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РІК XXII

Михайло Димид
Г О Л О В А У К Р А ЇН С Ь К О Ї К А Т О Л И Ц Ь К О Ї

ЦЕРКВИ У Б Е Л Ь ГІЇ

По довгій подорожі на американському
Українську громаду тут представляли мгр
континенті, в поворотній дорозі до Риму,
Когут і панство Бойків.
Блаженніший Патріярх Мирослав-Іван Люба15 червня Блаженніший М ирослав-Іван
чівський прилетів до Бельгії 14 червня 1989 р. В
відвідав міністра закордонних справ Бельгії Лео
залі брюссельського летовища вітали високого
Тіндеманса і йому та співробітникам представив
гостя Владика Михайло Гринчишин, місцевий
ситуацію релігійної свободи в Україні. Увечері
владика і монс. Іван Д ацько, канцлер
він мав конференцію для студентів Европейської
Блаженнішого. Крім того вітали ще Блаженнішколи журналістів у Брюсселі.
шого представники духовенства: отці Отто
16 червня відбулися наради в справі «Радіо
Ґоовартс і Тео ван-ден-Гавт, секретар ГРУГОБ
Воскресіння», що діятиме в Брюсселі при Центрі
мгр Омелян Коваль, та організатори подорожі
святих К ирила і М етодія. Це є нова
Фредді Опсомер і д-р Михайло Димид. Вже
радіопрограма українською мовою для слухачів
минуло багато часу, відколи у двадцятих роках
у Східній Европі і на засланні в далекій Азії. Вже
Голова Української Католицької Церкви, Слуга
від 1 жовтня вона буде в етері на діапазоні 25 м.
Божий М итрополит Андрей Шептицький,
на частоті 11.735 кГц, правдоподібно о год. 22 за
відвідував Бельгію. Він тут нав’язав ряд
київським часом. Україномовною програмою
контактів із Бельгійською Церквою, а це
провадитимуть молоді українці, вибрані для цієї
привело до того, що багато бельгійських
праці Блаж енніш им. Х арактер наміченої
місіонерів працювало в Україні.
програми є релігійно-культурний і інформатив
Мета відвідин Бельгії Блаженнішим була
ний, а Блаженніший Патріярх Мирослав-Іван
потрійна: 1. Представити проблеми УКЦ
цілком відповідає за її зміст.Така поважна
бельгійським і європейським політичним
ініціатива в Бельгії постала завдяки церковним
провідникам і просити в них допомоги щодо
організаціям — Церква в Потребі і Фундація
легалізації УКЦ в СССР. Так само і відносно
Свідчення Божої Любови. Блаженніший видав
церковних бельгійських властей. 2. Підтримати
окреме звернення із цього приводу до вірних
працю. Центру святих Кирила і Методія в
УКЦ. Пообіді Блаженніший дав інтерв’ю в
Брюсселі. 3. Відвідати українську церковну
Телевізійній Студії Палати Берлимон, осідку
громаду.
європейського осередку. Увечері відбулась
Для доброго проведення своєї нелегкої
вечеря в честь Блаженнішого, влаштована
програми Блаженнішого Патріярха постійно
Спілкою Фламандських Християнських Під
супроводжували Владика Михайло Гринчишин;
приємців під проводом барона Бекара в
канцлер Блаженнішого і редактор «Вістей з
Авдиторії Турновд. Тут владика Михайло
Риму», монс. Іван Дацько; директор «Радіо
виголосив добру промову, вказуючи на великий
Воскресіння», о. д-р Андрій Онуферко;
вклад праці фламандців для У К Церкви.
президент Центру святих Кирила і Методія і
17 червня Патріярх Мирослав відвідав
відповідальний за подорож Блаженнішого до
єпископа Генту, монс. Леона-Альберта ванБельгії, Фредді Опсомер; редактор «Радіо
Петегена, якому вручив листа для примаса
Воскресіння» і організатор подорожі Блаженні
Бельгії, якого в цей час не було у Бельгії.
шого, д-р Михайло Димид; директор пресового
Блаженніший відвідав сестер св. Вінкентія в
бюра Синоду УКЦ в Римі, Соня Глутковська;
Дейнзе, де проживає чимало українських сестер.
член канцелярії Блаженнішого і адміністратор
Тут зустрінувся із старенькою сестрою Ольгою і
«Вістей з Риму», Мирон Ціздин. Крім того
дякував їй за допомогу Патріархові Йосифові
велику працю для доброго проведення
під час його заслання в Сибіру. Увечері
програми здійснив представник Кардинала
відбулася зустріч Блаженнішого із ГРУГ'ОБ-ом,
Данилса, єпископ-помічник М алін-Брюссель,
що представляє добру частину організованого
Лук Де-Говре.
життя в Бельгії. Із цього приводу Патріярх
14
червня увечері Блаженніший поблагосло запрошував громадських представників виявля
вив будинок Центру святих Кирила і Методія в
ти більше єдности й співпраці із цілою
Брюсселі. По благословенні відбулася цікава
гром адою і передавати відповідальності
розмова кардинала із запрошеними гістьми.
молодим християнам. Особливо Блаженніший
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просив Г Р У Г О Б м орально і фінансово
допомагати «Радіо Воскресінню» і зорганізува
ти постійну висилку релігійної літератури в
У країну.
На празник Зіслання Святого Духа 18 червня
Блаженніший приїхав до Генк-Ватерсхей. Тут
зустрівся із єп. Гасселт, Йозефом-Марією
Гойшеном, а згодом відправив архиєрейську св.
Літургію. Під час Літургії, на якій був присутній
єпископ-помічник Гасселту, Павль Шроєрс,
Блаженніший особисто нагородив крилошанською гідністю о. Отто Гоовартса за його
довголітню працю для українців. Під час
Служби Божої співав Хор Тисячоліття під
керівництвом Кирила Гайдамахи.
Ця неділя була проголошена Блаженнішим
Світовим днем молитов за легалізацію УКЦ,
так що в тому самому часі, як наші вірні в Бельгії
молилися із участю Блаженнішого, то сотні
тисяч інших, в Україні й діаспорі, були духовно
зв’язані молитвою. В своїх проповідях Голова
УКЦ говорив про великий дар Зіслання Св.
Духа, про проблеми Церкви в Україні, висловив
признання церковній громаді Лімбургщини за
вияв єдности з Церквою і за здвигнення храму і
парафіяльного осередку.
В Народньому Домі відбувся спільний обід
української громади Лімбургщини з Блаженні
шим. Як на Богослуженні, так і тут, на обіді, був
присутній також надзвичайний гість, довголіт
ній політв’язень, правозахисник і голова
У країнської Г е л ь с ін с ь к о ї Спілки Левко
Лук’яненко. О год. 17:15 Левко Лук’яненко подав
інформації для української громади. Блаженні
ший разом з владикою Михайлом своєю участю
звеличали голову У ТС під час зустрічі _ із
громадою.
19 червня Блаженніший був прийнятий на
авдієнцію королем бельгійців Бодуеном І. Після
цього відбувся обід в Апостольській Нунціятурі.
Увечері прийняв Голову УКЦ Франц Андрійссен, віце-президент Екзекутиви Европейської
Спільноти, відповідальний за зовнішні зв’язки.
20 червня в Міжнародньому Пресовому
Центрі в Брюсселі Блаженніший Патріярх мав
прес-конференцію, а згодом вилетів до Риму.
Слід підкреслити, що Блаженніший Патрі
ярх М ирослав-Іван розгорнув інтенсивну
диплом атичну працю в різних світових
столицях у справі легалізації УКЦ, яка
приносить добрі наслідки. Це можна було
спостерігти на паризькій «Гельсінкській»
конференції, де не тільки Ватикан і США
офіційно заступалися за УКЦ, але й Канада і
Велико-Брітанія, де Блаженніший був у березні
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ц.р. Прем’єр Татчер його запевнила, що буде
боронити У КЦ і так зробила. Напевно
бельгійські та європейські зустрічі Блаженнішо
го матимуть своє значення.
Вияв прощення Блаженнішого Російській
Православній Церкві і готовість до конструк
тивного діялогу, зустріч із л авр еато м
Нобелівської Премії Сахаровим і пані Боннер,
проголошення світового дня молитов за
легалізацію УКЦ, зустріч із отцем РПЦГлєбом
Якуніним і редактором «Експрес-Хроніки»
Греґоріянтцом — все це добрі почини, які
приносять нашій Церкві симпатію і допомогу на
різних міжнародніх форумах.
Мені хотілося тільки назвати деякі факти,
щоб вказати на те, що подорожі й діяльність
Блаженнішого, як і загальна дія УКЦеркви,
заслуговую ть на більш у підтримку від
українських вірних і громадських організацій.
Пишу тут про Бельгію, але це відноситься до
загалу нашої громади у світі.

