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Єпископське послання парафії Богородиці Триручиці
Дорогі брати і сестри!
Як Апостольський Адміністратор Естонії я зазвичай
надсилаю свої послання всім естонським парафіям та
членам парафій. Цього разу я думав про звернення до
вас, членів парафії Української Греко-Католицької Церкви
Богородиці Триручиці Таллінна. Коли я приїхав до Естонії
21 рік тому назад, тодішній Нунцій і Апостольський
Адміністратор Естонії, архієпископ Хусто Мульор Гарсія
просив мене займатися потребами Української ГрекоКатолицької Церкви і сприяти здійсненню великої мрії про те, щоб українські
греко-католики у Таллінні мали свою церкву та свого священика. Анатолій Лютюк
познайомив мене з розташованими на вул. Лаборатооріумі 22 нерухомістю та
каплицею Естонської Євангельської Лютеранської Церкви, відзначивши, що вони
цілком задовольнять потреби парафії.
Завдяки українському єпископу Василю Лостену нам вдалося залучити до
реалізації церковного проекту Конференцію Католицьких Єпископів США. Їх
представники, зокрема, представники Підкомітету допомоги Церкві у
Центральній та Східній Європі під керівництвом Джорджа Сараускаса, відвідали
Таллінн і Лаборатооріумі 22. Вони зрозуміли необхідність підтримати роботу
Української Греко-Католицької Церкви в Таллінні і завдяки їхній підтримці парафія
мала змогу придбати нерухомість, розташовану на Лаборатооріумі 22, яку
Лютеранська Церква люб'язно погодилась продати Католицькій Церкві.
У наступні роки відбулися там великі ремонтні роботи. Ми попросили
німецькі католицькі організації, такі як Bonifatiuswerk, Renovabis, Kirche in Not,
підтримати грошима цей ремонт. Члени парафії, особливо Анатолій Лютюк та
члени його родини присвятили цьому багато часу та праці. У 2000 році
архієпископ і майбутній кардинал Любомир Гузар освятив завершену Церкву.
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Апостольський Адміністратор Естонії дав дозвіл на проведення у
приміщеннях парафії також культурних заходів. Навіть, якщо ці заходи не були
безпосередньо церковними, нам здавалося, що збереження та викладання
української культури та християнських традицій також сприятимуть діяльності
Української Греко-Католицької Церкви. З цього виріс заснований у 2002 році
Український Культурний Центр, з яким парафія довгий час співпрацювала.
Звичайно, ми постійно спілкувалися та співпрацювали з керівництвом
Української Греко-Католицької Церкви, перш за все з Главою Української ГрекоКатолицької Церкви, архієпископом Київським Блаженнішим Святославом
Шевчуком та його єпископом-помічником Преосвященним владикою Йосифом
Міляном. Обидва вони дуже уважно стежили і підтримували життя Таліннської
парафії і я дуже вдячний їм за це. Без їхньої допомоги багато що було б не
можливо. Протягом багатьох років Талліннська парафія Української ГрекоКатолицької Церкви росла і, безперечно, потребує для своєї діяльності тих
приміщень, які були придбані для парафії, що, звичайно, не виключає співпраці
парафії з Українським Культурним Центром.
Культурний Центр зараз працює на площі 200 квадратних метрів, що
становить близько половини всіх приміщень, які належать Українській ГрекоКатолицькій Церкві. Мені здається, що це дозволяє нормально розвиватися
культурному центру поряд з діяльністю парафії.
Дуже дякую усім, хто внесли свій вклад і підтримували створення
Української Греко-Католицької Церкви та діяльність парафії. Я тримаю в своїх
молитвах і думках Талліннську Українську Греко-Католицьку парафію та її пастиря
отця Олега Поп’юка. Через опіку Богоматері Триручиці хай дасть Господь вашій
парафії зростання в святості і чисельності.

+ Єпископ Філіп Журдан
Апостольський Адміністратор Естонії

Таллінн, 10 січня 2018 р.
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Блаженніший Святослав:
«Молитва, піст і милостиня – три правила Великого посту»
Ми спільно розпочинаємо великий час
– час Великого посту…….
Є три правила, три засади, відзначає
Предстоятель УГКЦ, аби плідно і таким
чином глибоко та правильно пережити час
Великого посту.
«Ці три правила – молитва, піст і
милостиня. Ми входимо в час Великого посту як час великої молитви, зокрема
покаянної молитви. Я хочу заохоти і запросити всіх віруючих людей, усіх вірних
нашої Церкви в цей час руху до Пасхи Господньої присвятити більше часу Богові,
особистій розмові з Ним», – сказав Блаженніший Святослав.
Молитва, вважає Глава Церкви, – це ніщо інше, як глибоке особисте
спілкування людини з Богом. «Чи це буде особиста молитва, чи спільна молитва,
знайдімо час для Бога, посвятімо Йому час Чотиридесятниці і відкриймо до Нього
своє серце, свої думки, свої болі, свої рани. У Його руки вкладімо всі наші потреби.
Спілкуймося з Ним», – закликав Глава УГКЦ.
Друга умова – сам піст. «Ідеться про стриманість від усього того, що
відволікає нас від спілкування і зустрічі з Богом. Відмовмося в час Великого посту
від усього того, що нас відволікає і розсіює. Пізнаймо свої духовні вади. Станьмо
до боротьби з нашими пристрастями. Відмовмо собі в тому, що веде нас до гріха.
Нехай ця здержливість буде нашим постом душі й тіла.
Милостиня – третя і дуже важлива складова часу посту. «Чинімо діла
милосердя, звернімо наш погляд до потребуючих наших ближніх. Коли ми
спілкуємося з Богом, то вчимося відчувати Його присутність. У тих людей, які є
потребуючими, навчімося бачити присутнього вічного живого Бога, який сказав:
те, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили. Тому в той час даймо
милостиню, відмовляючись, можливо, від якихось задоволень і розваг; те, що нам
залишилося, даймо як милостиню убогим і потребуючим».
«Бажаю всім глибокого духовного досвіду, досвіду близькості Бога, досвіду
пробудження і духовного оздоровлення, досвіду милосердя. Нехай Господь Бог
поможе нам і зблизить нас до себе», – побажав Глава УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ
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СЛОВО ДО ВІРЯН
Дорогі в Христі!
Кожного року у часі Великого посту ми маємо
добру практику молитися за нашими померлими.
Смерть і поховання не припиняють стосунків
християнської любові, що зв’язували живих із
померлими під час земного життя. Продовження
цих зв’язків і здійснюється у молитовному
поминанні покійних. Творити поминання, молитви
та пожертви за померлих – священний обов’язок
кожного християнина.
За померлими почали молитися ще у Старому
Завіті. Пророк Варух молився за померлих, кажучи:
«Господи Вседержителю, Боже Ізраїля! Вислухай
молитву за тих в Ізраїлі, що померли, і синів їхніх,
які згрішили проти Тебе... Не згадуй неправди
батьків наших» (Вар. 3, 4–5).
У Новому Завіті Ісус вказує на очищення яке проходить людина: "Мирися з
твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом
не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю.
Істинно кажу тобі: Не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага"
(Мт. 5:25-26). Ісус говорить про «ТЕМНИЦЮ», яка і є місцем очищення –
чистилищем. Так як після смерті борг вже віддати особисто тут на землі не має
можливості, може це зробити однак хтось, хто ще тут живе. Після "врегулювання"
боргу, боржник зможе вийти з темниці. Це перший натяк на молитву за померлих.
У традиції Української Греко-Католицької Церкви молитву за померлими в
часі Великого посту називаємо сорокоустами. СОРОКОУСТИ – це Служба в час
Великого посту, під час якої читають поминальні молитви за всіх померлих.
Кожної середи і п’ятниці Великого посту у нашому храмі служитимуться
сорокоусти. Для того щоб подати на таку молитву записуємо імена близьких нам
людей, які померли, у спеціальну книжечку “поминальник” чи на листку для
поминання і даємо на молитву священику. Впродовж цілого посту священик буде
згадувати ім’я усопшого у молитвах Церкви за людей, які відійшли у вічність.
о. Олег Поп’юк
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ГРІХ ЛІНИВСТВА
Лінивство як правило асоціюється з відмовою від фізичної праці. Однак, як і
інші головні гріхи – це передусім глибока внутрішня дійсність та постава серця
людини перед Богом.
Лінивство стоїть у протиріччі до Божої любові, яка по своїй природі є
активною, дієвою, плідною, творчою. Лінивство – це втеча від відповідальності за
себе, ближніх і весь світ. Воно спричиняється до духовної та фізичної деградації
людини і несе загрозу для її вічного життя. Цей гріх в основі підриває служіння для
добра ближнього, унеможливлює належну співпрацю для спільного блага та
сталого розвитку суспільства.
Біблія багато говорить про лінощі. Книга Приповідки особливо сповнена
мудрості щодо ліні та попередженнями ледачій людині. Притчі говорять нам, що
лінива людина ненавидить роботу: «Пожадання несуть згубу для лінивого, бо
його руки не мають наміру хоч що-небудь робити» (21:25); вона любить спати:
«Як двері повертаються на завісах, так і лінивий на своєму ліжку» (26:14).
Притчі також повідомляють нам, який результат очікує ледачих – лінива
людина стає слугою (або боржником): «Роботяща рука пануватиме, а лінива
даниною стане» (12:24); її майбутнє гнітюче: «Лінивий не оре із осені, а захоче в
жнива – і нічого нема» (20:4); вона може опинитися в бідності: «Пожадає душа
лінюха, та даремно, душа ж роботящих насититься» (13:4).
У житті християнина не може бути місця для ліні. Людей, котрі вірять,
навчають – «Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий
дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився» (Еф. 2:8–9). Але віруючий може стати
порожнім, якщо помилково повірить, що Бог не очікує плодів від зміненого життя.
«Тому що ми – Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог
наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували» (Еф. 2:10). Християни не
спасаються справами, але вони демонструють ними свою віру (Як. 2:18, 26).
Бездіяльність порушує Божу мету – добрі діла. Господь, тим не менше, дає силу
християнам подолати схильність плоті до ліні, даруючи нам нове єство (2 Кор.
5:17).
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Будучи християнами, ми знаємо, що наша праця буде винагороджена
Господом, якщо ми будемо наполегливими в старанності: «Роблячи добро, не
втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки
маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі» (Гал. 6:9–10);
«Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей.
Знайте, що від Господа одержите нагороду – спадщину, адже служите
Господу Христові!» (Кол. 3:23–24); «Адже Бог не є несправедливий, щоби
забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили Його Імені, послуживши і
продовжуючи служити святим» (Євр. 6:10).

Святий Єфрем у молитві на час Великого Посту пише: «Господи і Владико
життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбства і
пустомовства (порожнього мислення і мріяння) не дай мені!»
Отож першою проблемою є духовне і фізичне лінивство, що згодом веде до
отупіння мислення, а сила, яка мала б перетворитися в любов, перетворюється в
самолюбство, гнів, себежаль, мріяння, нечисті думки і почуття. Старе прислів'я
говорить: «Неробство (лінивство) є матір'ю всіх пороків». У цій молитві, крім
звільнення з лінивства, просимо і про звільнення від трьох духів: недбайливості,
властолюбства (самолюбства) і пустомовства.
Підготувала: Романія Семенюк
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ПЕТРО ГУМЕНЮК – автор іконостаса
Народився 28.11.1957 р. у Львові.
Закінчив
Львівський
інститут
прикладного і декоративного мистецтва
(1985). За фахом - художник по склу.
Працює в царині живопису, графіки,
іконопису; художник львівського театру
ім. Л. Курбаса.
Виставлявся у Львові, Києві,
Харкові, Варшаві, Кракові, Любліні, НьюЙорку, Торонто, Оттавi, Монреалі, Відні,
Барселоні.
Його
роботи
є
у
Національному музеї та в картинній
галереї м. Львова.
http://art.lviv-online.com/petro-humenyuk/

Роботи Петра Гуменюка експонуються у галереї сучасного сакрального
мистецтва «IconArt», яка облаштувалась у невеличкому й затишному приміщенні
на вул. Вірменській, 26 у Львові. Метою створення галереї є зближення сучасного
мистецтва та християнської духовності, переосмислення традицій у
сьогоднішньому культурному контексті, а також створення можливості нового
розвитку церковного мистецтва. На сайті галереї художник написав так:
«Про себе: Іконою цікавився давно. Коли вчився в Академії мистецтва у
Львові, виїжджав у далекі карпатські села, де оглядав чудові приклади дерев'яної
церковної архітектури, старі гуцульські хрести, старі ікони та ікони на склі.
Формувався як особистість у львівському мистецькому середовищі. Тоді у 1980тих роках годі було говорити про малювання ікон. Але була людина, котра як
науковець займалася дослідженням ікони в Національному музеї у Львові – це
Віра Іларіонівна Свєнціцька. Під її керівництвом з 1977 до 1980 року працював як
лаборант. Вона й запропонувала посаду реставратора ікон. Праця реставратора в
Національному музеї дала змогу ближче вивчити середньовічне галицьке
малярство та ознайомитися з технологією творення ікони. Багато часу провів в
збірці ікон, дослухаючись до порад Віри Іларіонівни, виїжджав на наукові
стажування до Москви, крок за кроком здобуваючи належні навики та знання.
Для мене цікавою є глибина, можливо, через те, що у глибини немає дна.
Важливим є питання що, а не як.
Необхідністю в своєму житті вважаю доброту, справжність та відданість
друзям. Без цього ніяк.
Основні твори: іконостас церкви св. Богородиці Триручниці в Таллінні
(Естонія), зокрема – мало поширений в іконографії образ Богородиці Триручниці».
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Богослов-мистецтвознавець Маркіян Філевич про Петра Гуменюка:
«Особисте осмислення християнства простежується у творчості художника ще з
80-х років, коли художник працював у реставраційних майстернях Національного
музею у Львові. Наступним поворотним пунктом в сакральній творчості П.
Гуменюка стала праця над іконостасом для греко-католицької церкви Богородиці
Троєручиці української громади Таллінна. Художнику вдалось створити іконостас
достосований до середньовічної архітектури, таким чином у мурах романського
храму виникло неповторне середовище візантійського літургійного простору.
Сакральному
мистецтву
Гуменюка
властива
виразна
позаконфесійність — його твори не
стверджують
якоїсь
однієї
християнської традиції, а радше
сягають
основного
—
Христа.
Використовуючи як східну, так і
західну іконографію, Гуменюк не
відчуває себе обмеженим нею —
християнська традиція минулого для
нього це добре підґрунтя для
власного роздуму та власного пошуку.
http://www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/mizh-kamenem-derevom-i-metalom/

У своїх сакральних творах Петро Гуменюк концентрується передусім на
темах трагічних, як от “Несіння хреста” чи “Поцілунок Юди”. Ймовірно такий вибір
продиктовано не лише особистісним сприйняттям та переживанням християнства,
але також витвореною власною експресивною візуальною мовою. У живописі, а
також в іконописі Петра Гуменюка відчувається його попередній досвід
художника-графіка — дуже виразна форма набирає глибшого звучання за рахунок
незвичного кольору. Часто це глухий і напружений колір. Зокрема у живописі
художника рідко можна побачити виразний відкритий колір, набагато частіше це
колір тіні, котрий передвіщає драму.
Творчість Петра Гуменюка багатогранна — часто несподівана, часто
заворожуюча. Його зацікавлення охоплюють театральний простір, церковне
мистецтво і станкову графіку».
Джерелa: сайти галереї «IconArt» http://iconart.com.ua/ та Релігійноінформаційної служби України www.risu.org.ua
Підготувала: Ніна Охріменко
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ОГОЛОШЕННЯ
Реколекції
9-11 березня відбудуться великопісні реколекції.
09 березня 17.00 – Панахида біля Шевченківського дуба у Таллінні
18.00 - Св.Літургія, наука, сповідь
19.00 - Зустріч з громадою
10 березня 17.00 - Св.Літургія, наука, сповідь
18.00 - Зустріч з громадою
11 березня 10.00 - Св.Літургія, наука
Тарту 16.00 - Св.Літургія, наука, сповідь
17.30 - Зустріч з громадою
Літній табір - канікули з Богом
Запрошуються діти віком 8-16 років на
дитячий табір, який відбуватиметься з
26 по 30 червня 2018р.Б. в Кодасема
Цього року знову запланований
спільний табір для Естонії і Латвії.
Бажаючих прошу зголошуватись до 1
червня.

Порядок Богослужінь
Вербна неділя – 25 березня
БЛАГОВІЩЕННЯ
10.00 – Свята Літургія (Таллінн)
Благословення галузок
16:00 - Свята Літургія (Хельсінкі)
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Страсний Тиждень
Великий Четвер
18.00 - Страсна Утреня
Страсна П’ятниця
10.00 - Великі (Царські) часи
Виставлення Плащаниці
13.00-15.00 – Екуменічна хресна дорога
вулицями старого міста

Воскресіння Христове - 1 квітня
храм Богородиці Троєручиці м.Таллінн
9:00 – Пасхальна Утреня
10:00 – Свята Літургія
11:00 – Благословення Пасок
м. Тарту - 31 березня
16:00 - Свята Літургія
Благословення Пасок

Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які
святкують свій день народження у березні:
Ярослав Гушулей (02.03), Надія Швець
(03.03), Валерій Градов (10.03), Девід Баб'як
(13.03), Світлана Лаврів (23.03), Ійво Лариса
(23.03), Максим Соловей (25.03), Анна Сумик
(27.03), Андрій Гушулей (28.03).
Многих та Богом благословенних літ.

Видавець: Храм Богородиці Троєручиці, УГКЦ. Відповідальний: о. Олег Поп’юк
Часопис видається на правах внутрішнього розповсюдження. Редакція не несе
відповідальності за точність фактів, власних імен, цифр та інших даних.

Адреса: Laboratooriumi 22, Tallinn 10133 Тел: +372 583 52 562;
e-mail: ugcc.ee@gmail.com; www.ugcc.ee
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Утреня з
поклонами
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29

22

15

Великий четвер
Св. Літург. - 09:00
Страсна Утреня
18.00

Св. Літургія
09:00

Св. Літургія
09:00

Св. Літургія
09:00

8

2

16

Страсна П’ятниця
Царські Часи та
виставлення
Палащаниці -10.00

30

Св. Літургія-17:00
Панахида - 17:50
Хресна Дорога -18:00

23

Св. Літургія-17:00
Панахида - 17:50
Хресна Дорога -18:00
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Реколекції
17.00 – Панахида біля
Шевченківського дуба
Св. Літургія, наука
Талллінн - 18:00
Спільна зустріч - 19.00

Св. Літургія-17:00
Панахида - 17:50
Хресна Дорога -18:00

1
Св. Літургія
09:00
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ТАРТУ
Св. Літургія
Благословення
Пасок - 16:00

31

24

17

10

3

Реколекції
Св. Літургія
наука - 17:00
Молитовна зустріч
з громадою - 18:00

СУБОТА

4

25

18

11

1 квітня
Неділя ПАСХИ
ВОСКРЕСІННЯ
ХРИСТОВЕ

КВІТНА Неділя
БЛАГОВІЩЕННЯ
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 - Хельсінкі

Неділя 5-та
Великого посту
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

Неділя 4-та
Великого посту
Реколекції
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 - Тарту

Неділя 3-тя
Великого посту
Хрестопоклінна
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

НЕДІЛЯ

