nie będą 
wykonywać żadnych prac z racji szanowania świąt u 
Rzymo-katolików, niektórzy skorzystają z możliwości 
liturgii w swych cerkwiach, niektórzy poświęcą ten czas 
nauce, czytaniu książek lub w najgorszym wypadku 
oglądaniu telewizji. Szkoda, że 7 stycznia wiele z tych 
osób nie będzie miało czasu i możliwości, które mają 
teraz aby uczestniczyć w świątecznych liturgiach swych 
świątyń. Sądzę, że wszyscy powinniśmy zanosić 
głębokie modlitwy oto by zbliżający się Sobór był 
natchniony Duchem Świętym, a decyzja która zostanie 
podjęta (bez względu na to jaka ona będzie) była przez 
nas przyjęta z pokorą i wiarą w to, że taka jest wola 
Chrystusa objawiona w głosie Kościoła. Natomiast 
wszystkim, którzy teraz świętują życzę błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia!  

o. Igor Hubacz 

РІЗДВЯНА ПРОСФОРА І ЗВИЧАЇ РІЗНИХ 
ХРИСТИЯН 

 
У Навечір’я Різдва Христового та Навечір’я 
Богоявління ми молимося Велике Повечір’я з 
Литією, на якій благословляється просфора. 
Проте що ж ми знаємо про походження 
просфори? Що символізує цей хліб? 

 
Тут доречно віддалитися від реалій сьогодення та 
зрозуміти первинну суть просфори як жертви, яку 
приносять до церкви, а не виносять з неї (і це не 
обов’язково хліб). 
 
Просфора – це добровільна жертва давніх 
християн для Літургії та спільної трапези по 
богослужінню. 
Просфорою (з грецької ) в давнину називали 
приношення християн, частина якого служила для 
Літургії, а залишки – для агапе, звичаю давньої 
Церкви, згідно з яким всі члени місцевої спільноти 
(вільні і раби) збиралися разом на спільну трапезу, 
під час якої завжди здійснювалася Євхаристія. 
Агапе, таким чином, відтворювала Тайну Вечерю. 
 
Спільна просфора символізує соціальну 
рівність вірних та їх єднання в Христі. 
Характер агапе був релігійний: найважливішим 
моментом зібрання було здійснення Євхаристії. 
Також вона символізувала соціальну рівність всіх 
членів общини і їх єднання в Христі. Більш заможні 
турбувалися про харчі для бідних, проте й бідні 
вносили свою лепту, або працю в спільну казну. На 
«вечері любові» всі обмінювалися поцілунком миру, 
тут читалися послання від інших Церков і 
складалися відповіді на них.  «Наші невеликі 
вечері… називаються грецькою назвою агапе, яка 
означає любов або дружбу. Скільки б вони не 
коштували, витрати на них, які роблять віруючі із 
любові, є надбанням. Під час цієї трапези їдять 
бідні. Вечеря розпочинається молитвою до Бога. 
Коли (після вечері) умиють руки і запалять свічки, 
кожному пропонується вийти на середину і 
проспівати що-небудь на славу Божу із Писання чи 
від себе, хто як може. Вкінці вечері також 
здійснюється молитва, якою вона і закінчується. 
Розходяться не штовхаючись і не тиснучись; але з 

тією ж скромністю і чистотою, з якими прийшли 
на зібрання; тому що тут наситилися не 
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стільки їжею і питтям, скільки доброю наукою». 
Тертуліян 
Перші християни, які приходили на літургію, 
жертвували на просфору все, що потрібне до 
столу.  
Для агапе кожний, хто приходив приносив із собою 
звичайний хліб, вино, масло, одним словом, все, що 
потрібне до столу. Це приношення (по–грецьки 
просфора), чи пожертвування, приймали диякони; 
імена тих, хто склав пожертву вносили в особливий 
список, який з молитвою виголошували під час 
освячення Дарів. Рідні і близькі померлих робили 
приношення від їх імені, та імена померлих, внесені 
в особливий список, також виголошувалися. Із цих 
добровільних приношень (просфор) відділялася 
частина хліба і вина та молитвою, словом 
Христовим і прикликанням Св. Духа, освячувалося в 
Тіло і Кров Христову, а інші дари, над якими також 
виголошувалися молитви, використовувалися для 
спільного столу. 
 

У 5 столітті “агапе” – вечерю любові – відділили 
від Літургії. Відповідно змінилося значення 
просфори. 
Коли агапе відділили від Літургії, просфорою почали 
називати тільки хліб, який використовували для 
здійснення Євхаристії. 
 

Жертовний хліб – просфора – містить в собі 
христологічну символіку: просфори 
виготовляють з двох частин, які означають 
Божество і людськість Ісуса Христа. 
Просфора складається з двох частин, які 
виготовляються з тіста окремо одна від одної і потім 
з’єднуються разом. На верхній частині ставиться 
печатка, що зображає чотирикінцевий 
рівносторонній хрест із написами над поперечиною 
хреста IС і ХС (Ісус Христос), під поперечиною NI КА 
(грецькою перемога). 
 

На просфорах здійснюється перша частина 
Божественної Літургії – проскомидія. 
Проскомидія означає приношення, тобто цим 
словом виражається дія того, хто приносить, хто 
жертвує комусь яку-небудь річ. Сама ж річ, яку 
приносять, називається просфора, тобто те, що 
приноситься, дар. Пізніше просфору та вино, що 
стали тілом та кров’ю Ісуса Христа за звершеним 
Таїнством, споживаємо під час Євхаристії. 
 

Під час вечері на Святвечір ділимося однією 
просфорою з усіма членами родини та гостями, 
що зібралися з столом, на знак єдності в Христі. 
Просфора вдома 
Стараймося бути на Святій Вечері, щоби не 
втратити родинного зв’язку та через молитву й 
різдвяні традиції повніше пережити містерію 
народження Ісуса Христа, Сина Божого, нашого 
Спасителя. 

 
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 

В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. 
Згідно зі звичаєм того дня відвідуємо хворих і 
немічних зі Святими Тайнами від год. 08.30. 

 
РОЗДАЧА РІЗДВЯНИХ ПРОСФОР 

В наступну неділю після Божественної Літургії 
будемо благословити різдвяні просфори. По тому 

візмемо їх до наших домів, щоб ділитися в часі 
Святвечору. 
 

ЯЛИНКИ ДО ХРАМУ 
Звертаюся з проханням, щоб привезти 2 ялинки до 
храму. Вбирання ялинок в четвер 03 січня на год. 
17.00. Після вбирання ялинок зміна обрусів на 
престолах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

НЕДІЛЯ 30.12.2018  
31-а Нд. по Зісланні  
Неділя Святих Праотців 
Прор. Даниїла й Ананії, Азарії й Мисаїла 
9.30 - Вервиця 
09.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
Про благословення і здоров'я для Катерини Назар 
 

ПОНЕДІЛОК 31.12.2018  
Муч. Севастіяна й ін. 
09.00 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 01.01.2019 
Муч. Боніфатія  
09.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 02.01.2019 
Передсвяття Різдва Христового 
Свщмч. Ігнатія Богоносця  
08.30 - Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 03.01.2019 
Муч. Юліяни  
08.30 - Божественна Літургія 
 

П'ЯТНИЦЯ 04.01.2019 
Царські часи  
Вмуч. Анастасії  
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ ВІД год. 08.30 
 
СУБОТА 05.01.2019  
10-х мучч. Критських  
 

НЕДІЛЯ 06.01.2019  
Навечір'я Різдва Христового 
Препмуч Євгенії  
10.00 - Вечірня Різдва Христового з літургією 
Івана Золотоустого  
 
ПОНЕДІЛОК 07.01.2019  
⊕ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 08.01.2019 
⊕ Собор Пресвятої Богородиці і св. Йосифа 
Обручника  
17.30 - Божественна Літургія 
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СЕРЕДА 09.01.2019 
Первомученика і архидиякона Стефана 
17.30 - Божественна Літургія 

 


