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Мир і Архипастирське благословення.

Сим нинішним Пастирським Листом хочу предста
вити дуже важну справу і заохотити до її виконування, 
а саме про католицьку акцію. Слово акція означає те 
саме, що діяльність, чинність, праця. Отже католицька 
акція означає діяльність, працю, труд, в католицькій 
Церкві.

Заки одначе приступю до самої справи про като
лицьку акцію, хочу перше пояснити значіння і вагу ка
толицької Церкви, бо многі не розуміють добре, що се 
є Церква, котру І. Христос оснував. Многі звичайно ду
мають, що Церква, се та церква збудована з цегли, ка
міння чи дерева, яка знаходиться в селі чи місті.

Ісус Христос не збудував своєї Церкви, ані з каміння 
ані з дерева, але живу Церкву, котра має обняти всіх 
людей на цілій кулі земній і має тревати аж до кінця 
світа. І. Христос установив видиму Голову своєї Церкви 
на землі, найвищого її Настоятеля, а саме св. Апостола 
Петра, бо до него сказав 1. Христос: Ти є Петро, т. 
є. скала і на тій скалі збудую мою Церкву: „Тм есй 
Штрж, й на селгь. каліжи сс-зйжд  ̂ церкоігь. (Мат.
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XVI. 18), а рівночасно дав йому найвисшу власть ря
дити і учити в тій Церкві, сими словами: І дам тобі 
ключі царства небесного і що звяжеш на землі, буде 
звязане на небесах, і що розвяжеш на землі, буде роз- 
вязане на небесах. „И дал*Тч тев'к ключй царства неве- 
снагю: й єже аЧц* сважеши на зш лй, еВдіттч свазлно 
на невегк̂ Тч: й ежі аіце разрИкшиши на зелілй, вВдїттч 
разр'кіш'но на невег^Тч” (Мат. XVI. 19).

Відтак вибрав І. Христос Апостолів, котрі мали 
під проводом і властю св. Петра тою Цеквою управляти 
і учити, бо до них сказав І. Христос: Дана мені всяка 
власть на небі і на землі. Йдіть і учіть всі народи, за
ховувати те все, що я вам заповів і се я з вами во всі 
дни до кінця сьвіта. „ДадесА л»н*к всАка вла'сттч на нєбеси 
й на землй. ІШдше оуво нлучйте вса газкіки... Оучашд 
й)(Тч влюстй вса єлйкл запов^да^ж валгь.: й сі азтч січ ва
ми есміч во вса днй до скончанЇА в4каА (Мат. XXVIII. 
18 — 20). Тими словами зазначив Спаситель, що власть 
дана св. Апостолови Петрови й прочим Апостолам від него 
походить, а не від людей. І. Христос сказав: Хто вас 
сдухає, мене слухає, хто вас відкидає, мене відкидає. 
„ОдбшаАЙ ва'пч, мене слбшаєтіч, й щмета'АЙсА влстч, л«не 
ишгга'етсА'’. (Лук. X. 16).

Вкінци вибрав І. Христос також сімдесяти учеників, 
які мали помагати Апостолам в їх уряді, як про се спо
минає св. Письмо: „По сй̂ тч же іавй Господь й йи'і̂ ж. 
седмдєсатьЛ (Лук. X. 1). їх установа є також від І. Хри- 
ста. Про перших вірних, які увірили в науку Христову 
і до його Апостолів і учеників пристали, споминає св. 
Письмо, а саме коли вони були зібрані з Апостолами 
в навечернику разом з Марією Матерію Божою: „Кзкі-
дошл на горниці, йд'кже превьівл'ющї, Петртч же й Іа- 
кижтч й Іимннтч ийндрж,Фїліпптч й 0ц)ма,Елрдоломж йійат-

ПГ ПГ ЛГ Г,г

дей, Іакижтч Ялфеовтч й (гілпунж Зилщтж, й І8да Іакижль.
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Сій ВСИ ЕА\$ ТїрПАЩЇ ЄДИНФДВШНШ БЖ ЛІОИИТВ'к Й /ИФ-
лїнїи счь. женалш й іИаріею Ма'терїю Іис$совок>, й гк Брл- 
тїєю егю.СД’Ьян. І. 13— 14).

І се було те перше Зібрання, котре становило по
чаток, т. е першу Христову Церкву. Тій першій Церкві 
І. Христос зіслав Духа св. в сам день пятьдесятниці, т. є 
в пядесятий день по його Воскресенню, а в десятий 
день по його Вознесенню на небо. На ту памятку об
ходимо свято Зіслання Духа св. або Зелені свята. Дух 
св. зійшов в виді огнених язиків серед шуму бурі: 
И бкістт* внезапВ гк нєвїсї шЗлгь., іакш носй/и8 дкі^анїк» 
в8рн8, й йсполни весь доліж, йд'кже ба](8 с'кдАїде: и  а- 
ВИШЛСА ИЛГК разд'клжи АЗКІЦКІ ьлкш огненни, с*кде Жї 
на єдйиолгь коеліждо й ^ 4*. (Діян. II, 2 — 3).

І та перша Церква з смертю св. Ап. Петра і про- 
чих Апостолів, Учеників, як також перших вірних не 
перестала істнувати, бо Христова Церква має тривати 
аж до кінця світа. Св. Ап. Петро як особа умер, а од
наче його уряд і власть не зійшаа з ним до гробу, але 
перейшла і переходить на кождочасного його наслідни- 
ка, т. є на кожного Епископа, котрий слідує на Престолі 
Римськім, по св. Петрі, де він мав свій престіл і де умер. 
Отже кождий наслідник св. Петра, т. є кождий Єпископ 
Римський, т. є Папа, св. Отець є видимою Головою Хри
стової Церкви, має ту саму власть і гідність що св. Ап. 
Петро. Инакше бути не може, бо як тіло без голови, як 
дім без фундаменту не може бути, так само і Христова 
Церква не моглаби істнувати, якби з смертю св. Ап. 
Петра скінчилася власть і уряд даний йому від І. Хри- 
ста. Се нам свідчить не тільки наука віри, але також 
історія і простий розум. І. Христос отже оснував і збу
дував свою Церкву на св. Петрі і на кождочаснім його 
насліднику т. є. св. Отцю, Папі Римськім. І та Церква 
називається католицька Церква.
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Таксамо уряд і власть Апостолів не зійшла з ними 
до гробу, але переходить на їх наслідників, т. є. на 
Епископів. Бо коли І. Христос приобіцяв Апостолам, що 
буде з ними аж до кінця світа, то се відноситься і до 
Епископів як їх наслідників, бо инакше ті слова І. Христа 
не малиби значіння, бо прецінь Апостоли не жиють, бо 
повмирали, отже ті слова І. Христа відносяться також 
до їх наслідників т. є. Епископів. І кождий Апостол ще 
за життя свого установляв Епископів, як се читаємо 
в св. Письмі, а ті знов Епископи установляли дальших 
Епископів, так що кождий Епископ виводить свій поча
ток від котрогось з Апостолів.

Рівнож і Ученики Христові не перевелися з своєю 
смертію. По них послідували і послідують їх наслідники 
т. є. священики, від Епископів висвячені і до помочи 
Епископів призначені, а се тим більше, коли Церква 
Христова поширилася, а Епископи самі не могли і не 
можуть всюди слово Боже голосити, св. Тайни уділяти 
і справувати всі душпастирські обовязки.

Вкінци треба зазначити, що кромі перших вірних, 
котрі були в навечернику, відтак ще инші увірили 
в науку Христову і приступили до того першого Зібран
ня, т. є. до тої першої Церкви Христової. Бо по зісланю 
Духа св. Апостоли зачали голосити явно Христову науку, 
відтак розійшлися по цілім світі і навертали людей до 
правдивої віри. В той спосіб та перша Церква щораз 
більшала і поширювалася по цілім світі.

І як за часів Апостолів, так само се діялося і діється 
по всі часи. Папа, св. Отець дальше управляє уряд і вико
нує власть св. Петра, так само Епископи дальше виконують 
уряд Апостолів, а священики сповняють обовязки Уче- 
ників Христових, а всі вірні остають під властію і про
водом Папи, Епископів і своїх священиків і в той спосіб 
становлять Церкву від І. Христа установлену. Всі визна
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ють ту саму віру, приймають ті самі св. Тайни і остають 
під одним найвисшим Пастирем, т. є. св. Отцем, Папою 
Римським.

Що отже є католицька Церква ? Католицька Церква 
се збір всіх вірних, які разом з своїми священиками, 
з своїми Епископами слухають одного найвисшого 
Пастира св. Отця, Папу, визнають одну і ту саму віру 
і приймають одні і ті самі св. Тайни від Христа уста
новлені.

В перших початках христіянства Епископи зі своїми 
священиками були тільки в великих містах. З часом, коли 
христіянство розширилося і число вірних сильно зросло, 
зачали повставати христіянські зібрання по инших містах 
і селах, в котрих сповняли душпастирські обовязки 
священики від Епископів поставлені. Таке христіянське 
зібрання, чи така христіянська громада в данім місті 
чи селі становила частину цілої катол. Церкви. Ті 
частинні Церкви по містах і селах з часом остали названі 
парохіями. Вірні такої парохії сходилися до збудованих 
святинь, там слухали Служби Божої і духовної науки, 
там причащалися, приймали і прочі св. Тайни. І ті свя
тині, ті доми Божі, названі остали також церквами від 
збору вірних, від тої живої церкви. Отже церква в парохії, 
то властиво не є церква збудована з каміня, з цегли, 
чи з дерева, але се вірні даної парохії на селі чи в місті 
під проводом і властію священика, як свого душпастира. 
А понеже ті вірні збираються на Богослуження, на 
молитву, на слухання науки і на приняття св. Тайн 
в збудованій святини, тому то святиня названа остала 
також церквою.

З часом повстали Епархії або Дієцезії, т. є. певна 
часть парохій, т. є. христіянських зібрань, тих частинних 
церков, остала опреділена під власть і керму Епископа. 
Отже парохії, ті частинні живі церкви, разом з своїми
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священиками — душпастирями під проводом і властію 
свого Епископа від Папи поставленого, становлять 
Епархію, або Діецезію.

Таких Епархій, або Дієцезій є много і то ріжного 
обряду, одначе у всіх одна віра, одні св. Тайни, один 
найвисший Пастир, т. є. св. Отець, Папа. І ті всі Дієцезії, 
або Епархії разом з своїми Епископами, священиками 
і вірними, під проводом і властію одного найвисшого 
Пастира, Намісника Христового, св. Отця Папи в Римі, 
визнаючі одну і ту саму віру, приймаючі одні і ті самі 
св. Тайни, становлять одну Церкву, від Христа основану 
І та Церква називається католицькою, т. є. вона розтя
гався по цілій кулі земній, по цілім світі і триває по 
всі часи.

Тій своїй, т. є. католицькій Церкві дав І. Христос 
свою власть, свою науку, свої св. Тайни, свої заслуги 
і сам остався і остає в Найсв. Евхаристії утаєний як 
жерело життя і сили катол. Церкви, а заразом в Евха
ристії продовжає свою жертву Голгофти в безкровний 
спосіб в часі Служби Божої, і живить своїх вірних своїм 
тілом і кровію уділяючися їм в св. Причастію. Вкінци, як 
попередно сказано, І. Христос зіслав Духа св., котрий 
в тій Церкві ділає по всі часи почавши від тої хвилі, 
коли зійшов на першу Церкву зібрану в навечернику. 
Дух св. просвічує ту Церкву і розбуджує та дає її 
життя Христове і тому та Церква в справах віри і спа- 
сення людських душ не може помилитися.

В катол. Церкві не всі мають однакову власть, 
становище і обовязки. Папа має найвисшу власть в цілій 
Церкві, на цілім світі, він справує найвисший уряд 
священичий, учительський і пастирський, а під його 
проводом і властію Епископи в своїх Дієцезіях чи 
Епархіях мають власть і обовязок чувати над правди
вістю віри, моральности і всіх справ, які відносяться
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до спасення і усвячення людських душ. Епископи 
разом з Папою і під проводом Папи становлять цер
ковну ієрархію, т. є. власть в Церкві. До помочи 
Епископів стоять священики по парохіях, які від Епископів 
поставлені і в імени Епископів сповняють душпастирські 
обовязки для вірних. І всі разом, т. є. Папа, Епископи 
і їм до помочи додані священики становлять Церкву 
научаючу, а всі прочі вірні становлять Церкву слухаючу. 
Ті, котрі поставлені на степени священства через св. 
Тайну священства, становлять Церкву научаючу, а всі 
прочі вірні становлять Церкву слухаючу, бо вірні не 
маючи св. Тайни священства, не можуть, бо не мають 
пласти управляти в Церкві, але мають йти за проводом 
тих, котрі на се є поставлені. І тому вони мають їх 
слухати, як се приказав І. Христос: Хто вас слухає, 
мене слухає, а хто відкидає вас, мене відкидає.
ІШ А Й  В ІП ч , Л\ШІ  сл&ішечгь., Й Щ/ШТ4А Й С А  В4 Г К , 
щ/иетаетсА1,4. (Лук. X. 16).

З дотепер сказаного виходить, що катол. Церква 
є установою, є державою Богочоловічою. Вона є державою 
Божою, бо від Бога і властю Божою установлена, вона є дер
жавою і чоловічою, бо складається з людей. Вона має свою 
власть від І. Христа і свої права, вона независима від 
ніякої світської власти. Ісус Христос є початком і жере- 
лом її власти. Катол. Церква є одна наділена від І. 
Христа всіми прикметами і свойствами, які має посідати 
правдива держава. Вона посідає потрійну власть: зако- 
нодатну, судову і карну. Катол. Церква є правдивою 
державою, одначе не чисто земська, не в тім значінню, 
як кожда держава світська, але є надприроднок) і духо
вою державою з огляду на свою ціль і середники, ко
трими до тої ціли зміряє. Папа є Сувереном і незалеж
ний від ніякої світської влади. Він вправді може бути 
насильством поневолений від світської влади, але ніко
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ли не може бути її підданим з власної волі, як про те свід
чить історія катол. Церкви. Він навіть у вязнициів кай
данах є завсігди независимим Сувереном. Епископи так 
само не виводять своєї власти і уряду від світської вла
ди, але через Папу від І. Христа як наслідники св. 
Апостолів. Вони мають свою порядочну владу (огсііпагіа) 
під повагою і властю Папи у своїх Епархіях, чи Дієце- 
зіях їм опреділених через св. Ап. Столицю. Рівнож па- 
рохи мають свою порядочну власть у своїх парохіях від 
Епископа їм опреділених під властю Епископа. Вони не 
можуть бути зависимі від світських чинників у викону
ванню своїх душпастирських обовязків. Вони не можуть 
бути вибирані або усувані після необмеженої волі і ви
бору вірних. Словом катол. Церква є державою в повнім 
того слова значінню і незалежна від ніякої світської влади.

І сим якраз ріжниться катол. Церква від всіх фаль
шивих церквей та ріжних сект. Історія свідчить, що всі 
вони невільничо віддані на услуги світської влади. Се 
видимо прим, в Росії на шизматицькій церкві, яка за ча
сів царату була увязнена царською державою і стояла 
на її услуги, се видимо також на протестантах і инших 
сектах.

З попередно сказаного дальше виходить, іщ> 
катол. Церква істнує і розвивається не людською, але 
Божою силою. В ній є непомильне світло і невичерпане 
Боже життя. І тому вона істнує і буде істнувати до кін
ця світа. Ніяка держава світська, ніяка установа не ма
ла і не має стільки противностей і ворогів, що катол. 
Церква, а одначе вона істнує, побіджує і розвиваєся, 
хотяй не розпоряджує ані армією війська ані ніякою 
иншою земною силою, яку мають світські держави. Світ
ські держави хотяй як могутні, минулися і минаються, 
але катол. Церква заєдно істнує і буде істнувати, як 
І. Христос приобіцяв, бо і найбільша ворожа сила, на
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віть сила пекла не потрафить її перемогти: „И крата 
адока не &дол1їк>т 2і ей“. (Мат. XVI. 18). Поодинокі чле
ни, а навіть частини катол. Церкви, як люди, мо
жуть бути слабосильні і немічні, можуть навіть упасти 
і відпасти, одначе сама Церква не може упасти, бо тут- 
ділає сила Божа. Що мимо промахів і упадків поодино
ких членів, як також відступств частин, катол. Церква 
істнує, се якраз є доказом, що вона Божою, а не чисто 
людською установою.

Шизматицькі і єретичні церкви, які відпали від ка
тол. Церкви, не мають в собі Божої сили і Божого жит
тя, хотяй на зверх своїми Богослуженнями можуть ви
даватися і бути подібними до катол. Церкви. Як штучна 
рожа може бути подібна до живої рожі, одначе вона 
не є жива, вона мертва, так і кожда шизма і єресь 
є мертва і в тьмі погружена. Коли галузь відчімхнеться 
від живого пня дерева, то вяне і усихає, так само 
і кожда шизма і єресь відірвана від живого дерева катол. 
Церкви мусить зівянути і завмерти. Єресь чи шизма 
остільки може бути чинною, оскільки спирається на 
чисто земній і людській силі і на чисто світських чин
никах, а коли тих нема, вона устає і завмирав. Про те 
все дає нам вимовне свідоцтво історія. /

Вкінци, як пізналисьмо попередно, катол. Церква 
є сама в собі одна, т. є: одна віра, одні св. Тайни і один' 
Пастир, а тим самим єдино правдива. Бо правда сама 
в собі є одна, вона йде одною дорогою і стремить до 
одної ціли. Фальш і лож йде ріжними дорогами і сама в собі 
неустанно зміняється і не має одної ціли. В катол. Церкві 
одна і та сама віра у всіх її вірних і по цілім світі, чи 
в Европі, чи в Азії, чи в Африці, чи в Америці, словом 
всюди. Є вправді ріжні обряди, але одна і та сама ві
ра, таксамо завсігди і всюди уділяються і приймаються, 
ті самі св. Тайни. Вкінци той самий і то один найвищий
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Пастир і та сама власть. Де є світло правди, де є жит
тя правдиве, там нема розкладу, там нема поділу, там 
все одним духом переняте, там все стремить до одної 
ціли. А сего якраз нема у шизматиків і єретиків. Вони 
стративши Боже життя і світло Духа св. попали в за- 
вмерття і тому у них є розклад. Як тіло, коли з него 
вийде душа, котра дає життя, стає мертве, гниє і роз
кладається, так також шизма і єресь позбавлена Божого 
життя через відступство від катол. Церкви, стає мертва, 
духово гниє, і розкладається. Звернім увагу на шизма- 
тицьку церкву, там повстали які десятки сект: старові
рці, безпоповці, духоборці, діяконовці і многі инші. А всі 
б о н и  між собою ріжняться, сваруться, а навіть себе по
борюють. А ще більший розклад у протестантів. Там вже 
■сотки сект виродилося з протестантизму, а кожда з них 
що иншого по свому учить і вірить. Деякі секти мають 
початок навіть жидівський.

Все повисше я написав, щоби всі знали, як знай
тися в нинішних часах, в котрих намножилося всяких 
фальшивих учителів, котрі людей туманять, для свого 
зиску. Всі вони захвалюють свою віру на те, щоби по
бивати катол. Церкву. Як фальшівник вина приліплює 
на фляшці картку з написом, що то дуже добре вино 
і давне, а тимчасом у фляшці фальшиве вино, так і ті 
ріжні провідники сект на зверх захвалюють свою науку, 
але наука їх є фальшива, бо тільки позірна, а сама в со
бі шкідлива і погубна. Про те все я коротко написав, 
бо широко розводитися требаби писати цілу книжку. 
Тому нехай Всечесні Отці Душпастирі ширше і більше 
пояснять в своїх проповідях. ^  тільки накликую до всіх 
•як Ваш Епископ: не дайтеся збаламутити, стійте кріпко 
при католицькій Церкві, в котрій єдино Ваше добро 
і спасення душ.}

Рівнож треба шанувати і слухати церковної власти
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даної від І. Христа. Всі, котрі хотять бути правдивими 
членами катол. Церкви, до неї належати і з неї черпати 
своє спасення, мусять признати і підчинитися власти св. 
Отця, своїм Епископам і своїм душпастирам. Звертаю 
тут увагу тим більше, що в послідних часах зачинається 
проявляти дух бунту між вірними проти церковної власти. 
Трафляється, що вірні хотять диктувати своїм душпасти
рам, хотять усувати священиків, а навіть грозять Епи- 
скопови ;відступством від правдивої віри, як Епископ не 
вчинить їх волі. Доходить до сего, що Епископ має тіль
ки старатися про удержання і виховання священика 
в семинари, має постаратися про його платню, а вони,, 
т. є. парохіяни мають священиком розпоряджувати після 
свого уподобання. То кождий ґазда чи ґаздиня має пра
во розпоряджувати в своїм ґаздівські і ніхто не СМІЄ: 

мішатися, а в Церкві, в Дієцезії не мавби щрава і вла
сти розпоряджувати Епископ?! Трафляються навіть слу- 
чаї, що чинно зневажують священика, прим, або вибиваючи 
вікна. В одній парохії мусіли жиди стерегти дому паро- 
хаперед напастями христіян-парохіян. Що за дикунство?! 
Таке може бути справді хіба між дикунами, а не між ві
руючими христіянами! Зазначую, що парох в тій паро
хії був добрим священиком, сповняв гідно свої обовязки,. 
а вина його хіба в тім, що він не хотів йти за дикта
том верховодів-патріотів.

Загально також відомо, що наші люде нераз мають 
більше довіря і дають більше послух всяким демаґоґам, 
ворожим ґазетам, та всяким непокликаним патріотам,, 
ніж священикови, ніж Епископови. Ухвала чи постанова 
в світській читальни, чи кооперативі, має більше значін
ня і увагу, ніж проповідь священика в церкві. А ухва
ли і постанови в наших світських установах є загально 
просто ворожі Церкві і вірі. Священик має дбати про 
читальню, про кооперативу, має служити при всяких:
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патріотичних виступах і парадах, має наставляти чоло 
і за всіх брати відповідальність і терпіти. А як свяще
ник не може і не хоче слухати диктату патріотів-верхо- 
водів, то сейчас нарікання, а навіть бунт і домагання, 
щоби забрався з парохії. Нехайже знають ті парохіяни 
і нехай знає цілий наш нарід, що як не будемо узнава
ти і шанувати Христової власти в катол. Церкві, то зійдемо 
зовсім на бездоріжа, станемо наймитами-прислужниками, 
будемо розбиті і від всіх висміяні і знехтовані. Бо І. 
Христос не дозволить з себе кпити!

*
Щоби ще більше зрозуміти і відчути значіння, вагу 

і конечність катол. Церкви, треба ще знати, що катол. 
Церква є містичним тілом І. Христа. Що се значить мі
стичним тілом? Се значить, що катол. Церква є тілом 
І. Христа в духовім значіню. Вона є так тісно злучена 
з І. Христом, як тіло з душею. Між І. Христом а Його 
Церквою є така звязь, лучність і єдність як в супружу. 
Про се говорить св. Ап. Павло, що чоловік оставить 
свого отця і матер і пристане до жени і будуть двоє 
в одно. Тайна ся є велика, як се є в Христі і Церкві. 
(Єфес. V. 32). І тому катол. Церква називається Обру- 
чницею Христовою. В супружу чоловік і жінка стано
вить одну цілість, один дух, одно життя. Так і в Христі 
і Церкві одно тіло, один дух, одно життя. Одно 
містичне тіло, т. є. разом всі вірні з своїми священиками, 
Епископами під проводом Папи, один дух, т. є. Христо
вий, одно життя, т. є. Христове. Син Божий приняв на 
себе тіло людське і злучив його з собою нерозривно 
в одній Особі Божій і став воплоченим, вочеловіченим 
Сином Божим, Ісусом Христом. В тім своїм тілі людськім 
І. Христос на землі жив, учив, терпів і умер на хресті 
для спасення людського роду. — Відтак І. Христос як чо
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ловік прибрав собі свою Церкву, котра складається 
з людей, т. є. єрархії і вірних і та Церква є містичним, 
т. є. духовим тілом і в тій Церкві і через ту Церкву 
дальше І. Христос жиє, учить і ділає.

Всі члени Церкви, т. є. того тіла містичного Хри
стового є вщіплені в І. Христа через св. тайну Хрещен
ня, подібно як галузка є вщіплена в пень дерева і жиє 
його соками і життям, так кождий охрещений отримує 
надприродне Христове життя душі через благодать освя- 
чаючу. І тому св. Ап. Павло каже, що котрі охрести
лися, в Христа одяглися: „влйцкі ко во Хрїста крестйстс- 
са, вчч Хрїста ижл£костесА“. (Галат. Щ. 27). Як в дереві 
одні соки кружать в пни і галузках і галузки разом 
з пнем становлять одну цілість, одно дерево, так 
і в Церкві Христовій всі члени вщіплені через св. Тайну 
Хрещення в Ісуса Христа: злучені з І. Христом через 
благодать освячаючу жиють його надприродним життям 
і становлять з Ісусом одну цілість, одно містичне тіло, 
одну Церкву.

Щоби належати до Церкви, треба, само собою розу
міється, визнавати і практикувати науку віри, яку 
І. Христос обявив і катол. Церква до вірування подає. 
Щоби одначе бути живим членом Церкви, треба мати 
в собі надприродне життя з освячаючої благодати, котру 
отримується в св. Тайні Хрещення, а коли хто її стратив 
через тяжкий гріх, то осягається її поновно в св. Тайні 
Покаяння. Хто віру має, але стратив благодать освяча
ючу, є членом, але спараліжованим, знечуленим, а хто 
і від віри відпав, той є цілком відірваний і відкинений 
від Церкви, як се річ мається з шизматиками, єретиками 
та иншими сектантами.

Що благодать освячаюча є конче потрібна до живої 
злуки з Ісусом Христом і до життя надприродного, та 
щоби бути живим членом Церкви, про се доказують
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слова Христові про винну лозу і літорослі. Тими слова
ми напоминає І. Христос, щоби бути в нім, бо як літо- 
рбсли не можуть жити і родити, як не є в пни винної 
лози, так і кождий хто не є злучений з І. Христом, той 
не може жити надприродним життям і творити заслу- 
гуючі добрі вчинки: „Е&дите во ліні* й азщ вж вагь.: 
АКОЖЕ розга НЕ /ИОЖЕТЩ плода сотворити и> єев'Б а ще 
не б&детщ на лоз*к: таки? Й вві, ащЕ во щьгк не прЕв̂ - 
дете/’ (Іоан. XV. 4).

І тому головна правда віри каже, що без ласки 
Божої, т. є. благодати освячаючої не можна нічо до
брого зробити, • т. є. не можна збирати надприродних 
заслуг, котрими заслугуємо собі небо і помноження не
бесної хвали.

Життя в людськім тілі підтримує кров, котра кру- 
жить в цілім тілі. Кров по цілім тілі розпроваджує серце, 
через головні жили, відтак через прочі менші по цілім 
тілі аж до найменших нервів. Так само в духовім, 
містичнім тілі катол. Церкви немов кров кружить життя 
Христове, воно уділяється цілому тілу і всім поодино
ким членам і через се Церква жиє, росте і розвивається. 
Серцем в тілі катол. Церкви є Папа, через котрого 
переходить життя Христове, головними знов проводами, 
які з того серця виходять і дальше надприродне життя 
розпроваджують, є Епископи, а всі прочі менші розга
лужені проводи злучені з попередними є священики. 
Бо св. Петру і його кождочасному наслідникови, т. є. Папі, 
бо Апостолам і Ученикам і їх наслідникам, т. є. Епископам 
і священикам поручив І. Христос научати і освідомлю- 
вати людей в правдивій вірі, їм поручив і дав власть 
і силу уділяти св. Тайни, з котрих одні уділяють благо
дать освячуючу, а другі помножують ту благодать. Вкін- 
ци поручив їм прочі священичі справи потрібні до усвя- 
чення. людських душ.
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В людськім тілі є головні части і більше важні, 
є части менші і ще менше важні аж до найменших, 
а всі ті части складаються з дрібоньких комірок званих 
клітинами. І всі ті части разом з тими клітинами оживляє 
кров. Подібно діється і в духовнім тілі Церкви, котра 
складається з головних частий і менше головних аж до 
найдрібніших. Ціла Церква складається з Епархій чи 
Дієцезій, відтак з парохій, а парохії з вірних. Кожда 
Епархія з своїм Епископом становить одну з головних 
частин Церкви, а парохія з своїм душрастирем меншу 
частину Церкви, а вірні є тими найменшими комірками, 
чи клітинами Церкви. Всі Дієцезії або Епархії і всі 
парохії з своїми вірними, є частинними церквами, а всі 
становлять одну Церкву, котрої видимою Головою на 
землі є Папа, Намістник І. Христа. І в тім значінню 
треба розуміти молитву, котрою молимося в Богослу- 
женню про добро церквей, т. є. тих частинних церквей 
цілої катол. Церкви: иО кллгостфаши сваткі^ к Б ожїи^  
церквж“.

І так треба розуміти катол. Церкву як містичне 
тіло І. Христа. В цілім тім тілі кружить і пульсує одно 
життя, життя Христове. Чи возьмемо катол. Церкву як 
цілість, чи її частини, т. є. Дієцезії і парохії, то так 
в цілій, як і в кождій частині пульсує те саме життя 
Христове, в більшім або меншім обємі, хотяй в тій самій 
силі. Бо так в цілій ‘Церкві як і в її частинах, т. є. 
Дієцезіях і парохіях голоситься та сама наука Христова, 
уділяються св. Тайни, дані є ті самі заслуги І. Христа 
і та сама сила і життя Христове, котре уділяється всім 
вірним для спасення і усвячення їх душ.

Головне жерело життя є Найсв. Евхаристія, а Дух 
св. своїм світлом і діланням те життя з Евхаристії уділяє 
всім живим членам катол. Церкви. Подібно як в природі 
світло і тепло сонця розбуджує життя в тій природі,
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так під діланням світла і тепла Духа св. уділяється 
Христове життя людським душам. В прочих св. Тайнах 
уділяється, або помножується благодать освячаюча, але 
в Найсв. Евхаристії уділяється сам І. Христос, котрий 
є жерелом всіх благодатий, всеї святости і всего життя.

Кромі сего Найсв. Евхаристія означає а заразом 
і спричинює ту спільну цілість катол. Церкви, а заразом 
і спільність життя в Христі. З многих зерен складається 
один хліб, з многих винних гроздів складається одно 
вино, так і евхаристійний хліб і евхаристійне вино, під 
котрих видами І. Христос продовжає і поновляє свою 
жертву Голгофти в кождій Службі Рожій в безкровний 
спосіб і уділяється в св. Причастію, представляє ту спіль
ну цілість всіх частинних церквей і всіх поодиноких вір
них як членів катол. Церкви. Всі ту разом лучаться 
і становлять одну спільну цілість, одно духове тіло.

Рівнож Найсв. Евхаристія спричинює ту спільність 
і цілість. Бо всі беремо участь в одній і тій самій без
кровній жертві Служби Божої і всі переймаємося одним 
і тим самим духом жертви. Рівнож всі приймаємо в св. 
Причастію того самого І. Христа, ту саму його силу, 
те саме його життя.

То духове, містичне тіло катол. Церкви докладно 
нам представляє св. Ап. Павло беручи примір з людсько
го тіла, а заразом доказує конечність взаїмної лучности 
і звязку між поодинокими членами і між цілим тілом 
а всіми членами. Він так каже: Як тіло одно є, а має 
многі члени, а всі члени одного тіла, хотяй многі, одно 
становлять тіло, так і Христос, (в катол. Церкві в своїм 
містичнім тілі). Бо одним духом ми всі охрестилися 
в одно тіло, чи Юдеї, чи Греки, чи невільники, чи сво- 
бідні: і всі наповнилися одним духом. Бо тіло не є один 
член, але многі. Колиби сказала нога, що не єсьм рукою, 
чи тому не належить до тіла? І колиби сказало ухо,
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що не єсьм оком, не належу до тіла, чи тому не нале
жить до тіла ? Коли все тіло оком, де слух ? Колиж все 
слух, де нюх? А тепер положив Бог члени, кождого 
з них в тілі, як хотів. А колиби всі були одним членом, 
деж тіло? Але тепер хотяй многі члени, одначе одно 
тіло. І не може сказати потреба мені те
бе, або знова голова потреба мені вас.
Но далеко більше потрібніші є ті члени, котрі здаються 
бути немічнішими... Най не буде розірвання в тілі, але 
нехай всі члени про те саме стараються між собою. 
1 коли терпить один член, з ним терпять всі члени, 
а коли в славі один член, з ним радуються всі члени. 
А ви є тіло Христове і частинними членами.. .  (І. Кор. 
XII. 12-22 і 25-27). В сей спосіб ми многі становимо одно 
тіло в Христі. Тлкожде лшози єдино т'кло єслікі & Хрї- 
ст"к. (Рим. XII. 5).

Так отже католицька Церква становить одно тіло, 
в котрім жиє дух і життя Христове і в котрім всі чле
ни є від себе залежні.

Ся справа, що католицька Церква є одно тіло, один 
організм, одна цілість і що всі до неї приналежні члени, 
з котрих вона складається, є між собою залежні і одні 
других потребують, є дуже важна, бо вона доказує, як 
всі христіяни-католики, як члени катол. Церкви, мають 
розуміти своє становище і приналежність до тої Церкви 
і як мають в цілім своїм життю поводитися.

Католицька Церква не може і не сміє бути чужа 
нікому, хто називає себе католиком, так як І. Христос 
не може і не сміє бути чужим нікому, хто називає себе 
христіянином. Справи цілої Церкви, як також поодино
ких її частин і поодиноких членів, мають всі уважати 
за свої і їх доля має всіх нас так обходити, як би то 
були наші особисті справи. Чи Папа в цілій Церкві, чи 
Епископ в Дієцезії, чи душпастир в парохії, то вони є
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так звязані з своїми вірними, а вірні з ними, що без 
них не можна подумати про духове життя і усвячення 
душі. Тут тісніша і сильніша звязь, ніж між родичами 
а дітьми, бо діти е звязані і від родичів залежні тільки 
до якогось часу, але тут на ціле життя і то в найваж- 
ніших і найконечніших справах. А. так само поодинокі 
члени, т. є. поодинокі вірні є так між собою звязані 
і від себе залежні, що справи одиниць е справами всіх. 
Тільки поганин і невіруючий безбожник, тільки темний 
і несвідомий христіянин може сказати, що його нічо не 
обходить Папа, Епископ чи священик, або прочі вірні. 
Тільки той, хто зарився в землю як кертиця, тільки той 
хто видить своє єдине добро в кони, в корові, в ниві 
і в грошах, тільки той, хто взяв розбрат з релігією 
і чеснотою, тільки той отже є чужий на справи Церкви 
своєї Дієцезії і парохії і всіх поодиноких членів, т. є вірних.

У нас, на жаль, є многі, котрі називають себе ві
руючими католиками, але чужі для катзл. Церкви, чужі 
для свого Епископа, чужі для свого душпастира, чужі 
на справи і добро загалу, чи поодиноких вірних. Є з ін
телігенції і з простого люду, котрі ходять до Церкви, 
слухають Служби Божої, навіть приступають до св. При - 
часгія, але далекі і чужі для свого Епископа, бо вони 
не розуміють, що Епископ є господарем , в церкві, що 
він про все старається і всім заряджує, що потрібне є 
до душевного добра його вірних. Є також такі так зва
ні радикали, котрі кажуть, що вони в Христа вірують, 
а тільки священиків, або як вони кажуть „попів“ нена
видять. Тимчасом се є глупе зухвальство, бо вони і Хри
ста і його священиків не признають і зневажають.

Члени якогось світського Товариства, чи якоїсь 
установи, як: читальні, народного дому, чи кооперативи, 
дорожать їх добром і про них дбають. Але церкву збу
дувати, мешкання для священика поставити, то всіми
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силами многі відпекуються. Нехай Епископ, нехай „піп“ 
продає поле і будує, так вони кажуть, немовби та церква, 
те мешкання було особистою справою Епископа чи свя
щеника. Світська читальня для многих є другою церквою. 
Але щоби подбати про читальню чи иншу установу під 
впливом Церкви, то так многі бояться, як злий дух свя
ченої води. Вони все, що заносить церковним духом, 
уважають за чуже, а навіть як вороже. Школа світська, 
то своя, то рідна, але церковна школа, то не 
своя, то не рідна, то чужа. Коли школа світська 
не може удержатися і вказане є, щоби злучилася з шко
лою монастирською, то знайдеться інтелігент, уважаючий 
себе навіть за віруючого, котрий каже: нехай радше 
школа пропаде, ніж малаби злучитися з школою церков
ною. Трафляється, що деякі начальники громад і радні 
загарбують церковні добра, як прим, цминтарі, ворожо 
відносяться до своїх душпастирів, їм діють пакости. 
І вони мимо того ходять до церкви і уважають себе 
за віруючих христіян-католиків! Се лячне так, як булоби 
лячне, колиби мертві трупи по світі ходили. На тих всіх 
сповняються слова Духа св.: Маєш імя, що ти живий, 
а ти мертвий: „И/иа їілиши жйкж, а лиртвгь. єсй.,т
(Апокол. III. 1.)

Коли упавший світ нападає на Папу,; ,коли газети 
плюгавлять Епископа, то се для многих є певного рода 
злорадностю, се їм найбільше подобається. І вони мимо 
того носять імя христіян-католиків. Коли в парохії кіль
кох збунтованих проводирів виступають проти свого 
душпастира, то прочі мовчать, або навіть прилучуються 
до бунтовників. Трафляються і такі парохіяни, що ува
жають за сором тримати з священиком. Вони будуть 
тримати з всякими упавшими людьми і зайдами, тільки не 
з священиком.

Газети ліберальні, радикальні, большевицькі, та вся-
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кіинші затроєні і ворожі вірі і релігії, знаходять уподо
бання і масами розходяться між наших людий, а католи
цькі Газети легковажені, бо вони „попівські", бо вони 
Церквою заносять. І ті всі люде називаються христіяна- 
ми-католиками! Се справді лячне, бо то не христіяне-ка- 
толики, але мертві трупи, ходячі по світі, бо вони мають 
тільки імя, що живі, а є мертві.

Коли вороги нападають на Церкву, її поборюють, 
коли безбожність і неморальність шириться по парохіях, 
коли сектанти людей зводять і ошукують, коли по чи
тальнях та инших установах шириться радикалізм, сель- 
робізм та инші погубні впливи, то не видно болю, не 
видно борби проти зла і грізної небезпеки. Нехай свя
щеник бореться і виступає, а нас те не обходить, ка
жуть одні, немовби справи І. Христа і Церкви були осо
бисті справи священика, а другі знов навіть пристають 
до ворогів Божих і сектантів та до них липнуть як му
хи до меду. Многі запрошують недовірків і безбожни
ків та сектантів в гостину, з ними пристають, і жиють 
в приязни, замість їх опамятувати, або від них відвер
нутися і їх оминати як прокажених.

Такі христіяни-католики подібні до Коринтян, ко
трих св. Ап. Павло сильно зганив за те, що вони не пла
кали над одним між ними тяжким явним грішником 
і що його не викинули зпоміж себе. І тому приказав 
їм виключити його зпоміж себе і передати сатані на 
кару тіла, а на спасення душі в день Господа 1. Христа 
(І. Кор. V. г. 4—5). І ті всі мають себе за христіян, за 
членів катол. Церкви, ходять до Церкви і приступають 
до св. Тайн. Се справді лячне, так лячне, якби мертві 
трупи сміялися і ходили по земли, бо вони мають імя, 
що живі, а є мертві.
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Вкінци мусимо ще про одну справу розважити, 
щоби мати повне розуміння про катол. Церкву і її при
значення. А саме, коли катол. Церква як попередно ми 
пізнали є продовженням І. Христа, коли І. Христос даль
ше в ній і через ню жиє, учить і ділає, то само собою 
розуміється, що І. Христос дальше в ній і терпить, як 
колись за свого життя на землі. Вправді не терпить осо
бисто, але через членів своєї Церкви. В них і через них 
продовжає І. Христос свої терпіння. Се значить, що всі, 
котрі належуть до катол. Церкви і є живими членами її 
організму, її духового тіла, т. є. злучені з І. Христом не 
тільки вірою але і любовію, т. є. благодатію освячаю- 
чою і жиють життям Христовим, мають терпіти на по
дібність терпінь І. Христа і ті свої терпіння як продовження 
терпінь І. Христа мають продовжити на собі по всі ча
си аж до кінця світа. Не всі вправді в однаковій мірі, 
але більше або менше після зарядження Божого Прови
діння, одначе всі мусять уподобитися до І. Христа в йо
го терпіннях і в той спосіб продовжувати і доповнюва
ти страсти Христові. 1 в тім значінню каже св. Ап. Павло, 
що він своїми терпіннями доповняє страсти Христові 
за його Церкву: Доповняю брак терпінь Христових на 
моїм тілі за його тіло, котрим є Церква: „Испфлнак* 
ЛИІШИЇЄ СКОрБШ Х р їС Т О К К І^  К’ К плоти шоєй за т4ло 
егш, еже єсть церковт .̂” (Колос. І. 24). І тут мимоволі 
пригадуються слова св. Павла, котрий каже, що І. Хри
стос є той самий, днесь і вчера, „ІисВгк Хрїстогк кчера 
й днесьа (Євр. НІ. 8), як І. Христос жив на земли, учив, 
ділав і терпів, так і тепер і по всі часи жиє, учить, ділає 
і терпить в катол. Церкві. Як колись за життя був 
прослідуваний і мучений, так і дальше прослідуваний 
і мучений в своїй Церкві, т. є. в її установах, в її пра
вах і її Ієрархії і прочих її членах, як про се свідчить 
історія катол. Церкви.
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Змістом одначе і ціллю терпінь є жертва, котра 
сповняється через терпіння. Коли отже всі правдиві 
і живі члени катол. Церкви мають продовжувати страсти 
Христові, то тим самим, вони мають продовжати і до
повнювати на собі жертву Христову, або иншими сло
вами, вони мають також себе принести в жертву. І в тім 
значінню всі живі члени катол. Церкви беруть участь 
в священстві Христовім, котре Христос продовжає і ви
конує в катол. Церкві через тих, котрих покликав і по
кликує до священичого стану і котрі отримують св. 
Тайну священства. Бо першою і головною справою свя- 
щенства є приносити жертву.

Тільки в тім значінню стають нам зрозумілі слова 
св. Ап. Петра, котрий називає вірних святинею духов
ною, святим священством, родом ізбранним, царським 
священством: „До него (до Господа І. Христа) присту
паючи до живого каменя, від людей вправді відкиненого, 
але від Бога вибраного, чесного. І ви сами як живе ка
міння на нім будуйте себе в святиню духовну, в священ- 
ство святе, на приношення духовних жертв, Богу при
ємних через І. Христа... Ви одначе рід ізбранний, цар
ське священство, нарід святий, люди відновлені. “ 
„Кт* ИЄЛіВЖЄ ПрИ О̂Д/АЩе, калини ЖЙВ$, $  ЧЄЛОВТїКТК оуво 

оуиичижж$, $  Кога же йзвранн^, честн$, И  са'лш ьлки? 

калииїє живо зи ж д й тє с а , вщ хра'лгк ді^овещк, с в а т й - 

ТЄЛЄСТВО СВ/АТО, В03Н0СЙТИ жертви Д$)(ОВНкі, ВЛаоГОГІрЇАТ- 

нь.1 Еогови ІисВгк Хрістолгь.... Ккі же родж йзБраит*., цар- 

ское с̂в/Аще'шє. ьазкікщ  с в а т к , люди Лвновле'нїжа.

(І. Перт. II. 4—5, 9).
Коли св. Ап. Петро називає всіх вірних царським 

священством, то він не мав на гадці властцвий свяще- 
ничий стан, але в тім значінню називає їх священством, 
що всі вірні вщіплені через св. Тайну Хрещення в Царя
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Христа Спасителя, стали тим самим членами І. Христа як 
єдиного найвищого Царя-священика. Кромі сего ще й то
му називає їх царським священством, бо вони беруть 
участь в священстві Христовім через злуку з властивими 
священиками, через котрих І. Христос найвищий і єди
ний священик приносить безкровну жертву в часі Служ
би Божої. Коли Служба Божа правиться, то сам І. Хри
стос приносить самого себе в жертву за нас і з нами. 
І тому вірні в часі Служби Божої мають бути не тільки 
присутні, але лучитися духом, серцем, гадкою з Ісусом 
Христом і так жертвувати себе Богу і брати участь 
в жертві Христовій. — А ще більше лучаться з жертвою 
Христовою, коли в часі тої жертви приймають св. При- 
частіє і в той спосіб не тільки гадкою і серцем, але 
дійсно в таїнственний спосіб стають учасниками тої жер
тви. А та безкровна жертва І. Христа в часі Служби Божої 
має заразом вірних упоминати і допомогти та учинити 
їх готовими і спосібними до принесеня себе в жертву 
Отцю небесному, має їм пригадувати, що ціле життя 
христіян має бути неустанною жертвою для Бога. В тім 
отже значінню треба розуміти слова св. Ап. Петра про 
вірних, як рід вибраний, як царське священство.

Наука отже про загальне священство вірних в ка- 
тол. Церкві зовсім не уймає ані не кривдить ані не зно
сить власти і стану властивих священиків, наділених св. 
Тайною священства. — То тільки протестанти, звані 
у нас євангеликами, чи инші секти, хваляться, що у них 
всі є священиками і тому вони не признають св. Тайни 
Священства і тому також у них нема безкровної жертви, 
т. є. Служби Божої, як також нема Найсв. Евхаристії. 
В них є тільки пастори, т. є. проповідники, а священиків 
у властивім значінню зовсім нема. Якби після, їх фаль
шивої науки всі малиби бути священиками, то тоді не тільки 
мущини, але також жінки ! дівчата булиби священиками.
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Ні! Так не є! В катол. Церкві вірні є вправді ро
дом вибраним і святим через св. Тайну Хрещення, 
є царським священством, бо є членами Христа Царя 
найвищого і єдиного Царя-Священика, бо беруть участь 
в Його священстві через безкровну Його жертву, як 
також через св. Причастія і продовжують своїми терпі- 
нями жертву Христову, одначе в тій катол. Церкві 
є осібний стан священства, є Ієрархія церковна, є Еписко- 
пи з найвисшим Епископом Римським,гт. є. Папою, свя
щеники і всі вони мають св. Тайну священства в вис
ілім або нисшім степени і через них І. Христос дальше 
продовжає і виконує своє священство.

Вірні беруть тільки участь в священстві Христовім 
виконуванім через властивих священиків, а священики 
мають дійстне священство Христове наділене їм від І. 
Христа через Т. Священства.

Та правда, котру тепер розважуємо, а са
ме, що правдиві вірні і живі члени катол. Цер
кви мають продовжати і доповнювати страсти 
Христові, що мають не тільки духом і серцем лучитися 
з жертвою Христовою, але з себе, з свого життя, при
нести жертву Богу, — та правда є для всіх нас дока
зом і упімненням, що належання до катол. Церкви ви
магає неустанного терпіння, неустанної жертви. Се му
симо добре зрозуміти і в життю практикувати. Ми хо- 
тілиби, щоби І. Христос дав нам все, що забажаємо, 
одіж, їду, здоровля, урожай, худібку і все добро, але 
коли прийдеться терпіти, то ми вже знеохочуємося, по
падаємо в смуток, а навіть нарікаємо. А якби пришило
ся терпіти прослідування і муки за І. Христа, за віру, 
за Церкву, кілько з нас витревалоби? А колиби при- 
йшлося піти і на смерть, чи много булоби мучеників?!

В нинішних часах виробилося христіянство тільки 
поверховне, тільки від неділі і свята. В неділю чи свято
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вбратися, піти до церкви, перестояти Службу Божу, 
а відтак спати і нічо не робити. Та коби то бодай се, 
але є такі христіяни-католики, що навіть на Службу 
Божу лінуються піти, а як підуть, то в церкві передріма- 
ються, або провадять розговори, або коло церкви на 
дорозі перестоять. А кілько то христіян-католиків знева- 
жують дни недільні і святочні не тільки тяжкою працею, 
торгом, або фірманками, але також гріхами, а передовсім 
гріхами піянства і розпусти?!

Перші христіяни сходилися з далеких сторін в не
ділі і свята до міста, де був Епископ і де правилася: 
Служба Божа, бо по селах не. було церков, а нині 
многим за тяжко потрудитися до церкви під носом, вже 
не кажу, піти до сусідного села. Як в селі є дві церкви 
і в одній правиться Богослуження, то вірні з другої 
церкви вже не підуть до тої церкви, бо кажуть, що се 
не їх церква. Де є тепер та сила віри і відваги перших 
христіян, котрі в підземеллю крилися перед поганами: 
і там збиралися на Богослуження, де в кождій хвили. 
могли погане їх вислідити, тягнути перед суд, кидати: 
в тюрму, видати на пожертя диких звірів, або иншимк 
лячними муками їх мучити і відбирати їм життя?! В ни- 
нішних часах загал христіян то тільки з імени христіяни, 
то тільки хрещені погане, з яких многі з легким серцем 
відриваються від правдивої віри, або пристають до 
фальшивої віри всякого рода сектантів, або за марний 
гріш продають свою совість і свою душу. В нинішних 
часах многі учені і неучені, многі пани і хлопи, многі 
високі і низькі, — є зовсім темні в справах віри, себе 
самих мають за божище, а їх релігія то гріш, уживання 
життя, черево і розпуста.

Н і! Ми воїни Христові, ми на се св. миром нама
щені в св. Тайні Миропомазання, ми отримали печать 
дара св. Духа, його силу, щоби боротися в цілім нашім
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життю з своїми власними ворогами нашого спасення, 
т. є. з нашими грішними похотями, з діяволом і з упав
шим світом, а відтак, щоби боротися за справи І. Христа 
і його Церкви, щоби нести свій хрест і так принести 
жертву Господу Богу.

*

Так се правда, може хто відмітити, одначе Церква 
має надприродну ціль і старається про надприродні 
добра, які сягають до позагробового життя, а тимчасом 
добра дочасні є також потрібні і про них вільно і треба 
старатися, бо як убожество доскулює, як нема що 
зїсти, то також є гірко. — Сей закид є зовсім безоснов- 
ний. Бо катол. Церква не тільки хоронить перед зловжи
ванням дочасних дібр, але також поширяючи добра над
природні тим самим якраз причиняється до правдивого 
добробуту дочасного. Не тоді головне нещастя, коли 
пуста кишеня і голодне черево, але тоді, коли голова 
пуста, а серце гниле і зіпсуте. Бо коли серце людське зіпсу- 
те, а розум людський провадить по манівцях, тоді і най
більші богацтва і всякі добра дочасні замість хісна спри
чинюють знищення і руїну людства взагалі і кождого 
поодинокого чоловіка в особенности. І тому якраз Церква 
дбаючи і поширюючи справи духові і надприродні, дба
ючи про ублагороднення і усвячення людського серця, — 
тимсамим причиняється до дочасного добра і запобігає 
перед його зловживанням.

Не в тім вартість і добро чоловіка, коли він посідає 
великі маєтки, високе становище і власть, коли може 
уживати життя, але коли його серце благородне і душа 
чиста. Світ нині чваниться великими винаходами, та 
всякими здобутками на области природи, бо люде літа
ють у воздусі, говорять до себе через воздух радіями, 
вигідно і скоро подорожують по світі, але чи людство
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щасливе ? Якраз нужда, скрайне убожество та всякого 
рода нещастя гноблять людей. А чому? Бо світ відвер
нувся від релігії, від віри, від Бога, а сам для себе хоче 
бути богом. Большевики хотіли без Бога сотворити рай 
на-землі, а спричинили пекло, в котрім міліони гинуть, 
з голоду, або в тюрмах на засланню, або розстрілювані.

Світ, каже Папа Лев XIII, вивертає найвисші 
правди, на котрих спирається ціла людська суспільність 
як на основах. Звідси зухвальство, котре не узнає 
правної власти, звідси неустанні сварні, незгоди і кро— 
ваві війни. До того доходить, що найбільші ошусти, 
правдиві кровопійці, деспоти і тирани, розбійники і бан
дити чваняться бути оборонцями свободи і всякого 
права. І та зараза так пережерла духове нутро людства,, 
що не дає її спокою і заповідає нові перевороти і не
щастя. Дух безкарносте заволодів масами, з котрих уст 
чути крик бунту: не будемо служити. Людство жадне 
уживання життя, жадне богацтв, неприятелька праці 
у своїм заблудженню не соромиться кидатися в про- 
пасть розкошей серед тілько слез і болю. Ненависть 
і війни між народами, а не тільки між народами, але 
навіть серед, співгорожан неумолима війна заздросте 
і сліпої ненависте. Звязь св. Тайни супружа розлюзнена, 
або цілком злегковажена До того степеня, що налож
ництво вже не уходить за щось соромного і грішного.. 
Виховання дітей звихнене, або зовсім занедбане і що 
з них буде в будучности? Безсоромна знов і грішна 
плотяність і змисловість обходить нині тріюмф. Такий 
голос Ап. Столиці.

До духа бунту, до того культу мамони і тіла при- 
лучується ще культ націоналізму, котрий є найнебез- 
печнішою єрессю. Бо той націоналізм заступає для 
многих релігію, доходить аж до заперечення Бога, а . 
божищем є для них націоналізм.
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Ся смертельна горячка націоналізму обхопила 
майже всі народи кулі земної. Вона грасує також і в на
шім, українськім народі. Се велике поблудження людсько
го розуму і лячне зіпсуття серця. Бо що є нарід ? Се 
збір поодиноких людий, які мають спільну мову і спільні 
певні душевні і племенні ціхи і свойства, через що 
вони ріжняться від кождого иншого народу. А ті оди
ниці називаються з осібна: Василь, Микола, Іван, Воло
димир, Анна, Ольга, Марія, Параскевія, Василина і т. д. 
Вони поодиноко з осібна є звичайними людьми, є зви
чайними сотворіннями Божими. Чи вони разом взяті 
можуть становити щось суверенного, щось, що може 
заступити абсолютну найвисшу вдасть Бога, заступити 
.надприродну віру, релігію і чесноти?! А як ті поодинокі 
Василі, Миколи, Івани, Володимири, Стефани, Анни, 
Ольги, Марійки, Параскевії, — як вони є грішні, упавші, 

.зіпсуті, чи разом взяті як нарід, чи вони стають инши- 
ми ? Чи нарід, котрий з них складається вже є добрий? 
Чи вони можуть становити духово здоровий і могутний, 

:морально чесний і благородний нарід? Чи такий нарід 
складаючийся з таких одиниць може істнувати, розви
ватися і творити свою державу? Тільки тоді і тільки 
тоді, коли ті поодинокі Василі, Стефани, Володимири, 
Миколи, Івани, Марії, Ольги, Параскевії, Василини будуть 
благородні, чесні і духом сильні, то і цілий нарід буде 

-благородний, могутний духом і буде спосібний до роз- 
вою і осягнення дочасних дібр і своєї державности. 
Одначе і тоді вони не можуть заступити найвисшої 
власти Бога, не можуть бути сувереном від Бога неза
лежним, бо вони чи поодиноко, чи всі разом, є тільки 
Божими сотворіннями.

Над сим не застановляємося, а лишень обманюємо 
себе кличами: нарід! нарід! нація! нація! І тому наш на
рід такий нещасний. Пень того народу, т. є. найнизший
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стан горить в горячці вщіпленій в него несовісними або 
осліпленими демаґоґами-патріотами та націоналістами, 
а верхи-провідники того народу без сталих засад, без 
сильних характерів, шукають радше своєї поживи і ко
рнети. Молодь зведена і опутана сітями тайних і укри
тих чинників допускається злочинів і то в імя нації, в імя 
народу і думає, що сповняє геройські діла для нації, 
а тимчасом вона є оруддям чужих чинників і ділає в їх 
користь. Розклад і гниль від гори аж до споду. Ось 
наслідки націоналізму без Бога, без віри, Церкви і релігії. 
Праведність вивисшує нарід, а гріхи розторощують. 
(Притч. XIV. 34). Бо без мене нічо не можете тво
рити, каже І. Христос (Іоан. XV. 5). А хто не збирає зі 
мною, розкидує, каже також Ісус Христос. (Лук. XI 24). 
Беззаконні і грішник будуть стерті, а всі, що опускають 
Господа, минуться. (Іс. І. 28).

На ті всі нещастя і застрашаюче положення людства 
в нинішних часах може зарадити тільки поворот до Хри- 
ста Спасителя і Ного Церкви. Єдино католицька Церква 
може витягнути з пропасти людство, бо катол. Церква 
голосить правдиву віру і релігію, вона має в собі життя 
Христове, є наділена силою і світлом Духа св. Словом 
вона є продовженим І. Христом, як попередно ми роз
важували і пізнали. І тому вона єдино може уздоровити 
всякі хороби і улічити рани так одиниць, як і народів. 
Як І. Христос є дорога, правда і життя, так також катол. 
Церква йде дорогою Христовою, голосить правду Хри
стову і дає життя Христове.

Катол. Церква голосить і поширює Боже царство 
у нутрі людської душі, а тим самим причиняється до 
дочасного добра так одиниць як і цілого людства. Бо 
Боже царство у нутрі душі виробляє чисту совість, по
чуття обовязку, праці, справедливости, послуху правній 
власти, спонукує до милосердя для терплячих ближних,
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учить покори, єдности і мира в пожиттю людськім, 
словом, учить всіх моральних чеснот. А коли в душі 
людській є царство Боже, є віра, релігія і чесноти, тоді 
мусить прийти і дочасне добро так в життю одиниць, 
родин і цілого людства. Коли в дереві кружать здорові 
соки, то воно мусить розвиватися, цвисти і родити овочі. 
Коли душа є в тілі, тоді чоловік є живий, може працю
вати, трудитися і бути хосенним. Чим 6 соки в дереві, 
чим є душа в тілі, тим є духове життя з надприродної 
віри, тим є Боже царство в людськім серцю. Як пень 
дерева зігнилий і зморшавілий, не поможе йому і най- 
лучша земля, як тіло є мертвим трупом, не поможе йо
му і найкрасша і найдорожша одіж. Таксамо як серце 
людське зіпсуте, як взяло розбрат з Богом, з вірою 
і релігією, не поможуть йому ніякі і найбільші дочасні 
добра, навпаки, спричинять ще більшу моральну руїну.

Праведність, правдива побожність не є справою 
чисто духовою, вона має н  ̂ оці. не .тільки добра душі, 
добра вічні, але також і дочасні, як про се свідчить св. 
Ап. Павло, котрий каже, що побожність є на все хосен- 
на, бо має обітницю життя дочасного і будучого;
Благочїстїе на ксі поаезно єсть, ЮБ'ктокажє йлгІїюш,* 

живота нйн'кшнАги) й грАдбіцагігі1. (І. Тім. IV, 8).

Одиниця перенята і практикуюча засади катол. ре
лігії є не тільки усвячена душею, але також хосенною 
і благородною в цілій своїй діяльносте свого життя. 
Супружа і родини, практикуючі засади катол. віри, самі 
тішаться спокоєм, а для людскости є основою всякого 
добробуту і культурного розвою та поступу цілої люд
ської суспільносте. Тут отже лежить також сила кож- 
дого народу. Бо коли одиниці, супружа і родини, бла
городні і моральні, тоді і цілий нарід благородний, ду
хово здоровий і могутний.
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Послухаймо слів Папи Льва XIII. висказаних при 
ріжних нагодах, котрі вимовно свідчать про заслуги 
катол. Церкви для людськости, під суспільним оглядом. 
Добробут племен і народів, каже сей великий Па
па, походить від Бога і є вислідом Його лас
ки і благословення. Коли якийсь нарід не хоче при
знати правди, а навіть бунтується проти Бога
і в своїй гордости помітуе Його помочю, то успіх того 
народу є тільки звідний, призначений на розвіяння. Бо 
релігія проникаючи совість кождої одиниці, виробляє 
в ній почуття обовязку і заохочує її до його виповнен
ня. Релігія дає також пануючим почуття справедливости 
і любови зглядом своїх підданих, що взаїмно викликує 
у тихже підданих вірність і щире привязання до своїх 
князів, а у законодателів чесність і правість, в урядни
ків справедливість і обовязковість, у жовнірів хоробрість, 
котра посувається аж до геройства. Релігія утримує 
згоду і привязання між супругами, любов і пошану між 
родичами а дітьми. Релігія учить убогих ушановання 
чужої власности, а засібним і богатим вказує, як добре 
мають уживати своїх богацтв. З освідомлення своїх обо- 
вязків і пошани прав ближнього випливає лад і мир, 
котрі відграють так важну справу в розвою народу 
і держави. Викиньте релігію, а з нею разом щезнуть зі 
суспільностий всі ті цінні добра! Так як в минувшости 
ніяка людська сила не могла нічо зділати проти варвар
ським гордам, але єдино чеснота христіянської релігії 
вникаюча в їх уми, опанувала їх жорстокість, злагіднила 
їх обичаї і зділала їх послушними на голос правди і віри 
Євангелія, — так рівнож проти роззвірення мас не знай
демо оборони без спасенної помочи релігії, котра-по
ширюючи в умах світло правди, впроваджуючи до сер
дець прикази і науку І. Христа, збуджує в них голос 
совісти і обовязку, кладе таму їх похотям і ослаблює
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нагальність їх злих пристрастий. Колиби релігія і Церква, 
як найбільша сила суспільна, мала повну і правдиву 
свободу і можність ділання, кількож се потягнулоби за 
собою щасливих змін. Слідувавби розквіт великости 
і слави, котрих жерелом була завсігди Церква і релігія. 
Під їх впливом прийшлоби відновлення обичаїв так при
людних як і приватних. Родинне життя набралоби сили 
і діяльність релігії збудилаби у горожан всяких станів 
почуття обовязків і конечність їх сповнення. — Справи 
суспільні, котрі занимають всі уми, знайшлиби найлучше 
і найпевніше розвязання, завдяки приміненню в щоден
нім життю милосердя і справедливости св. Євангелія. 
Прилюдна свобода не грозилаби звирідненням і прова- 
дилаби єдино до добра і сталасяби дійсно гідною чоло
віка.

На иншім місци каже тойже Папа: Подібно як хри- 
стіянство проникає душу чоловіка і її удосконалює, 
так також беручи участь в прилюднім життю народу, 
допроваджує його до порядку. З поняттям Бога, котрий 
всім рядить, котрий є мудрий, безконечно добрий і спра
ведливий, христіянство впроваджує до людської совісти 
почуття обовязку, лагіднить терпіння, успокоює нена- 
висти і творить героїв. Коли воно перетворило поган
ську суспільність, то рівнож добре потрафить по тих 
лячних потрясеннях невірства завернути людскість на 
праву дорогу і допровадити новочасні держави і тепе
рішні народи знов до лзду. Але се ще не все. Поворот 
до христіянства не буде успішний і вистарчаючий, коли 
не буде містив в собі щирої любови і навернення 
до Церкви, єдиної, святої, католицької і апостольської. 
Бож христіянство є уособнене в катол. Церкві, воно 
утотожнюється з тим духовим і совершеним сус
пільством всеможним в своїм обємі, яким є катол. Цер
ква, се містичне тіло І. Христа, котре має за собою ви
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диму Голову Папу Римського, наслідника князя Апосто
лів. Церква провадить в дальшім тягу післанництво Спа- 
сителя, є достоянням його відкуплення, вона розсіває 
науку Євангелія і його боронить, несучи власну кров 
в жертву; вона з довірям на поміч Божу і свою без
смертність її приобіцяну, не входить в порозуміння 
з блудом, остає вірна свому післанництву, котрим є по
ширювання науки І. Христа на цілім світі по всі віки 
і утримання її в ненарушеній непорочности. Будучи 
єдиним управненим товмачем наук уміщених в Єванге
лію, Церква не являється нам тільки як потішителька 
і ізбавителька душ; є вона рівнож вічним жерелом спра- 
ведливости і милосердя, опікункою і пропаґаторкою 
правдивої свободи і рівноваги єдиної можливої тут на 
землі. Примінюючи науку Свого Божого Спасителя утри
мує вона мудру рівновагу і опреділює справедливі гра
ниці між правами і привилеями в суспільности. Рівність, 
яку голосить Церква, не загрожує в нічім ріжницям ви
твореним між ріжними клясами в суспільности; оставляє 
їх ненарушимими, понеже очевидно сама їх природа 
сего домагається. Розум звільнивши себе від узлів віри, 
а сам собі полишений, викликує анархію. Свобода одначе, 
котру голосить Церква, не знасилює законів правди, бо 
вони висші від прав сили; не ломить законів Божих, 
котрі стоять понад законами людськими. В домовім 
огнищи Церква є не менше плідна в добрі наслідки. 
Церква стоїть не тільки в обороні родинного життя, 
якому загрожує підступна переворотність недовірків, але 
також боронить єдність і тревалість супружої звязи, 
котрою опікується і в котрій розвивається почуття чести, 
вірности і святости. Рівночасно Церква підтримує і утри- 
валює горожанський і політичний порядок, несучи поміч 
з одного боку для власти, а з другого боку оказуючи 
прихильність доцільним і слушним прямованням підда
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них до реформ, наказуючи пошану і належний властям 
послух, а обстоюючи притім без віддиху за незаперечені 
закони людської совісти.

А при иншій знов нагоді, каже той самий Папа: 
Ніхто не відважиться заперечити, що се Церква, котра 
голосить св. Євангеліє, внесла світло до здичілих народів 
віддаючихся огидним пересудам і спонукала їх до шу
кання Бога як Творця всесвіту і до опамятання себе. Во
на то знесла ганьбяче невільництво і повернула людям 
природну первісну гідність. Вона то у всіх частях світа 
піднесла знамя викуплення, впровадила знання і штуку, 
вона створила і охоронила приюти любови ближнього, 
щоби через них усмирювати печали і жури. Вона то ви
гладила зарівно приватне як і прилюдне життя, вирвала 
його з бруду і привела усильними забігами до способу 
життя відповідаючого його гідности і завданню. . .  
Всі ті вичислені здобутки, котрі повстали завдяки 
старанням Церкви і успішної її помочи, є правдивим тво
ром і почестю цивілізації. Неможливе отже, щоби Цер
ква Христова від них віддалилася, або ними гордила, 
радше думає вона, що її припадає в уділі честь бути їх 
опікункою, виховницею і матерію.

*  *
*

З дотеперішних розважань ми пізнали, що катол. 
Церква є установою Божою, є видимою Божою держа- 
жавою на землі. Вона є наділена Божою властію, сві
тлом Духа св. і Божим життям. Вона єдино правдивою 
Церквою Христовою. Вона становить один організм, 
вона є містичним, духовим, тілом І. Христа і його обру- 
чницею, що католицька Церква продовжає дальше Хри
стову жертву, вона є також армією Христовою. Вона 
має післанництво від І. Христа продовжати діло спасення 
людського роду, що католицька Церква сповняючи те своє
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післанництво є заразом жерелом і основою також добро
буту дочасного одиниць і цілого людства, під кождим 
оглядом. А до тим успішнішого і сильнішого реалізований 
всіх повисших справ в нинішних часах і то на области 
суспільній, зміряє якраз католицька акція в катол. Церкві, 
котру проголосили послідні Папи, а передовсім тепе- 
рішний Папа Пій XI. І тому будемо старатися пізнати, 
що є католицька акція, її ціль, хто має брати участь 
в католицькій акції і її конечність.

Католицькою акцією займалися вже попередні Па
пи Римські, почавши від Льва XIII, але її зміст в опре- 
діленій формі подає нам теперішний Св. Отець Пій XI, 
котрий так про неї висказується: Католицька акція є 
участю світських в ієрархічнім апостольстві като
лицької Церкви для оборони релігійних і мораль
них засад, заразом для розвою здорової і хосенної 
суспільної акції під проводом церковної ієрархії, не
залежно понад всякі політичні партії, в ціли віднов
лення католицького життя в родині і суспільности.

Католицька акція отже, се є діяльність, чинність, 
труд, праця світських вірних в апостольстві катол. Цер
кви під проводом церковної Ієрархії, т. є. Папи і Епи- 
скопів для оборони релігійних і моральних засад, а за
разом для розвою здорової і хосенної суспільної діяльно
сте в ціли відновлення католицького життя в родині 
і суспільности, незалежно одначе і понад усякі політи
чні партії.

З повисших висказів слідує: Членами католицької 
акції є вірні світські, котрі беруть участь в апостольстві 
Церкви під проводом церковної Ієрархії. Не може бути 
отже католицької акції незалежної від церковної власти, 
або провадженої побіч церковної власти. Се є засаднпча' 
ціха організації катол. акції, що вона мусить бути кермо
вана через церковну Ієрархію, т. є. через Папу в цілій
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Церкві, а через Епископа в кождій Епархії. Всякі знов 
установи, організації і товариства наскрізь католицькі 
і маючі на ціли католицьку діяльність, можуть бути 
тільки тоді складовою частю катол. акції, коли під
дадуться проводови церковної власти, т. є. Епископа 
в Дієцезії і ввійдуть в склад організації катол. акції. 
Всякі отже товариства просвітні, економічні та инші ма
ючі на ціли культурно-суспільні справи, можуть входити 
в склад і організацію катол. акції, коли силою вже самої сво
єї організації піддадуться власти і проводови дієцезаль- 
ного Епископа. Від катол. акції вилучені є всякі това
риства і партії політичні, навіть хотяйби складалися з са
мих католиків, навіть хотяйби хотіли піддатися проводо
ви Епископа. Католики як члени якоїсь політичної пар
тії можуть входити в організацію катол. акції, одначе як 
католики, а не як політичні діячі якоїсь політичної партії 
і акція католицька як така не може виступати як полі
тична партія.

Областію чинности і діяльности катол. акції є ціла 
людська суспільність, котра складається з одиниць 
і з родин.

Найвисша ціль, є привернення катол. життя у всіх 
ділянках людського життя, привернення впливу власти 
І. Христа в серцях одиниць, в родинах і у всіх життєвих 
напрямах, словом ціль є, щоби Христос царював в сер
цях поодиноких людей, в родинах, установах, в школі, 
в державі і у цілім культурнім розвою людства.

Ту свою загальну ціль катол. акція осягає через 
оборону релігійних і моральних засад і через хосенну 
діяльність суспільну після засад Церкви у всіх напря
мах суспільного життя. Під словом „оборона" не розу
міється діяльність катол. акції обмежена тільки до обо
рони релігійних і моральних засад, але обнимає також 
їх пояснювання і поширювання.



про Католицьку Акцію 39

Для ухилення всякого незрозуміння і замішання 
треба сильно зазначити ріжницю між релігійною акцією 
а католицькою акцією.

Релігійна акція, се діяльність чисто церковна і обни- 
має усвячення душ через проповідання науки Христової, 
через уділювання св. Тайн і через инші релігійні середни
ки і вона належить тільки до духовенства. Католицька 
знов акція сягає ширше і дальше. Катол. акція має про
никнути в життя одиниці, родини і суспільности, має 
усунути злі засади, а впровадити засади Христові. Катол. 
акція підіймає борбу, щоби знищити впливи ворожі 
Церкві і вірі, а натомість заступити їх христіянськими 
основами.

Релігійна акція є внутрішним життям Церкви, 
а катол. знов акція є життям Церкви на зверх; є здобу
ванням і апостолованням за Церквою. Вона виступає 
прилюдно, завсігди і всюди, де тільки життя, котре 
виростає з Христової науки, є побиване, понижуване 
і нехтоване.

В нутрі Церкви є вишколення, є приготовання для 
діяльности катол. акції. Олтар є корінем, з котрого 
виростає кат. акція, а відтак розтягається на всі ділянки су
спільного життя. Олтар є узброєнням до катол. акції, а всі 
области суспільного життя є областю борби, котру 
провадить катол. акція за всі справи Христа і його 
Церкви. '

Релігійна акція є приготованням до катол. акції, 
Хто не перенявся життям правдиво христіянським, релі
гійним з надприродної віри і освячаючої благодати під 
впливом і діяльністю душпастирською священиків, той 
не може бути спосібним, той не може перенятися като
лицькою акцією.

Католицької знов акції сущним і конечним змістом є су
спільна діяльність. Без суспільної діяльности катол. акція.
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є зайвою. А суспільну акцію після засад Церкви пред
ставив Папа Лев ХШ. в енцикліці „Кегит Поуагит“ 
і Папа Пій XI. в енцикліці „Оиасігадезіто аппо“.

Найважніша одначе ріжниця між релігійною акцією 
а католицькою акцією є в тім, що в катол. акції беруть 
участь світські католики. В релігійній акції, як попередно 
сказано, провід релігійної праці належить виключно до 
священиків. Отже навіть в релігійних організаціях, як 
в товариствах релігійних і церковних, виключний провід 
і вдасть належить до священиків. В католицькій знов 
акції провідниками мають бути світські католики. Вони 
до сего приготовані і приспособлені своїм знанням, ві
рою і внутрішним життям, мають провадити католицькі 
справи, виступати в імени катол. організації, беруть від
повідальність і утримують карність і лучність організа
ції, котра становить армію катол. Церкви з світських 
вірних.

Одначе організація катол. акції і її діяльність не 
є від нікого незалежна, але стоїть під проводом церков
ної Ієрархії, як попередно сказано. В кождій отже 
Дієцезії або Епархії під проводом і властю свого Еписко
па, а що до священиків, то вони не беруть проводу 
в катол. акції особисто, безпосередно. Вони тільки ви
школюють членів катол. акції, дають поучення, вказівки, 
вони є їх асистентами. Вони є делегатами свого Еписко
па. Священики є конечно потрібні для членів катол. 
акції, бо священики є фахові в справах знання богослов
ського, котрого звичайно світські католики не посі
дають.

Католицька акція, т. є. участь світських в апостоль- 
стві не є нова. Вона була вже за часів Апостолів. 
Аполос, муж сильний бесідою і учений, відважно про- 
повідав в синагогах. Він знав тільки Йоанове крещення, 
а Акила і Пріскила світські особи поучили його про до
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рогу Господню І. Христа. (Діян. XVIII. 24—25). Дальше 
споминаються-імена в св. Письмі як:Созипатр, Арістарх, 
Секунд, Гай, Тихик, Трофим, (Діян. XX. 4)., Єраст, 
Куарт (Рим. XVI. 23). Стефанинова родина, Фортунат 
(І. Кор. XVI. 17.) і многі инші, котрі в проповіданню 
євангелія працювали з Ап. Павлом, а котрих імена запи
сані в книгах життя, як каже св. Ап. Павло: „Щжї вгь 
влаговіствованїи сподвизд'шлса гь. лщок> й гк Клнлинтолгь 
й гь. прочини спосп'кшники ліойліи, й^жс йліжа вгь кнйга^к 
животим^ь14. (Филип. IV. 3).

Не бракло також побожних і святих невіст, котрі 
много трудилися в поширюванню науки Христової як: 
Тавита, Лідія, (Діян. IX. 36, XVI. 14.), Акила, Прискила, 
про котрих вже висше сказано, дальше: Марія, Трифе- 
на, Трифона, Перзида (Рим. XVI. 1, XVI. 6, XVI. 12.) 
Еводія (Филип. IV. 2). Клявдія (II. Тимот. IV. 21), Апія 
(Филем. І. 2) і многі инші. Споминається навіть про 
молодця, котрий став в пригоді св. Ап. Павлу. (Діян. 
XXIII. 16-22.) Вкінци не бракло також осіб з невільничого 
стану, як прим. Онизим. (Колос. IV. 9). (Филем. 10-11).

Так розуміли своє становище в Церкві перші хри- 
стіяни. Вони не казали, що справи Церкви належать до 
Апостолів, але уважали ті справи за свої. Вони труди
лися, терпіли за справи Христові, але не як многі 
нинішні христіяни, котрі кажуть, що се належить до 
Епископа і до священиків. І тому св. Апостольська Сто
лиця завзиваючи вірних до катол. акції, хоче відновити 
духа з часів перших христіян.

А чи світські католики є обовязані брати участь 
в апостольстві катол. Церкви, чи се може тільки зале
жить від їх доброї волі? З того, що попередно сказано 
про катол. Церкву, ясно виходить, що світські вірні 
є обовязані до апостольської праці в катол. Церкві.

Як кождий є обовязаний належати до катол. Церкви,
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бо вона одна посідає авторитет і власть від І. Христа 
дану, бо вона одна голосить правдиву науку, бо вона 
одна посідає повне, жерело Христового життя, бо в ній 
одній є спасення, так з другого боку кождий, хто є її 
членом, хто до неї належить, є обовязаний брати участь 
в її життю, в її справах, в її потребах, небезпеках 
і терпіннях.

Ціла Ієрархія церковна, всі священики і всі вірні 
становлять разом одну цілість, один організм, одно 
духове містичне тіло. Всі члени того тіла, коли не мають 
бути мертві, мусять разом співділати після свого призна
чення і разом собі помагати, бо инакше ціле тіло потер
пить, а коли ціле тіло потерпить, то се відібється і на 
поодиноких членах. Коли голова болить, коли рука 
вивихнена, коли нога зломана, то не тільки голова, рука, 
чи нога терпить, але ціле тіло болить і всі поодинокі 
члени терплять. Коли хто дім підважує, то нехай не дума
ють ті, що в домі є, що їх се не обходить, бо коли 
дім завалиться, то і їх придусить.

Але може дехто сказати: про се не треба боятися, 
щоби Церква упала, бо вона має обітницю Христову, 
що ніяка сила її не переможе, бо вона має в собі не 
спожиту Божу силу. Се правда, що Церква як цілість 
не упаде, але може потерпіти страту в якійсь своїй 
части, прим, в якімсь краю, в якімсь народі, як про се 
свідчить історія многих країв. Церква не потерпить 
вправді страти, бо коли в однім краю занепаде, то 
в иншім народі прийметься і знайде відшкодовання. 
Нарід одначе, котрий не бере участи в життю Церкви, 
вяне, а навіть занепаде. Він є немов спараліжований 
і не може розвиватися. А коли се діється в народі, тим 
більше в життю одиниць. Така одиниця, такий вірний, 
коли не бере участи в життю і праці католицької 
Церкви вяне, він є спараліжований, він завмирає. На се
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ми є вщіплені в організм катол. Церкви через св. Хре
щення, на се ми є членами католицької Церкви, щоби 
спільно дбати про добро Церкви, котре то добро є 
і нашим добром. Чим більше члени дбають про сильне 
спільне життя Церкви, тим сильніше те життя пульсує 
в цілій Церкві, а тим самим і у всіх членах. Словом,, 
справа і добро цілої Церкви є справою і добром пооди
ноких частей і найменших частин, т. є. поодиноких 
частин церквей по парохіях і Дієцезіях, як також пооди
ноких вірних.

Католицька Церква се вправді Божа установа, т. є. 
від Христа-Бога основана і має в собі силу і життя 
Христа-Бога, але вона є і чоловіча, бо складається з лю- 
дий. Сила Христова ніколи не заведе, але можуть за
вести люде, котрими, як орудями послугується Христос 
в своїй Церкві. І тому, коли ті орудя слабнуть і не ді- 
лають, як сего вимагає Христос, може за Божим до- 
пустом прийти ослаблення в Церкві, котре може гірко 
відбитися на членах Церкви. В часі бурі, яка може ша
літи проти Церкви і загрожувати знищенням, Христос 
заховає її від небезпеки і занепаду, але поодинокі члени 
можуть сильно потерпіти, а навіть загинути за кару за 
своє з недбання і легкодушність.

Відтак всі члени катол. Церкви, мусять зрозуміти, 
що вони є членами також царського священства Христо
вого і тому вони називаються і сами царським священ- 
ством. Вони отже є обовязані брати участь в тім цар
ськім священстві, т. є. трудитися, працювати, терпіти 

приносити жертву.
Як Христос за життя на землі терпів, так терпить 

його Церква і продовжає його терпіння, тому всі члени 
тої Церкви мусять також брати участь в її терпіню 
і спільно терпіти. І тому вірні як члени катол. Церкви 
не можуть і не сміють ховатися, коли ворог настає, ко
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ли небезпека грозить. Тільки боягузи і зрадники утіка
ють з поля битви. То не для пустого титулу вірні нази
ваються родом вибраним, царським священством, але на 
се, щоби брали участь в жертві Христовій і через свої 
труди, працю і терпіння свого цілого життя, а навіть че
рез мученичу смерть, як буде сего вимагати воля Христа 
і добро Церкви. На се ми намащені св. миром в св. 
Тайні Миропомазання. В давних часах ті, котрі йшли до 
запасної борби намащували тіло оливою, щоби скріпити 
сили, так і в св. Тайні Миропомазання охрещений на
мащений є св. миром, т. є. посвяченими пахучими оліями 
змішаними з оливою на знак, що він є воїном Христо
вим, що він затягнений до Христової армії, на се, щоби 
мужно боровся і витревав в борбі, щоби був хвалою 
Церкви, т. є. армії Христової, котра воює тут на 
землі.

Що до питання, котрі і які можуть належати до 
організації катол. акції, то відповідаю, що до катол. акції 
можуть належати мужчини і женщини, а також молодіж 
обох полів.

Один Епископ оповідає, що один молодий хлопак, 
як член організації катол. акції, був висміваний від ро- 
бітників-соціялістів тої фабрики, де він з ними працю
вав. Боронився сміло і відважно. — Одного разу, коли 
насмівалися з него, закидуючи йому, що він не знає, 
чого має триматися і в що вірувати, а тільки на сліпо 
повтаряє за священиками те, що вони йому кажуть, то
ді той хлопець відповів, що він їм скаже, в що вірує. 
Відтак зняв шапку, перехрестився, уклякнув на фабрич
ній салі і голосно відмовив: „Вірую в єдиного Бога" і т. 
д., коли скінчив, перехрестився, встав і сказав до своїх 
противників: я вам сказав, в що я вірую, а тепер ви 
мені скажіть, яка є ваша віра. На це соціялісти недовір
ки засоромилися і не могли нічо відповісти. Ось взір
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молоденького члена катол. акції, перед котрим неодин- 
старий боягуз католик мусить соромитися.

До організації катол. акції можуть отже всі нале
жати, але такі, котрі є добре підготовані. Вони мусять 
бути свідомі католики і практикуючі, а не ті від неділі 
тільки та від свята. Вони мусять знати добре основні 
засади релігії, т. є. добре знати і розуміти ту маленьку 
книжечку, котра називається катехизм. Вони мають розу
міти справи католицької Церкви, вони мусять відчувати: 
разом з катол. Церквою. Злітнілі, боягузи, хитруни, по
ловинні люде, не мають місця в катол. акції. Члени ка<- 
тол. акції мусять йти просто і відважно. Не жахатися 
не тільки трудів, але і напасти та їдкої опінії сего сві
та. Вони мусять бути приготовані і на найгірше. Вони 
мають сами жити духом Божого царства і те Боже цар
ство всюди поширювати: в родинах, в ріжних устано
вах і товариствах, в народі і державі.

Послідні Папи почавши від Льва XIII, бажають че
рез католицьку акцію відновити’ силу і духа перших 
христіян за часів апостолських, бо вони відчувають 
зближаючуся бурю, яка має вдарити на Церкву. Демон,, 
князь упавшого світа, ворог Божий і людського роду,, 
як по всі віки так і тепер мобілізує свій табор проти 
катол. Церкви. Преса, гріш, законодатні установи, пар- 
ляменти, всякі ворожі організації, а передовсім тайні 
товариства масонські, все те діявол мобілізує проти 
Церкви. Вже тепер в поодиноких краях і державах ша
ліє переслідування Церкви. Колись прийде до головної 
розправи на цілім світі між католицькою Церквою а та
бором темного демона. Тому треба великих душ і силь
них душ, рішених на цілковиту самопосвяту.

Католицькій Церкві щоденно грозять нові небезпе
ки. Направду, вороги, котрі провадять борбу з католи
цизмом, занадто змоглися в числі, силах і безличности..
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їм не вистарчає вже явне заперечення Божої науки, але 
стараються всіми силами усунути Церкву або зовсім 
з горожанського життя, або принайменше. ударемнити 
її вплив на прилюдне життя народів. Церква отже му
сить не щадити труду і висилення, щоби розбити забіги 
ворогів і щоби могла виконати своє післанництво для 
добра загалу. (Лев XIII.)

Вороги стараються викорінити за всяку діну не 
тільки христіянську віру, але всяку віру взагалі, котра 
підносячи чоловіка понад уровень сего світа, спрямовує 
умучений його зір до неба. Виповіджено війну всему, 
що є надприродне, бо там знаходиться Бог, а Бога хо
чуть викинути з серця і душі чоловіка. (Пій X).

В Еспанії відбувся 1929 р. конгрес в справі катол. 
акції, на |котрім тодішний кардинал еспанський осудив 
не єретиків, не явних ворогів Церкви, але скритих і по
зірних католиків, котрі мають себе за католиків, а між 
народом розсівають кукіль і викликують замішання. Від
так подав він знамена правдивих католиків, а саме: тер
пеливе зношення противностий і смутків, готовість до 
жертви. Неодин хотівби бути апостолом, але під усло- 
виною, що буде велике поводження, що позискає славу 
і почести, але коли прийде час жертви, недостатку, не- 
поводжень, — після розуміння світа, — тоді уступає 
з поля, бо не має апостольського духа. „Вириймо отже, 
сказав той кардинал, в душі передсвідчення, що апостоль
ське життя є життям хреста".

Нині направду, треба мужної відваги, щоби захова
ти віру, коли її тілько людей тратить, треба великої від
ваги, щоби остати вірним сином Церкви, коли тілько 
ворогів її поборює, треба сильної відваги, щоби захова
ти той цінний скарб, яким є слова Божі, коли їх тілько 
людей викинуло з свого серця. Треба мужної відваги, 
щоби себе поконувати, щоби опанувати свої пристрасти,



про Католицьку Акцію 47

щоби остати вірним правді і чесноті, запанувати над ду
хом зла, котрий ложю ошукує світ. (Пій X).

Що до організаційної форми катбл. акції, то тут не 
може бути одна стала загальна організація, котраби обо- 
вязувала у всіх Епархіях, краях і державах. Вона має 
примінитися до поодиноких Епархій, провінцій і країв.

Організація катол. акції в Дієцезії має спиратися 
на католицьких організаціях ріжних напрямів, як: еконо
мічних, просвітних і инших, наколи ті організації своїм 
устроєм, своїми статутами піддаються під провід і вдасть 
дієцезального Епископа.

Організації економічні і инші, на котрих спирається 
католицька акція є самі відповідальні за внутрішну свою 
діяльність, для якої дана установа остала основана. 
Прим, якби в якійсь економ, установі було зловживання, 
то відповідають дотичні чинники даної установи, а не 
катол. акція, зглядно церковна вдасть.

Як попередно сказано, вся організація катол. акції, 
як також всі инші установи і організації, на котрих 
спирається катол. акція, стоять в Дієцезії що до діяль- 
ности католицької акції під проводом, і властю свого 
Епископа, а в парохіях заступають Епископа парохи, 
або священики виделєґовані від Епископа. Вони є до
радниками, або асистентами і інструкторами для тих, 
котрі провадять католицьку акіцю.

Попередно сказано, що організація катол. акції 
ніколи не може перемінитися в організацію політичної 
партії, ані виступати як політична партія, хотяй би всі 
члени такої партії були ревними католиками, бо тоді 
катол. акція пересталаби бути католицькою акцією. Члени 
католики якоїсь політичної партії можуть бути вправді 
членами католицької акції, одначе за свою політичну 
діяльність самі особисто відповідають, зглядно їх полі
тична партія, до котрої належать, але ніколи організація
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катол. акції, зглядно церковна власть. Само собою розу
міється, що і члени катол. акції можуть належати до 
якоїсь політичної партії, коли діяльність тої партії є 
в згоді з законами Божими і церковними, щоби в той 
спосіб причинитися до здійснення і до впровадження 
католицьких засад в життю прилюднім, законодатнім 
і державнім.

Можуть бути обставини, каже Папа Лев XIII, 
в котрих не є вказане для важних і слушних причин 
брати участь в політичних справах і приймати державні 
обовязки, одначе з другого боку нераз конечність хри- 
стіянського добра і Церкви обовязує католиків приня- 
тися тих обовязків. Передовсім в нинішних часах, 
в котрих в законодатних тілах ухвалюються закони 
нераз просто ворожі Церкві, є обовязком като
ликів через свою участь в політичних справах перепи
нити і унеможливити ті шкідливі і небезпечні наміри. 
Бо колиби католики остали на боці, тоді без ніякої 
перепони захоплять керму ті, котрих погляди і намірення 
не заповідають добра. Се принеслоби велику шкоду для 
христіянської справи, бо вороги Церкви посідалиби всяку 
власть, а оборонці осталиби без ніякої. Слушні отже 
є причини, для котрих католики повинні брати участь 
в політичнім життю. А повинні се учинити тому, щоби 
державу перепоїти мудростю і чеснотою католицизму, 
як спасенним соком оживляючим. Не інакше поступали 
перші христіяни. Хотяй обичаї і звичаї поганські були 
зовсім відмінні від засад Євангелія, а одначе можна 
було зауважити між поганами христіян, котрі не перей
маючись поганськими поглядами і віруваннями, завсігди 
були постоянні і з жаром віддавались справам, до котрих 
могли мати доступ. Були примірно вірні князям, послушні 
приказам права, оскілько се не противилося їх вірі, 
а всюди поширювали чудовий блеск своєї святости.
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Старалися ревно помагати своїм співісповідникам, а зара
зом поган привести до Христової науки. При тім всім 
були готові опустити пляцівку і відважно умерти, колиби 
не могли затримати своїх відзначень, урядів і становищ 
без шкоди своєї душі. З тих отже причин скоро заще- 
пилося христіянське життя не тільки в приватнім домі, 
але і в війську і в державі і в царській палаті. „Від 
вчера ми є, каже Тертуліян, а все ваше ми здобули, 
міста, острови, твердині, вільні міста, місця прилюдних 
зборів, навіть військовий табор, люд, суд, палату, сенат, 
ринок" (Тертул. Апольоґ. ч. 37), А коли закон вже не 
забороняв визнавати прилюдно науку св. Євангелія, 
появилася христіянська віра, не як новий, слабий твір, 
але як доспілий і вже досить сильний. Справді вказане, 
щоби в наших часах відновити ті приміри предків. Праві 
католики мусять бажати передовсім бути і уходити за 
синів Церкви щиро її люблячих. Справи, які не годяться 
з тим їх іменем, мають без вагання від себе відкинути. 
Повинні користати з уряджень народів для збереження 
правди і справедливосте, оскілько те дасться погодити 
з їх переконаннями. Мають працювати в тім напрямі, 
щоби свобода ділання не переступала границь опреділе- 
них законом природи і Бога. Мають старатися про те, 
щоби допровадити цілу суспільність до христіянської 
подоби і взору.

А Папа Пій X. каже, що головна жура католиків, — 
се перепровадження виборів до урядів громадських або 
до тіл законодатних таких людей, котрі з огляду на 
особливші условини виборчі, на обставини часу і місця, 
видаються найбільше успосіблені до чування над інтере
сами релігії і вітчини в заряді прилюдних справ.

Після гадок висше сказаних, а передовсім вказівок 
поданих Папою Львом XIII., католики повинні всюди 
вмішатися, де тільки можуть перепинити ворожі впливи,
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а натомість поширювати христіянські засади. Одначе 
мають усунутися там і тоді, деби і колиби їх присутність 
і участь давала фірму і пособляла небезпечну діяльність 
ворогів Церкви віри і релігії, а заразом і вони самі 
булиби виставлені на душевну шкоду і небезпеку.

Хотяй католицька акція стоїть і ділає понад і поза 
всякими політичними партіями, бо вона не має працю
вати для політичної партії і не має бути політичною 
партією, — одначе вона не може бути обоятна для 
політики, котра доторкає спільноти загального добра. 
Вона має приготовити провадження доброї і великої 
політики. Вона має приспособити і виробити совість 
горожан до політики в христіянськім дусі. (Папа Пій X).

Рівнож члени катол. акції мусять вистерігатися, 
щоби не йшли за поглядами тих, що утотожнюють релі
гію з Якоюнебудь політичною партією і посуваються 
так далеко, що присвоюють для своєї партії монополь 
католицизму і тому прихильників инших партий не ува
жають за католиків. Се значилоби високу справу релігії 
робити середником до політичних пописів партійних 
і до впровадження замішання і сварні. Се значилоби 
використовування католицизму для своєї партії, для осяг
нення своїх політичних цілей, як також визискання като
лицького почування простого люду. (Папа Лев XIII).

Отже вказане, щоби розріжнити поняття і розу
міння релігії і політики. Справи, які відносяться до полі
тики, хотяй мають велике значіння і далекосяглість, 
і котрі і релігія попирає, одначе ті справи з своєї при
роди не переступають границь дочасности. Релігія знов, 
котра вийшла від Бога і до Бога провадить, має ширший 
обєм ділання і до неба сягає. Вона бажає і хоче душу, 
ту найціннішу часть чоловіка, наповнити знанням і любо
вно Бога і все людство певно допровадити до бажаної 
вічної щасливости. Слушно проте, щоби релігії і всему,
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що має з нею якийбудь звязок, признати висше похо
дження і призначення. (Лев XIII. Папа).

І тому католицька акція маючи на ціли і справи 
релігійні не може і не сміє бути політичною партією, 
ані не може безпосередно провадити політику, вона має 
своєю діяльністю причинитися і витворити здорову, 
хосенну, на католицьких основах, політику.

Католицька акція не вдається в політику тому, бо во
на католицька, одначе як з одного боку спомагає і спри
чинює релігійне, культурне, економічне і суспільне 
добро, так з другого боку має научити католиків, як 
мають відноситися до політики і як з неї користати 
в благородний спосіб, до чого є обовязані всі добрі 
горожани.

Даються нераз чути голоси, каже Папа Пій XI., що 
Церква не має мішатися до політики. Одначе, коли 
політика зближається і доторкає олтаря, тоді релігія, 
Церква, Папа, Епископ, мають не тільки право, але 
і обовязок давати вказівки і поручення католикам, 
а вони знов мають право домагатися таких вказівок 
і поручень і до них примінитися.

І тому не тільки ті блудять, котрі утотожнюють 
релігію з своєю політичною партією і використовують 
релігію до своїх політичних цілий, як се висше сказано, 
але блудять і ті, котрі зовсім розділюють релігію від 
політики і не хотять, щоби політика мала щонебудь спіль
ного з релігією. Словом, після їх розумовань, релігія має 
стояти на боці від політики і дипльоматїї, немовби по
літика і дипльоматія мала свої суверенні права без Божих 
законів, чи понад законами Божими і Церкви. Сего рода 
люди не дуже ріжняться від тих, котрі хотять, що
би Бог Творець і Господь вселенної стояв поза органі
зацією і адміністрацією держав, щоби Бог зрікся про
воду світа, а віддав в руки політиків і дипльоматів.
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Блуд їх тим більше жалю гідний, що в сей зухвалий 
спосіб відсувають людську суспільність від найобиль- 
нішого жерела правдивого добра. Бо де усувається ре
лігію, там з конечности хитаються сталі засади, на ко
трих спочиває добробут і істнування держави і народу, 
а котрі черпають свою силу з релігії. (Папа Лев XIII).

Рівнож треба вистерігатися поглядів тих, котрі ка
жуть, що в політиці до співділання зі злом вистарчить 
якабудь причина прилюдного хісна. Але се фальшиве. 
Таке співділання, розуміється тільки матеріяльне, можна- 
би оправдати єдино неумолимою конечністю в діли 
ухилення більшого зла. Кромі сего треба розріжнити, 
що що иншого є заняти становище зглядом сторонниц- 
тва, котре дійшло до влади, а що иншого з ним спів
працювати і допомагати йому дійти до влади (Папа 
Пій XI).

Тому отже католики не можуть спільно йти до ви
борів до громадських рад, до сойму чи инших полі
тичних установ разом з соціялістами, радикалами чи ин- 
шими ворожими чинниками і в той спосіб їм допомагати 
брати участь в законодатних тілах.

Я нарочно затримався довше при політичній справі 
з нагоди катол. акції, подаючи вказівки і погляди не мої, 
але Св. Отців Папи Льва XIII, ГІія X і Пія XI. Я хочу 
через се ясно поставити справу про катол. акцію і по
літику. У нас політика занимає перше місце, нераз зі 
злегковаженням, а навіть зі знехтованням законів Бога 
і Церкви. У нас всі мають патент на політиків, всі ува
жають себе за покликаних і то наймудріщих політиків. 
Тимчасом, щоби бути добрим політиком і добре вести 
політику, не вистарчить мати широку губу, сильне горло 
і . ненаситну кишеню та честилюбивість, але треба мати 
розумну і мудру голову, як також благородне і чисте 
серце.
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Політика без релігії і поза релігією, політика воро
жа релігії, се фальш, се ошуство, се найбільший злочин, 
який відбивається зловіщо на цілім народі. Укра
їнські політики з переверненою головою сами за
провадили нарід на Великій Україні в больше- 
вицьке ярмо, а відтак стріляються. А тут наші патріо
ти і політики їм подібні кажуть, що вони в той спосіб 
„протестують11, як се влучно підхопив один наш публі
цист. Справді протестують, але так як протестував Юда, 
котрий зрадив Спасителя і видав в руки ворогів, а від
так повісився. Фарисеї з цинізмом обійшлися з Юдою, 
таксамо большевики з цинізмом сміються з українських 
політиків, котрі тепер стріляються і в той спосіб про
тестують.

Подібно і тут в Галичині короткозорі та короткі 
розумом патріоти загнали нарід в сліпу вулицю, над 
пропасть і замість зрефлєктуватися та шукати якогось 
можливого виходу, дальше провадять карколомну 
і убийчу політику. Газетярі і демаґоґи тровлять 
нарід, виносять похвалами як геройства всякі те
рористичні вчинки. Справді хаос і замішання духове, 
яке межує з хоробливим маяченням. Ось наслідки по
літики зі злегковаженням Божих законів!

Тому треба у нас конечно католицької акції, котра- 
би, хотяй сама далека від справ політичних, одначе сво
єю діяльністю положила конець тому злочинному полі
тичному бандитизмови, а натомість спричинила і витво
рила здорову і хосенну політику, якаби йшла після за
конів Бога і катол. Церкви.

❖

Так отже я представив цілу справу католицької 
акції. Представив не сам від себе, але на основі вказівок 
поданих в енцикліках і письмах Св. Отців Папів Рим
ських: Льва XIII. ,Пія X. і Пія XI, як також поважних
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осіб, які цілу ту справу фахово і практично розібрали 
і пояснили, /(ля лекшого запамятання коротко ще раз 
зберу цілу справу про католицьку акцію. Католицька 
акція, се діяльність, праця апостольська світських лю
дей католиків в катол. Церкві під проводом і властію 
церковної Ієрархії, т. є. Папи в цілій Церкві і Еписко- 
пів в їх Дієцезіях чи Епархіях, при помочи і дораді 
душпастирів по парохіях як делегатів Епископа.

Ціль католицької акції є висока і благородна а саме: 
впровадити духа, життя і пановання Христа-Царя в су
спільність, щоби Ного правами були переняті і кермова
ні одиниці, родини, супружа, державні закони, стовари- 
шення і всякі установи, мешкання богачів і убогих, варстати 
і фабрики робітників, часописи і книжки, націоналізм 
і політика, через оборону засад віри і моральности, як 
також через їх поширювання всюди і завсігди.

Члени катол. Церкви мають бути переняті послу
хом для Церкви, котрої власть не є від людей, але про
сто від Бога. Вони мають слухати тих, котрі в катол. 
Церкві ту власть мають поручену і її виконують, а са
ме: Папа вцілій Церкві, як непомильний Учитель в спра
вах віри і обичаїв і як найвисший Пастир, — Епископ 
в Дієцезії, а душпастир в парохії.

Вони мають розуміти, що єдине жерело життя 
і всего добра дочасного і вічного є катол. Церква, бо її 
життя є життя Христове.

Вони мають бути сильно пересвідчені, що тільки 
в катол. Церкві, як єдино правдивій є світло правдивої 
науки, бо нею кермує і її просвічує Дух св.

Вони мають любити катол. Церкву, бо вона є Обру- 
чницею Христовою,"бо вона є продовженням І. Христа, бо 
вона є духовим, містичним тілом Христовим, а всі котрі 
належать до катол. Церкви, є членами того містичного
тіла.
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Вони мають бути вірними воїнами катол. Церкви 
в обороні і борбі за справи Церкви і для неї посвятити 
труд, працю і терпіння.

Вкінці вони мають зрозуміти, що катол. Церква 
має не тільки жерело вічного спасення, але також до
часного добра.

Членами катол. акції можуть і повинні бути всі, 
котрі почуваються бути правдивими католиками і котрим 
ходить про прославлення Бога, про усвячення себе і сво
їх ближних. Отже: старі і молоді обох полів, люде бо
раті і убогі, з висших станів і найнизших, пани і хлопи, 
учені, письменники і прості робітники.

Всі можуть, каже Папа Лев XIII., причинитися до 
виповнення того похвального обовязку: письменники 
і учені, стаючи в обороні Церкви в книжках або пресі, 
в тім могутнім орудю, котре визискують наші противни
ки; отці родин і учителі, даючи христіянське виховання 
дітям, урядники і представники люду, присвічуючи при
людно своїм благородним характером і сталими засада
ми і визнаючи отверто свою віру без огляду на люд
ські суди.

Католики є до сего обовязані, бо через св. Хре
щення є вщіплені в організм, в духове тіло Христове, 
т. є. Церкви і є її членами і тому є обовязані спів- 
ділати, одні другим помагати і брати участь в життю 
цілого духовного тіла, т. є Церкви.

Католики є вибраним родом, вони є царським свя- 
щенством і тому є обовязані дбати, трудитися, терпіти 
і всего принятися, чого вимагає добро Церкви. Вони обо
вязані нести жертву з цілого життя, а навіть претерпіти 
смерть в обороні віри, релігії і Церкви, колиби сего ви
магала воля Божа. На се вони є намащені св. миром 
і затягнені до армії Христової, щоби відважно, вірно 
і витревало боротися за царство Христове.
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Обовязком є кождого, каже Папа Лев XIII, трева- 
ти на своїм становищу, а заразом отверто визнавати 
свої переконання і свою віру вчинками гідними католи
ка, а се длятого, щоби принести хвалу своїй Церкві 
і Тому,за котрого прапором поступаємо, як також для
того, щоби в день послідного суду Найвисший Судія, 
котрий освідчив, що хто не є з Ним, є проти Него, 
щоби той Судія не оказав нам своєї неласки вирікаючи- 
ся нас і нас не признаючи. Нехай всі без чваньби, але 
і без трівоги дають докази тої правдивої хоробросте, 
котра випливає з почуття, що сповнилося совісно свій 
святий обовязок так з огляду на Бога як і з огляду на 
людей. З тим смілим ісповіданням віри мусять католики 
злучити синівську любов і послух для Церкви. Нехай 
вкінци посвятяться відважно, чинно і витревало ділам 
католицьким, стоваришенням і установам усвяченим че
рез Церкву, поширеним і підтримуваним через Еписко- 
пів і Св. Отця. А на иншім місци той сам Папа каже 
Небезпека загрожує найбільшим і найціннішим добрам, 
в обороні котрих належить підняти всякі труди. А за ті 
труди чекає найбільша нагорода, яку за христіянське 
життя можна осягнути. Бо не хотіти боротися за Хри- 
ста, значить його поборювати. А він сам зазначує, (Лук.. 
IX. 26), що виречеся тих перед своїм Отцем, котрі за
недбують його ісповідати перед людьми.

Члени католицької акції мають бути живими чле
нами католицької Церкви. Вони мають жити життям 
з освячаючої благодате, жити без гріха, провадити пра
ведне життя і присвічувати своїми гарними примірами 
побожного життя і вчинками христіянського милосердя.

Щоби ділати в катол. акції, каже Папа Пій X., тре
ба Божої ласки, котрої апостол не отримає, коли не бу
де злучений з І. Христом. Доперва, коли впровадимо І. 
Христа до нашої душі, будемо могли Його тим лекше
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привернути родинам і суспільности. Всі отже, котрі 
є покликані до проводу і ті, котрі посвятилися попиран- 
ню катол. руху, мусять бути католиками в повнім зна
чінню того слова.

Треба отже, каже один Епископ, бути католиком 
і то цілковитим католиком. Він має мати великий засіб 
ревновання, сильної і напятої волі, щоби не тільки під
тримувати і скріпляти духа Божого царства в собі, але 
також других потягати до надприродного життя. Като
лик, котрий не чує в собі бажання і потреби уділюван- 
ня католицького життя другим ближним, він не є спо- 
сібним католиком до катол. акції. Про розвій і поводжен
ня катол. акції не будуть рішати маси злітнілих католи
ків, але одиниці сильного ревновання і горіючого серця 
любови до Бога і своїх ближних. Тому в справі като
лицької акції не рішає її організаційна форма, але її зміст, 
дух і уровень католицького життя.

Праця катол. акції не є у нутрі Церкви, т. є. не 
є релігійна, але суспільна, поза Церквою на области 
суспільній.

Католицька акція становить в катол. Церкві армію 
світських католиків. Керманичами тої акції є світські 
люде під властію і проводом свого Епископа в Дієцезії. 
Душпастирі по парохіях як відпоручники Епископа ма
ють їм помагати радою і вказівками.

Середниками, котрими катол. акція може виконува
ти свій вплив і свою працю і поширювати та здійсню
вати засади віри і релігії є ріжні, а між иншими : ду
ховні місії, реколєкції, конгреси, збори, католицькі уста
нови і стоваришення, як: просвітні, економічні та інші 
культуральні. Тут належить також і дуже є успішна 
акція харитативна. Найбільше одначе успішним середни
ком катол. акції є католицька преса, т. є. часописи і вся
кі видавництва. Столиця Апостольська в послідних ча
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сах сильно підчеркує, поручає і вкладає обовязок на 
католиків, щоби створити сильну катол. пресу, як про- 
тиважник ворожої преси.

Католицька акція не є політична, вона не може 
виступати як політична партія. Вона одначе своїм впли
вом і діяльністю має витворити здорову політику і на
ціоналізм після засад катол. віри і релігії. Члени катол. 
акції можуть належати до політичних партій, коли ті 
партії відповідають засадам Божих законів і катол. Цер
кви. Одначе ті члени за свою діяльність в даній полі
тичній партії сами за себе відповідають, а не як члени 
катол. акції, або сама катол. акція.

Хотяй катол. акція обнимає всі суспільні справи, 
одначе можуть бути справи більше пекучі і більше за- 
грожені в данім народі, в даній місцевости, або в данім 
часі. У нас найбільше пекучі справи і найбільше конечні 
справи, се перше: католицькі газети і книжки, та всякі 
инші католицькі видавництва. Як у нас лихо стоїть ка
толицька преса, видно з того, що на більше як чотири 
міліони католиків Українців нема ані одної католицької 
щоденної газети. Але зате повно і безліч ворожих газет, 
книжок, брошур, та всякого рода видавництв. Як се 
відємно свідчить про католицькі почування в нашім народі.

Друга справа найбільше пекуча, се католицькі то
вариства і установи, просвітні і економічні. Можна ска
зати, що майже всі теперішні наші установи* то або лі
беральні, або радикальні, або навіть большевизуючі 
і дають приют всяким розкладовим чинникам, та причи
няються до поширювання всяких небезпечних засад 
для справ катол. Церкви і розуміється тим самим нашого 
народу.

Трета найбільше пекуча справа, се борба з ріжного 
рода сектами, які по війні виросли у нас як гриби по 
дощи. Секти, які вони не булиби, се заразливі бакцилі,
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се заразлива пошесть, се щось гірше як морове повітря. 
Не здаємо собі добре справи, яка грізна руїна нас чекає, 
як сему не запобіжимо. Сектанство грозить народови 
гнилим розкладом релігійним, моральним і національним. 
Як сему тепер не запобіжимо, руїна напевно прийде 
і колись ми її відчуємо, але вже буде запізно,

Четверта справа, се ратовання нашої молоді, котра 
зведена йде по манівцях. Молодіж, се будучність народу, 
як її не уратуємо нарід напевно загине.

І на сі чотири найбільше пекучі справи має като
лицька акція у нас найбільше звернути увагу, т. є. дбати 
про поширення католицької преси, про католицькі уста
нови суспільні, підняти неустрашиму і неумолиму борбу 
проти сектанства, та ратувати молодіж.

* *• *
З цим моїм Пастирським Листом розсилаю Консти

туційний статут катол. акції в галицькій провінції* як також 
правильник катол. акції в Епархії і в парохії. На разі 
катол. акція опирається на Товаристві „Єкала“, котра 
є областю ділання катол. акції і тому розсилаю також 
статут Товариства „Скала". Се Товариство обнимає всі 
культурно-суспільні справи і своїм статутом є залежне 
і стоїть під властію і впливом Церкви. Воно є центра- 
лею всіх поодиноких Товариств з тими самими ціллями, 
якіби оснувалися в Епархії. Головно тут ходить про 
оснування Читалень під повисшою назвою по парохіях. 
Те Товариство не становить ще католицьку акцію, як 
орґацізацію саму в собі, але на тім Товаристві спира
ється і через те Товариство має католицька акція здій- 
стнювати справи, які входять в обсяг її діяльносте.

*  **
В нинішнім моїм Пастирськім Листі я порушив 

найважніші, найактуальніші справи. Від здійснення тих
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справ зависить не тільки прославлення Бога, усвячення 
і спасення душевне, але також двигнення, розвій і успіх 
добра дочасного одиниць і всего народу. Справи пору
шені мною трактовано у нас обоятно, по части легко
душно, а навіть з призирством і кпинами. І за се ми 
нині гірко покутуємо. І тому я відважився ясно, просто 
і щиро про них висказатися. Бо і я маю совість, котра 
не дозволяє мені мовчати. Перед нами зіває пропасть, 
тому кличу: до діла, до праці, до борби, за справи 
Христові і католицької Церкви, бо вже послідний час!

Благодать Господа Нашого Ісуса Христа, любов 
Бога Отця і причастіє св. Духа най будезівсіми Вами — 
Амінь.

Дано в Богородчанах, дня 14. жовтня н. ст. 1933.

ГРИГОРІЙ
Епп.


