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СІВАЧ

Богослужіння на полях бою

Польова Служба Божа

Водосвяття - Хатки-Соколів 1915

Свячення пасок на фронті, Куропатники, 1917

Фотографічна колекція у нашому
музеї надзвичайно велика.Тематика
збірки – обширна. Маємо зображення
церковного, суспільно-політичного і
громадського життя українців в
Америці, а також є артифакти історичного характеру, які дуже влучно
служать, документами певних подій.
Мабуть, найбільша збірка фотографій пов’язана з Січовим Стрілецтвом
i Українською Галицькою Армією. У
цій збірці знаходяться групові зображення , окремі портрети стрільців,
лави маршеруючих вояків, дефіляди,
битви і обстріли на полях бою, в окопах, моменти розваг у час перемир’я
тощо. Одна особливо цікава група
фотографій - це Служби Божі на
полях бою.
Західна Україна була частиною
Австро-Угорської Імперії. У австрійській цісарській Армії був уставлений
закон, який вимагав, щоб при війську
була певна кількість активних і резервових капелянів. Коли австрійський
уряд запровадив загальну військову
службу для всіх своїх підданих народів, молоді українські хлопці мусіли
відбути кількарічну службу в австрійському війську. Українські греко-католицькі священики, які були не лише
духовними, але також і політичними
провідниками українського населення, вимагали від уряду, щоб українські
вояки в австрійському війську мали

своїх греко-католицьких капелянів.
Уряд на це дав згоду.
Вибухла Перша Світова Війна, створився Український Легіон Січових
Стрільців, почалася кривава боротьба
з московським наїзником, а згодом
УГА боролася з ‟Червоною‟,
‟Білою‟ і польськими арміями. Увесь
час з українськими військовими загонами були українські польові духовники - капеляни. Залежно від того, в
яких околицях відбувалися бої, де був
розташований військовий обоз, українські священики, (крім капелянів) парохи довколишніх сіл - допомагали
військовикам задовільняти їхні духовні потреби, відправляли Служби Божі
на широких полях, в окопах, у лісах.
Особливо дбали, щоб в час Різдвяних
та Великодніх свят відбувалися
Служби Божі. Цікавим фактом є те,
що як тільки звільнили Митрополита
Андрея Шептицького з московської
неволі, він пішов на поле бою, де
були Січові Стрільці, щоб відправити
їм Службу Божу.
Подаємо кілька цікавих фотографій
з нашої колекції, на яких бачимо відправи Богослужінь у час І Світової
Війни.
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