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С]11 /Ж ІІД Р К В А  ХРИСТОВ 
____ __І

Фундамент Церкви Христовей, тб;*вира 
во Божество Исуса Христа, тоєст сам Исус 
Христос Син Божій. Ми вериме же Исус 
Христос ест истинній Бог, Син Бога живаго.

Чи мож повесц, же чловек ест фунда
мент Церкви Христовей. То нье мож випо- 
весц, а ані подумац ньешльебодно, бо Церква 
длужна стац на ньепокольебимим твардим 
каменю, .на самим Исусу Христу, бо иншак 
ше роспаднье, як то видзиме у римокатоли- 
ческей папиштацкой церкви, бо вона твердзи 
же нье Исус Христос, но святи апостол Петр 
и так папа римскій ест фундамент Церкви, 
зато вше вецей и вецей людзе отпадаю от 
ньей и прето вше нови и нови вири наста- 
ваю зос ньей, як то на примир Протестанти, 
Лутеранє, Калвинє, Баптисти, -Уніяти (кела- 
кути), Мееодисти, Салвеши, Арми, Адвентисти 
и други. Шицких тих вироисповиданіох ест 
отец римски папа. Откаль знаме же фунда
мент Церкви ест сам Исус Христос? Ми то 
знаме зос словох самого Спасителя, котрія 
он сказал Петру апостолу: „Блажен еси Си- 
мон син Йонин, я говорю теб'Ь, и ти еси Петр 
и на сем камени я создам Церков мою и 
врата адова не одол-Ьют ей“.

Як то треба розумиц? Блажен значи: 
счешлївій еси Петре, бо Отец мой небесній 
дал тебе тоту думу мене Сином Божіим ис- 
поведати, а тота дума то в-Ьра твоя тварда 
як камень. Тот камень то Мойо Божество, 
и на том камени, на Моїм Еіожеству, на са
мим себе и на вири твоєй и всего Христіян- 
стза Православного исповидающаго Мойе Бо
жество тварде як камень, со&дам Церков Мою 
а Мою Церков анї врата адово нье надвладаю. 
На округлим каменю Церква нье стої, бо 
округли камень ше обраца, як римска церква 
учи, бо чловек ше може поколебац у вири 
и сам апостол Петр ше поколебал бо ше 
трирая одрек од Христа. Петро оплаковал

свою слабост и Христос му отпущел и пріял 
го назад во апостол,ство.

Чловзк нье може буц ні.епогришими то 
льем єдини Бог ньепогришими и Церква Еіго 
пьепогришима кед шяцки преєнники апостолох 
на вселекских Соборох уча п]>авди вири Хзи- 
стовей. Теди св.‘ Дух гутори през их уста и 
” ак вони цалу Церкву Христову •составляю. 
Зос того наука така: 1) Христос на каждим 
месту пребива бо Бон — Бог, 2) Христос фун
дамент Церкви сам, 3) Исус Хвистос шицким 
іпостолом ровну власц дал, А) шицки право- 
:лавни патріархи, митрополити, єпископи, вони 
іаслидники апостолски, 5) апо стол Петро дье 
5ул послани до Риму, бо Петро бул по про- 
іринію Бога Отца послани во святини Духа, 
^озшатих по Понту> Галатіи, Кападокіи, 
Азіи и Виеиніи.

И так папа нье глава Церкви и нье на- 
мистник Христов, и нье ньепогрешими, вон 
льем бискуп Церкви Римскей, чловек грип ній 
як и други чловек хтори зсс єретическлми 
своими ученіями одорвал миліони людзей од 
Христа и од Его истиннои Православной 
Церкви. Най патра уніяти у Псллтиру, у Псапму 
115: „Молитви моя Господеви воздам, пред 
вс-Ьми лі од ми Его, ву дворах дому Господня 
посредіз теб-Ь Єрусалиме".

И тот стих поволує и уніятох до Єру
салиму, алье вони нье можу пойсц до Єру
салиму, бо по волі их уніятских священі кох 
аж бежа до Риму.

У 136 псалму стих 1 пише: „На риках 
вавилонских, тамо сидохом и плакахом внггда 
помянуги нам Сіона". Так плакали Жидзи 
кед були зарабровани под і;,аром Навухздо- 
нозором за Сіоном и за Єрусалимом, так най 
плачу и уніяти за Сіоном и Єрусалимом, бо 
уніяти гарабровани заньешка и за тераз под 
Римом н Ватиканом и запутг ни су у жельез- 
них оковох Рима, та ше нье можу зос нїх 
вишльеїЗодзиц и випутац.

Руски Керестур Янко Сабадаш
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Дакус по украінски.. .
Як папа и його вірні почитують 

греко-католиків
Від заведення унії (1595—69) Рим и ка

толицький свит трактував греко-католиків як 
рабів. Ось кілька таких вже найновійшцх 

ів.
1925 роцй поїхало кількадесять греко- 

католиків з Галичини до Риму — з надію, 
що папа ними втішиться, а вони, як доброму 
вітцеви розкажуть про народні кривди і бу
дуть просити помочі.

Але; осталося цілком инакше — пага 
української делегації на послухання цілком 
не'приняв! Хоч принимав польску. От п о  
чйіаемО прб цілу ту історію в перемиськім 
„Українскім’ Голосі", ч. 46, з 15 листоп. 1925.

Оден з учасників паломництва о. Др. 
КОЙельник пише в „Ділі", що провідник пі- 
лгіїШЩтвгі старався в папи о окремну авдіе \- 
ці’ю 'для Українців, на котрій мав промови-:и 
дОІ'ГЇІгійіоден з паломників. Та чкода було 
тй&' ставань; бо ватиканські політики на це 
не зНздилиЬЬ'. І так принято наших палол- 
нйків в гурті (як череду — В. К.). 1 наші 
паломЙики удостоїлісь поцілувати тільки руку 
паШ ! . . “ Щойно по нашій авдіенції — пиие 
о. Коістельнйк — довідався я, що папа трох 
осіб з нашого паломництва запитав: Україна? 
Леополї! А вони відповіли: Україно! Леополі! 
Стільки й було розмови. Але вона була ти> а, 
щб иншй паломники, котрі були подальше, 
збісім її не чули".

Переповівши оттаке вітцівське приняття 
греко-католиків, каже „Український Голос":

— Так принято наше паломництво. . .  
А'треба знати, що папа балакучий, любигь 
говорити... Говорив навіть до польських іім- 
н&зистів на окремній авдіенції, говорив перед 
двома тижнями до двох претставників поль
ського пресового бюра и передал їм благосло
вення для всіх польських газет. Наше га- 
ломництво сего не удостоїлось бо се сгмі 
уніяти, а звісно, що тепер унія (на основі 
папського конкордату) е в ліквідації.. .  Зате 
папа є патроном иншої „нової унії“ .

Отже папа приняв греко-католиків як 
рабів. А раб на те е рабом, щоби дістати для 
пкньскої втіхи десять буків, опісля пан плкнє 
рЙбови в лице, а тоді раб цілує пана в руку 
і дякує „за науку".. .

А що би хтось не думав, ще се якссь 
нехотячи склалося, що Українців в Риму гле 
потрактували, то ось оругий примір:

ІЗДШіо до Риму українське паломництво 
з челобитною і 1929 року. Та ніби хтссь

пустив чутку, що пало уінййи везуть до пагій ’ 
меморіял (письмо). А знісно, що папа укра
їнських делегатів і їхніх скарг, прось, таіімйі:' 
моріялів не любить. 1 тому — коли паА6Жй 
ниьи їхали до Риму, то єпископ ХомипіиЙ 
вже вертав з Риму. їздив остерігати.

А в Римі.. .  Там е „Українська Колегія", 
а ь ній українські студенти. Та щоби укра- 
їцськи паломники не розповіли студентам які 
кривди Укриїнцям в Галичині діються, заряд' 
Колегії вислав українських студентов поза Рим.

Та и се ще не все:. Колегіялне началь
ство забрало з собою всі ризи, щоби україн
ська священики не могли в Римі правити 
свого богослуження. І тому паломники „вер
тали з огірченням" — як писаки галицькі 
часописи, лише з огірченнями — не більше! 
Як раби! (Про те перемиський „Український 
Гопос“, з 19 серпня 1929, і вінніпегський 
„Еі стник“, з 15 вересня 1929).

На похорони арх. Цепляка
В 1926 році вмер польський арх. Цепляк. 

На його похорон поїхали до Бильна: етї. Ко- 
циловський з секретарем, еп. БоцяН, о. Др. 
Бучко, о Йос. Крутень і 4-ох богословів. Г 
принимали их там ось як:

Проти них на станцію ніхто не вийшов1. ’ 
В духовнім семинари, де замешкали, поль
ських єпископів просив на обід сам ректор,- 
а греко-католицьких єпископів повідомили про 
обід через студента.

Другого дня ПОЛЬСЬКІ єпископи тихцем 
поїхали на стацію по тіло помершаго, а гре- 
ко-католицьких лишили. Довідавшись, що ста
лося, греко-католики давай Поляків доганяти. 
Та ба! Поляки їхні церковні річи позамикали.’ , 
З  тяжкою бідою вдалося річи дістати, але 
на стацію було вже пізно. Боцян ще на ста- 
ціо поїхав, а Коциловський поїхав до ксстела. 
А там польський пралат СавиЦький не дав 
Коциловському навіть, крісла. Раб може і 
постояти!

На похороні польських єпископів закли
кали на обід, а греко-католицьких ні, отже 
ті почимчикували на стацію і там обідали. 
Але щоби чаша зневаги була повна, то при
ходить поліція і питає: „Що ви за люде? По
кажіть легітимації.. . “ Значить — ще й по
ліцію на них наслали. (Про те в львівській 
,,Ниві“, ч. 5, стор. 147- 8, 1926 за виЛен- 
ським „Жицем Людуи і „Пшегльондем Ви- 
леньськім“).

А щож на таку зневагу представники1 
гсеко-католиків? Нічого! Римо-католики плю
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нули ім (і всім греко католикам!) в лице а ті 
обтерлися, вклоцилися, цмокнули пана в руку, 
дякуючи за науку і поїхали до дому і кажуть: 
„файно все випало..

.Але будь ті люде гідними українцями, а 
не наймитами чужих, вони зараз крикнули би: 
„Народе! Зневажаючи нас, вони тебе знева
жили, отже проч з такими католиками и та
ким католицизмом!" Але раб на.таке не спро
можеться.

Як живуть Українци в Югославиї

Під цім заголовком появилась стаття від 
четверга 23 Липня 1936 р. ч. 163 (14412) 
на стор. 1 и 2, в „Ділі" що виходить у 
Львови, а котру написала редакція з розмови 
з о. Жигмонтом Слижом, греко-католицькцм 
священри^ом з Дервенто.

Ця стаття за многих від нас дуже цікава 
тим, що в ні й , о. Жигмонт поред разних 
неправд й клевет на адресу: „Зарі" бувшого 
Югославоньского премьера міністрів Евтича, 
Митрополита топ. поч. Антоні я і православ
них українських священників в Босні (ця 
редакція дасть до відома всім наведеним осо
бам, раді засуди на кару о. Жигмонта Слижа); 
сказав правду, котру дослівно родаемо на
шому загалу нижче, а котру він дав на за
пит редакції „Діла" за матеріяльную сторінку 
греко-кауолицького духовенства в Югославії:

,,Священник може в Югославії вижити 
раз^м з родиною несогирше. Священники 
дистають там від держави не платню, а по
стійний дріаток — ,600.динарів: крим того

на кожного члена родини по 140 динарів. 
Цо головний прихід (1 польський золотий — 
коло 9 динарів, але в Югославії життя де
шевше,' як у Польщі. Крім того в ’ деяких 
наших парохіях е трохи поля, а й вірні 
помагають своїм священникам натураліями, 
не кажучи про треби. Отже житти можна 
незле, але важніша тут, здається ..мені, та 
свобода, якою втішається і дорожить кож
ний громадянин Югославії. Варто , тут,.ще 
додати, що в Югославіи всі священники, і 
їх жінки мають залізничі легітимації (,50 від
сотків знижки), подібно як усі..державці УРЯ_ 
довці"

Ось и вийшло шило а мішка само._Коли 
ми говорили, що югославенська держаза дає 
грішмі поміч всім священникам „пригнаних 
віроісг овідань і навіт членам їх родин, .а ,то 
значить й греко-католицьким попам, то ,де 
котрі нам не хотіли віріти и казали, що. ли 
брешемо, бо держава платить тілько . руско- 
православним попам за те, що вони .пгрері- 
гають на православних. Але теперь, „ ^ л и  
вже каже й сам греко-ка^олицький „піп .з  
Дервенти, а він ще к.тому бул і відповідаль
ний редактор „Рідного Слова", то йому уреба 
віріти, бо він такі „свій" і.не, став би бре
хати на своїх же священників,, що врни так 
само як і він, що місяця фасують гроші з 
державної каси и дивитесь не само на себе, 
але й на всякого члена едоеї родини.

А може бути, що той „рідкий гость" 
редакції „Діла", о. Жигмонт , Слиж, даючи 
свій іітервью у Львові гадав,, що наші ‘Укра
їнци ї; Босні, ніколи не бідуть знати.за,$о.го 
зміст. (Православний мнсионар^кий Вістник)

і і і і а і і в і і а і і і і і і і і і і і  і і і і і і і і і а і і і і і і і і щ в і і і і і і і і в і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і т і і і і і і і і а і і і і і і н і і і а і і і і і і п і і і і і і і і і і і і і и і і і а і

Манастир Хилендар, основал го св. Сава а обновел Кралі^ Милутлн 1300 одку
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■  Н О В О С Т И  я

Його Святосц Патриярх Варнава Сарз 
бул хори. Дохтори маю надію же насюро 
оздрави, бо верх хороти уж прешол. Жичиме 
скоре^ оздравенє.

Його Високопреосвященство Др. Иреней 
єпископ бачки одпутовал до Лондону (Ен- 
глеска) на два мешаци по важних церковних 
роботох. Жичиме му вельо успиху и сретни 
повратак назад.

П одбану Раичу уж лєпше, та пошол 
до манастира Беочин, одкац будзе веріииц 
свою службу у Дунавскей бановини. И йому 
жичиме оздравенє.

До Г осп од їн дох  нагло преселєл €ден 
уніятски поп Силва бо уніяти поручили Вла- 
дикови Нярадію, так вони гуторя сами, най 
им пошле попа бо иншак шицки йду на пра
вославну виру од Христа основану. И так тот 
преселєл и розуми ше, надумал млали хлапец 
зробиц дацо вельке, та надумал Мадярох и 

* Русинох зложиц до мадярскей римскей цер кви 
процив православних Русинох и Сербох. \пє  
настала велька звада бо мадяре нє даю свой 
олтар винєсц зос своєй церкви, а грекока- 
толїци нє сцу служиц службу на мадярским 
олтаре. И так тераз тот идеалиста поп цо 
надумал зробиц нову унію Мадярох и Руси
нох остал поганьбени, бо го ані його вкрни 
нє послухали. Треба напомнуц же тот поп 
анї у серпским селу нє сце споминац най ого 
Краля Петра II и гвари же му його церксвни 
власци нє дозволюю.

Р усини  гр ек ок атол їц и  нє сцу буц 
берлински украинци у Господїнцох гоч им то 
предложел их священик цо бул и он Русин, 
а тераз постал Украинец. Русини му потпи- 
сали, же му даю плацу седем метери и>ита 
рочно. Волєли му и го дац як народносц.

Р у ж а н ц о в о  м олитви услихал Бог. 
Понеже ше модлєли да православним не зро- 
дзи жито, Бог послал ляд шицким грекока- 
толїком „правовирним" у Керестуре. Ту Гос
подь Бог указал же „правовирни" нє паю 
право и Бог, место православним, жараня 
„правовирних" внполнєл їм самим, так ше 
показало же Бог нє мал обзира анї на „уьіат- 
ску матку". Хто другому долину копе, сам 
до нєй пада.

Г р ек ок ато  лїчки поп заш тр е.ієл  
служнїцу у Самбору (Галиція). Розведол ше 
зос жену о. Евген Калиньски и мал младу 
служнїцу Юлу Дудек, та кед нє сцела слу- 
хац його погубени жаданя, та ю заштрелел 
зос револвера. После того тот отец пречссни 
шедзел піяни при столе. Полиці я го заверла 
гоч го брансл його владика, да го не рушаю.

И о са ф а т  К уицевнч грекокатолїчки 
святитель, цо владика Няради порозношел 
по шицких уніятских церквох його образи и 
котрого так пропагираю паноцове, прегла- 
шени є за католичкого заступник7 Полякомі 
Видзи ше же уніятски попове не знаю же 
Йосафат нє их свята, бо еще 1923 року, 
20 грудня папа пише у новинох „Католик 
Реджистер": „ .. .те Промартир оне оф те спе- 
ціял патрон оф Поланд Иосафат ‘ (то значи 
Йосафат мученик єден од спеці ядиих заступ- 
никох Польскей). Хто дури народ? Чи папа, 
чи владике и паноцове? По католїцкей науки 
муши буц правда тсто цо папа пове. Папа 
бєц у праву же Йосафат польски, а ви по
пове и владика цо на то?

У  Г осп од їн ц ох  кед пріял парохію о 
Виславски та медзи кнїшками нашол єдну 
Евангелію зос Иригу цо ю хтошка принєсол 
пред 142 роками за време колери. У Евангелїь 
пише же да ше ю враци гоч аж кеди назар, 
на олтар церкви св. Успенія у Иригу. О Ви
славски писал Його Високопреосвященству к 
на пароха у Иригу и сце торжествено випро- 
Еадзиц тоту Еаангелію до* места одкаль и 
пришла.

У  К ер ест у р е  на кирбаю шг єден пан- 
оцец вечар поблювал у порти при церкви, 
Очевидец ше барз шмеял, та му тот паноцеи 
(сигурно піяни) лал „матер". ІІІумчи приклад 
Цигурно то лозинка „просвиташох". (Чкодг 
же „Р. Н. о тим не писали. — Прим, ред.) 
Чи Макса насправди так крашнє наказовая 
як то пишу „Руски Новини", то слухаче у»: 
дали о тим свой суд

Б е зо б р а зл у к и ц и г а н с т в о  написали 
„Руски Новини" у 20 числу, бо пишу: 1) же 
серпско православни дзияк Папуга Янко осу
дзени на 500 дин. глобиі 2) же вдерел „доб
рого и шорового" чловека байбера по лїцу 
Макай Янка; 3) же є осудзени за стварк 
(вирски) хтори не розуми. На 1) одвитуєме, 
же серпско православни дзіяк у Коцуре не 
постойи, а постойи русски православни дзіяк, 
а вец не осудзени є на 500, но ка 800 дин., 
і;ец цо цигані тот „дописник"? На 2) повел 
лєм тото: понеже тот „дописник" исти таки 
добри и шорови чловек як Янко Макай, тс 
ми мило же го мал чесц бранїц. Нашли ше 
двоме єднаки „шорови и добри". А шветком 
як шведчели, так най им Бог заплаци. Н е
правду пишу „Р. Н." же прето осудзени П а
пуга, же не розумел вирски ствар а, але прето 
же 4 раз пляснул шорового Макая.

Цо з о с  Г орняком ? Американскн 
В-Ьсник гре «окатолич !<ик братствох розяшнєл 
іслевети яки падали :іа нашого Миколу Гор- 
няка од просвиташких униятских попох у 
друштве и у цеокви. Теоаз V Амеилки влапели
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«дного чловека цо ше вола Никола Горняк. 
Тот чловек сцекнул од жени и видавал ше 
же вон тот Никола Горняк цо бул у Коцуре, 
та и тот чловек пошол до Америки, але го 
там полиция влапела, бо наш православни, 
жец коцурски Никола Горняк ишол по пра- 
вей драги и обходзи шицки валали, а гевтот 
други Никола Горняк уният, джепарош и 
хохштаплер. Пан Никола Горняк ше у юлу 
мешацу враци дому и будзе тужиц попох 
клеветнїкох и Руски Новини, та ше тераз 
шицки клеветнїци нашли у маку. У лажи су 
кратке ноге, гвари народ, а правда победзи. 
Попри попох клеветнїкох буду тужени шедзиц 
у суду и велї ружанцово и приватни баби, 
цо чарнели чесц Николи Горняка, його фа- 
мелию и родзину. Список клеветнїкох ма 
прилично вельку нумеру.

Долу циганство — най жие правда!

КОЦУРСКА ХРОНИКА

На К витну нєдзелю у Коцуре одбула 
ше торжествееа св. Служба зос благословом 
нових присоєдинених членох православней 
Церкви Христовей. Медзи визначнима членами 
ту чесни газдове: Симеон Стрибер, Владо 
Чордаш, Йовген Тимко, .Дионизий Олеяр, 
Кулич и други. У краткей проповидзи о. Ви- 
славски им напомнул чешкосци яки буду 
подношиц од неприятельох Христових и тих 
цо ше тримаю за „правовирних". Але зос 
апостолску шмелосцу най ноша Христа у 
шерцу.

Шицки ше торжествено присоєдинєли 
гу св. Церкви православней по восточним 
обряду, хтори обавел о. Янко Виславски.

На В ельки тидзень и Вельку Ноц слу- 
жел у Коцуре о. Янко Виславски, а церква 
була полна народу хтори з радосцу шпивал 
Христос Воскресе! . . . Мож повесц зоз за- 
довольством, же того року ше видно указало 
шумне число православних християнох. На- 
предок православи, Бог з нами!

В Н єдзел ю  М ироносицох мали зме 
у Коцуре векьку радосц и ритке торжество. 
Рано зме добили висту же нам идзе проце- 
сия зос Вербасу зос парохом Георгийом 
Живанов. Фриіпко зме ше позберали та и 
ми у процесій пред нїх вишли. Такой ше 
почала св. Служба у хторей було прекрасне 
шпиванє цалого народу у церкви. На пропо- 
види о. Георгий указал яки жертви принесли 
Исусу жени мироносици, та и шицки цо уче- 
ствовали у процесиї най беру приклад по
божного живота женох мироносицох.

По поладню ше процесия зос цалим 
народом рушела назад до Вербасу. Коцурци

госцох аж на край Коцура на чолу зос 
претседником церковного одбору Симеоном 
Стрибером и другима одборчїками. На отходзе 
ше православни браца отпитовали и од радо- 
сци бочкали а с паноцом ше шицки руковали 
и подзековали му же их нащивел. Крашне 
и мило було видзиц таку ложертвовносц.

II атриярш ийски управни одбор  
и того року даровал на будоване православ
ней церкви у Коцуре 10000 дин. (дзешец 
тисящи). Високей управи коцурски право
славни народ дзекує.

З а си д а н и є  К ул турно-Н ационал- 
ного С ою за одбуло шз у Коцуре на Ру- 
садля Тот дзень служел о Виславски утриню 
и св. Службу на хторей гірисуствовали иза- 
сланици зос.-шицких руских валалох по при
шли на засиданиє. Крашне шпивали русски 
православни богослови яки тих дньох пришли 
на легни одмор до Коцура. Нашо богослове 
добре звершели свойо испити. Жичиме им 
дальшого успиху.

М есто з а  п р ав осл ав н у  ц ер к в у  
уж куплене. Тих дньох дерковни одбор на 
чолу зос претседником Симеоном Стрибером 
вибрал и купел место за православну церкву 
на вельким шоре 4 хижа од штоку. Ту ше 
побудує нова красна церкна. Наскоро, як уж 
явено, будзе креирана у Коцуре и стална 
парохия зос сталним паноцом.

Янко Виславски, священик

Розлики медзи пра.вославнима1 и 
уніятами — грекокатоликами

(Предлужене од „Православного Вистника" ч. 4 1936 «

Почали ше рихтац велї церковни досто- 
янственики на драгу. Теди нє було желєз- 
ници анї крилатици, але мушело ше на кочу 
путоЕац. Зато мали владикове прекрасни фия- 
кери а цагали их 6— 10 коні, а за фиякером 
ишли велї слугове цо чували достоянстве- 
никох. Наисце до Констанциї варошу барз 
велї вибрали, бо ту пришло: троме папове 
три патриярхи и то кажди зос слугами, па 
29 кардинали зос слугами, 33 архиегископи 
зос слугами, 150 владикове зос слугами 100 
абати зос слугами, 50 примари зос слугами 
и 300 дохторе теологиї и цо думаце, шицки 
слугове ишли на коньох — та вєдно влади- 
кох и папох зос слугами було лєм 13 езри! 
То бул наисце рекорд. А було то 1414 року. 
Пришли и папове и котрії ше мали одрекнуц 
од папства шицки тромг. Але анї еден не 
барз мал дзеку. Н айлукаш и бул Косса папа. 
Вон іредложел церковним достоянсткеником
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іЗабавя. Гевтипцпрве пристали, бо коньибуло 
і(досц! >Ареца ще рихтала. Крицели ше прг- 
. столи три, ,дзе приду троме папове, а народ 
-ше гарнул до арени да .видзи тоти коньски 
ирбего^аня. Нє лєм то, алєда видзи историчии 
лфакт &се буду у циркусу шедзиц троме па

пове, зос хторих ютре анї єден нє будзе 
сДЩ іа.Конї уходза нука, людзе ше гарню, 
труби трубя кед войдзе даяки достоянственик 

удо циркусу. Приходзи време кед войду и па- 
іПОве. Труби затрубя а напредок идзе ,перше 
папа найстарши з Риму, па вец други и ше- 

«даЮіНа. іс^рйОапрестрли, алє папу Коссу нєт! 
Ч/гкаю ,цнщки людзе на трецого папу и *а 

. ^щєцПОЧню обегованя. Алє нєт го. Папове и 
-,лвддзе ше нагнївали й заповедли най ше поч* ю 
.рібіггрраня.

А гевтот треци пара Косса ше преоблек 
цЗа1гкочияша, £>кал єден коч за обегованє га 
. и ^вон^идзе на обегованя. Мал вон иншаки 
^циль^рцекнуц, та да ше нє муши одрекнуц 

папства. А хтори конї бежали, такой з щ?р- 
*куеу мушели І.ВИХ0ДЗИЦ и исц далєй да други 
,^ож у бежац. Так папа Косса як кочияш об- 
іЛЗчени у кочу стої и жене конї у дзивім 

\£егуа през циркус. Людзе и папове и вла;,и- 
;,К0ве) кляпкали и кричели браво! А нє знали 
„іКЄчТОі^х треци пайташ и же им сцекне з 

і^варошуїДа ціе^нє муши одрекнуц папстіа. 
Так, кед пребег, Косса наконьох, а гевти му 

Л івери „о.творели и вишол з циркусу. Косса 
гонєл на конєц варошу конї и сцел висц през 
варошку капуру. Там го нє препознали и ли
пу ,го , з ,депури варощкей. Теди пгпа 
Косса зацагнул узди и почал биц конї и у 
вельким^ бету-сцекал з Констанциї. Папове 
чедсали.иа трецого,папу алє вон цошка нє 
приходзел гоч вон сам видумал тоти обего- 

_ ,#аня. ,Алє папове уж були нємирни. Обего- 
л ваня ше зверше^и а папу Коссу нєт! Теди 
,-ціе додумали же ше мушел дагдзе скриц.‘Т'а- 
^ р й  /послали слугох да го глєдаю. Узбуна 
^була у цалей Констанциї. Алє у округу ду- 

ррх ,нє було Косси. Теди:,послали слугох на 
;„ццщки страни да го глєдаю И аж треци дзень 
4„рцигли. Коссу у єдним лєше, кед конї кармел 
,,и зберал ше далєй сцекац. Слугове го вла- 

пели и, привезли назад. Вец почал вселенжи 
.іЯобор. Дерша точка була (же Косса нєма ве- 
’ цей.нїч и же му будзе суд. Друга, як б/ду 
, .буду виберац „нового папу и одредзели, же 

буду виберац ,.по наррдносци бо там були: 
Нємци, французи, Талиянє, Енглези и Шпа- 

у НЬ9^ЦИ.; У трецей точки осудзели професора 
, ДІна Гуса,,коти бул спалєни. Вец слїдовала 
,точка як зробя реформу: іп саріїе еі іп т г т -  

у пцви .н  членох, бо там нє було 
„^їякрго шора наисце анї при глави (папи) анї 
..,іюи членох. Штваота точка: же тиики ио

ше зшили на собор векше маю право як ацпа. 
бо пред^тим було так: ргіта зесіез а петіпе 
іисіісеіиг т. є . ,перша сголица (папсча) ше од 
нікого нєда судзиц и заповедац. Папа,про- 
тестирал проци сабору и нє принял тоту 
одлуку.

Пията точка: було судзенє нєцравому 
папи Косси. Кардинале и .шицки учени на_ 
зберали аж 72 ствари, пре яки го осудзели 
на штири роки гарешту. И цо барз зачудо- 
ва.ю шицких, шмели Косса ше подал.и приял 
пресуду Осудзели го так и у осуди записали: 
„же вон ноторични симонист, хтори пре свой 
гадни и нєпримирни живот пред вибором , и 
по вибору, на папу дал соблазан", ЦІедзел 
нєсудзени папа Йван Коса уж три роки. Теди 
го присташе сцели одішщбодзиц од цемнїци. 
Зато ше зберали пецежи да откупя Косу и 
насправди за ЗО.ОСО (езри) златни гулдени 
випущели Коссу, а од тих 30.000 половку 
заплацел нови,папа. Йван Кос(са ^остал на 
скоро декан у колегийи кардиналох и попра- 
вел ше. Нєодлуга ше пркорел а вец умар 
тст славни бивши ложни пара 1419 року у 
варошу Флоренциї.

Папа Еуген IV  1331 —1447 , одредзел 
ссбор у Флоренциї 1437— 1439. Собор ше 
преглашел же є векши од папи, а цапа..про- 
тестирал и с того настала .револуция та 
папу вигнала з Риму и он ше отримовал и 
жил з милостинї у Флзренциї, алє,зос вельку 
енергию ше заш врацел„и одредзел Софор 
до Ферари 1438.року дзе ше бешедовало о 
у униї Грекох, Вирменох, Якобитох,и,т.„д. 
ГІроцив Еугена папи, вибрали 25,.владикове 
и 15 абати зос пре гседником , кардиналом 
Б. АИетап-ом нового неправого папу^лод 
меном Феликс V, бо.нєсцела^ризнац.да ше 
Собор пренєше до Ферари.

Папа Николай■ V 1447— 1458 заслужни, 
вредни и учени чловек. Он основал Ватикан- 
ску библиотеку хтора нєшка медзи першима 
н і швеце.

Папа Каликст П І препоручовал бориц 
ше и дац живот за Цариград и Єрусалим. 
Приповеда ше же за време того папи указала 
ше чудна якош гвизда Репатица, та ю папа 
преклял. Борел ше процив. Турксх так ,ріе 
наказал да ше обавяю молитви, процесийи и 
да ше биє по дзвонох. Гришел( проци нєпо- 
тизма, бо свойого шестренїка положел за 
кардинала. Волал же он Родерик Борджия 
а мал лєм 25 роки теди, а 1492 року положел 
брата за пагіу як Александра VI (1492—1503).

Папа Пий / /  (Пикрлоіуіини) 1458—1464 
барз приставал гу Фелицсови та  зрс булу 
спозвал його заблудк як приватного ч л р ^ а .  
(!ам ше сиел бии зос Тушіами.



Число 5 ’ ПРАВОСЛАЕНИ ВИСТНИК Страна'Т?

Чи познаце православни манастири?

Хтори то манастир?

Хтори то манастир? ................................... ......

(Одвити посила; до редакциї.)



Страна 8 ПРАВОСЛАВНИ ВИСТНИК Число 5

Цапа Павло /71464—1471 почал озбильно 
бранїц Церкву проци гуманистох.

Папа Сиксто IV  1471 — 1484 украшел 
прекрасно капелу, хтора ше нешка вола 
„Сикстинска капела". Он исто гришел проти 
непотизма, бо давал родзином церковни часци 
и добра по своєй волі.

Папа Инокент VIII 1848—1892 имено- 
вал за кардинала свойого 13 рочного сина!! 
А син ше волал Лаурент Медичи. Дакле и 
тот папа гришел проци непотизма. Чи то 
по волі Христовей?

Папа Александер VI 1492— 1503 подзви- 
гнул папску державу и отримал Церкву у 
єдинсву — так гвари римска церковна исто- 
рия, алє признава и то, же Александер папа 
любел роскошни и роскалашени живот. Преко 
симонийи добил ше до папскей коруни (тияри). 
Мал он 5 нєзаконити дзеци и богацел ше 
на рачун церкви. Поставел сина Цезаря Борд- 
жию за кардинала и дал му тельо жеми 
церковней, же себе Цезар основал мале кра- 
лєвство у Италийи. Другому синови дал кня- 
жевство Беневент, а каснєйше того сина 
хтошка забил. Лукреция дзивка папова жила 
бестидно и зос Султаном Баязитом Джему 
и же го вец папа дал забиц.

Приповеда ше же папа Александер сцел 
отровиц єдного свойого кардинала та усипал 
до єдней чаши отров и наказал слугови да 
тоту чашу подложи кардиналови. Слуга ше 
замнлєл та подложел папови чашу з отровом 
и же папа випил тот исти отров и нагло 
умар. Велї историчаре твердза же то неправда. 
История приписує заслуги Александру бо 
помогал монахом, старая ше за култ Бого- 
родици и як гваря „цзвигнул римску Церкву"

Запитайме ше на основи дотерашнєй 
историйи, чи таки темелї вибрал Христос? 
Чи таки особи представляли єдинство и слику 
Церкви? Чи таки особи по праву були перши 
у цалей Церкви? Чи булї по Божей волі у 
зос св. Духом? Чи таки були заступниці 
Бога на жеми?

Знаме то, же без Бога ніч нємож. Без 
Бога, гоч би було кельо и яких папох, пре- 
падло би шицко, а противно кед Бог помага 
вец и без папи мож буц и напредовац. Факт 
є то, же не папа отримал Церкву од пре- 
пасуй, алє сам Христос!

Папа Пий III  владал лєм 26 дні!
Папа Юлий II 1503— 1513 любел умет- 

носц, бил кардиналох с корбачом, започа/ 
правиц церкву св. Петра у Риму по плану 
Браманта, а нє зіплацел за каменє Михе- 
ленджелу.

Папа Лев X  1513— 1523 бул барз ла- 
гидни, старал ше да обогаци свойо дзеци яки 
мал пред папством. Любел уметносц и уче
них людзох. Любел лов и весели живот, а 
мало мал смисла за церковни живот и ре
форми. Пейцме кардинали ше догварели же 
го забию, алє он их влапел на време и глав- 
ного дал забиц а гевтих кардиналох дал ви- 
руциц. Он ма заслугу бо довершел церкву 
св. Петра и росписал одпусти од карох тому 
хто дал пенєжи за церкву. Велї священики 
нє добре ствар порозумели и криво учели о 
тих одпустох. Процив тих виступал учени 
монах Лутер и на дзверох прибил вецей як 
70 точки у хторих нападал нерозумних про- 
повиднїкох-Теди ше зачала так волана псеудо- 
реформация. Папа Лев охабел вельки длуства.

Папа Климент VII 1523— 1534 сцел 
увесц до живота вормски едикт. Дал да ка- 
толици склопя савез у Ратисбони 1524 проци 
псеудореформаторох, та вец и вони зробели 
савез за одбрану вири 1526 р. у Таргави. На 
сайму у Спаєру 1526 так було одредзене: 
„Кажди самостални край може у стзари ре- 
лигийи так жиц до будучого собора, да може 
положиц рачун пред Богом и царом". Наскоро 
ше папа побил з царом и скрил ше до твер
дині св. Ангела 1527 р. Хто бул у Риму од 
читг.чох та сигурно мал видзиц тоту твердиню.

Папа ше мушел помириц з царом и ко- 
руновац го у варошу БолонІ 1530 року. Теди 
ше сцел Хенрик VIII розвинчац зос свою 
жену Катарину Арагонску, алє папа то нє- 
сцел допущиц, та ше Хенрик преглашел сам 
за верховну главу Церкви у Енглескей, па 
так ше одзелєла цала Енглеска од Рима, а 
а уєдно так вишла з Римскей Церкви нова 
церква по мену Англикачска Церква.

(Дальей будзе)

НИКОЛА И В К О В И Ч
Н. Сад, Дунавска ул. 29.
М а вельки вибор церковних 
п отребох: чаш и, криж и ка
дила, ш вичнїки. неба, пла- 
щ анїци , ризи, ш їоф и  за р е - 

веренди, уяш и.
> Н айвекш а роботая  заставох 

за  соколох, четникох, шпи- 
вдчки друш тва.

Ма з л а т н и  и стриберни 
ш трафли и чипки. 

Ч екам е Вашо ж ьданя.
С пзш товавьом  
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