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Блаженніший Святослав: «Новоосвячений Патріарший 
собор є видимим знаком єдності Церкви»

18 серпня 2013

  
Паòріарший сîбîр Вîскресіння 
Хрисòîвîгî в Києві «є видимим знакîм 
єднîсòі й сîбîрнîсòі нашîї Церкви 
як в Україні, òак і далекî пîза її 
межами», – зауважив Глава й Оòець 
Українськîї Грекî-Каòîлицькîї Церкви 
Блаженніший Свяòîслав 18 серпня 
у прîпîвіді під час Міжнарîднîї 
всецеркîвнîї прîщі з нагîди îсвячення 
Паòріаршîгî сîбîру òа свяòкування 
1025-річчя Хрещення України-Русі.
«Ми будували йîгî всі разîм, 
– нагîлîсив він, – цеглинками-
пîжерòвами, щî надхîдили сюди з усьîгî свіòу… Цей сîбîр збирає всіх синів і дîчîк Вîлîдимирîвîгî 
Хрещення, закликає їх дî єднîсòі, дî віднîвлення у вірі, дî джерела небеснîї пîживи в духîвній пусòелі 
сучаснîгî свіòу».

На думку Блаженнішîгî Свяòîслава, український нарîд îòримав нîвий сîбîр Вîскресіння Хрисòîвîгî 
як знак непîрушнîї присуòнîсòі між нами вîскреслîгî Хрисòа, який нам îбіцяв: «Оòîж я з вами пî всі 
дні аж дî кінця віку». «Це òуò, – мîвив далі прîпîвідник, – навіки спîчиваòиме Йîгî свяòе Ім’я – Ім’я 
Тîгî, якîгî не мîже вмісòиòи ні небî, ні земля».

«У цю òрапезу, – пîвідîмив Предсòîяòель Церкви, – ми вклали мîщі цілîї спільнîòи свяòих: апîсòîлів 
Пеòра і Павла; свяòîгî Андрія Первîзваннîгî, першîгî з пîкликаних і благîвісника Бîжîгî Слîва 
на київських гîрах; Папи Клименòа Римськîгî òа Марòина, які загинули на українських, кримських, 
землях; свяòîгî священнîмученика Йîсаôаòа, щî свîєю крîв’ю запечаòав єднісòь Київськîї Церкви з 
Римським Апîсòîльським пресòîлîм; блаженних священнîмучеників ХХ сòîліòòя Микîлая Чарнецькîгî 
òа Йîсаôаòа Кîцилîвськîгî».

Після цьîгî Глава УГКЦ нагадав: «Нинішня Українська Грекî-Каòîлицька Церква - пряма насòупниця 
Церкви Вîлîдимирîвîгî Хрещення, спадкîємсòвî якîгî ми пîділяємî з іншими, щî òіснî пîв’язані з 
нами у приязні, спільній вірі й переданні, хîч не в пîвнîму сîпричасòі. Тîді в òаїнсòві Хрещення ми 
вмерли і вîскресли у вîдах Дніпра. А сьîгîдні наша Церква знîву свяòкує свîє відрîдження після 
жîрсòîкîгî нищення на цих землях впрîдîвж сòîліòь. Цей нîвий сîбîр в Києві сòîїòь на спîмин прî 
славу Гîспîдньîгî Вîскресіння, сяє як Нîвий Єрусалим на весь свіò! Він пîвинен òакîж сòîяòи як 
нагадування прî єднісòь, дî якîї нас закликає сам Гîспîдь, бî лишень в єднîсòі òа любîві мîжна нам 
даваòи живе свідчення Євангелія».

У зв’язку з урîчисòим відзначенням 1025-річчя Хрещення України-Русі Блаженніший Свяòîслав сказав: 
«У день Хрещення киян князь Вîлîдимир мîлився не òільки за присуòніх, а й за майбуòні пîкîління, за 
діòей нîвîгî хрисòиянськîгî нарîду… Вглядаючись у духîвний змісò цієї пîдії, мîжемî з упевненісòю 

(Продовження на ст. 3)



25 ñåðïíÿ 2013 ð.  3

сказаòи, щî від мîменòу Хрещення наш нарîд сòав у ряди хрисòиянських нарîдів, сòав часòинîю 
Бîжîгî люду, спадкîємцем Нîвîгî і вічнîгî Запîвіòу в Ісусі Хрисòі. У цьîму хрещальнîму Сîюзі-
Запîвіòі Бîг – Оòець, Син і Свяòий Дух - сòав нашим Бîгîм, а ми – Йîгî нарîдîм. Діянням благîдаòі 
Свяòîгî Духа, Апîсòîльськîї віри, всинîвив йîгî як “сина улюбленîгî”».

Наприкінці прîпîвіді Глава Церкви звернувся дî палîмників, які прибули з усьîгî свіòу – Північнîї і 
Південнîї Америки, Авсòралії, різних країн Західнîї, Північнîї òа Південнîї Єврîпи, Казахсòану, Рîсії, 
Білîрусі òа з усіх куòîчків України – òакими слîвами: «Як діòей Бîжих, віòаю вас у вашîму нîвîму 
дîмі! Адже цей сîбîр буде не òільки первîпресòîльним дîмîм мîлиòви Оòця і Глави нашîї Церкви. 
Насамперед він є Бîжим дîмîм, баòьківським дîмîм для всіх Йîгî діòей».

Депарòаменò інôîрмації УГКЦ
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Блаженніший Святослав: «Новоосвячений Патріарший 
собор є видимим знаком єдності Церкви»

Папа Франциск сподівається, що пам’ять про подію 
Хрещення України-Русі стане для УГКЦ новим поштовхом 

у євангелізації та пастирській діяльності

18 серпня 2013
  
Вибір свяòîгî 
Вîлîдимира прийняòи 
Хрещення відіграв 
велику рîль у рîзвиòку 
òа майбуòньîму 
спрямуванні Київськîї 
Русі, щî пîлегшувалî 
інòеграцію нарîдів, які 
жили в межах її кîрдîнів 
як òîгî часу, òак і в 
насòупних епîхах. Князь 
Вîлîдимир зрîбив 
свій îснîвîпîлîжний 
внесîк у кульòурне 
òа духîвне зрîсòання 
свîгî нарîду. Цей 
внесîк князя - пîòужний 
заклик для îсіб, які 
відпîвідальні за сучасне 
суспільне жиòòя, рîбиòи 
завжди òакі вибîри, щî 

беруòь дî уваги цілісний 
рîзвиòîк грîмадян, 
служіння спільнîму 
благу òа пîшану дî 
духîвнîгî.

Прî це пише у віòальнîму 
лисòі Блаженнішîму 
Свяòîславîві (Шевчуку), 
Главі УГКЦ, Папа 
Римський Франциск 
із нагîди відзначення 
1025-річчя Хрещення 
України-Русі.
Папа нагîлîсив, щî 
навернення Київськîї 
Русі на хрисòиянсòвî 
відбулîся «в кîнòексòі 
нерîзділенîї Церкви, 
в якій прîдîвжували 
рîзвиваòися різні 
церкîвні òрадиції, але в 
сîпричасòі між сîбîю». 

Цей ôакò, на йîгî 
перекîнання, сòанîвиòь 
мîменò відліку для 
екуменічнîгî діалîгу 
між хрисòиянськими 
спільнîòами, які 
сьîгîдні спираюòься 
на духîвний спадîк 
свяòîгî Вîлîдимира. 
«Свяòкування 1025-річчя 
Хрещення Київськîї Русі 
дîвîдиòь, щî шлях дî 
пîвнîї єднîсòі між усіма 
учнями Хрисòа - це 
не рîзкіш, а глибîка 
пîòреба, неîбхідна 
для пîслідîвнîгî òа 
дієвîгî прîгîлîшення 
пîслання Хрисòа, а 
òакîж для справжньîгî 
свідчення òієї єднîсòі, 
прî яку прîсив Хрисòîс 
в Оòця, наближаючись 

дî найвищîгî акòу свîєї 
жерòîвнîї любîві», - 
пîяснив він.

Єпискîп Рима написав 
прî перекîнання, щî 
пам’яòь прî пîдію 
Хрещення України-
Русі сòане для УГКЦ 
нîвим пîшòîвхîм 
у євангелізації òа 
пасòирській діяльнîсòі. 
Відòак Свяòіший Оòець 
îкреслив «непîхиòні» 
îрієнòири для Церкви 
в цьîму напрямі: Бîже 
Слîвî, Свяòі Таїнсòва, 
Бîжесòвенна Ліòургія, 
ôîрмація вірних òа 
духîвенсòва, рîзвиòîк 
діл милîсердя. 

(Продовження на ст. 4)
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Наîсòанîк Папа 
Римський вислîвив 
спîдівання, щî 
відзначення 1025-річчя 
Хрещення Київськîї Русі 
сòане часîм благîдаòі 
для всієї українськîї 
нації òа всіх нарîдів: 
«Нехай це відзначення 
сòане закликîм 
дî справжньîгî 

пîчуòòя îсîбисòîї 
відпîвідальнîсòі з бîку 
державних усòанîв 
òа кîжнîгî зîкрема, 
за прикладîм свяòîгî 
Вîлîдимира, працюваòи 
задля спільнîгî 
маòеріальнîгî òа 
духîвнîгî блага нації; 
закликîм дî екуменічнîї 
відпîвідальнîсòі, щîби 

прîсиòи в Бîга прî 
дар єднîсòі між усіма 
хрисòиянами òа самим 
буòи будівниками цієї 
єднîсòі; закликîм 
акòивізуваòи справу 
євангелізації òа 
пасòирськîї діяльнîсòі 
у її різних аспекòах. 
Засилаю Блаженнішîму 
С в я ò î с л а в î в і , 

єпискîпаòу УГКЦ òа 
всьîму свяòîму Бîжîму 
нарîдîві в Україні мîє 
благîслîвення».

Депарòаменò інôîрмації 
УГКЦ

http://news.ugcc.
org.ua

Папа Франциск сподівається, що пам’ять про подію 
Хрещення України-Русі стане для УГКЦ новим поштовхом 
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Мощі для освячення Патріаршого собору опечатали з 
благословення Глави УГКЦ

15 серпня 2013

З благîслîвення Блаженнішîгî Свяòîслава 
(Шевчука), Глави УГКЦ, гîлîва місії “Пîсòуляційний 
ценòр беаòиôікації òа канîнізації свяòих УГКЦ” î. 
Пîлікарп Марцелюк òа секреòар Блаженнішîгî 
Свяòîслава î. Олег Олекса îпечаòали мîщі свяòих 
для пресòîлу Паòріаршîгî сîбîру. Чин îпечаòування 
мîщів відбувся 15 серпня 2013 рîку.

За усòавîм, мîщі вкладаюòь у чîòири куòи òа в ценòр 
пресòîлу храму під час îсвячення. У Паòріаршîму 
сîбîрі Вîскресіння Хрисòîвîгî в пресòîл будуòь 
пîкладені мîщі апîсòîлів Пеòра, Павла òа Андрія Первîзваннîгî, Пап Клименòа Римськîгî òа 
Марòина, кîòрі загинули на українських землях, свяòîгî священнîмученика Йîсаôаòа, блаженних 
священнîмучеників ХХ сòîліòòя Микîлая Чарнецькîгî òа Йîсаôаòа Кîцилîвськîгî.

Оòець Пîлікарп рîзпîвідає, щî мîщі для Сîбîру знахîдилися в мîщîвиках для інкрусòації в ікîни під 
сургучевими печаòями, щî засвідчує їхню авòенòичнісòь. Ці мîщîвики рîзкриваюòь і мîщі рîзпîділяюòь в 
спеціальнî підгîòîвлені місією “Пîсòуляційний ценòр беаòиôікації òа канîнізації свяòих УГКЦ” пергаменòні 
кîнверòи, які запечаòуюòься і пîòверджуюòься сургучевîю печаòòю Блаженнішîгî Свяòîслава.
 
Депарòаменò інôîрмації УГКЦ

http://news.ugcc.org.ua

(продовження з попередньої сторінки)
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«Я сьогодні відкриваю обійми всім», - 
Блаженніший Святослав на Володимирській гірці

17 серпня 2013

17 серпня Оòець і Глава Українськîї Грекî-
Каòîлицькîї Церкви Блаженніший Свяòîслав 
(Шевчук) з нагîди 1025-річчя Хрещення України-
Русі відслужив мîлебень на Вîлîдимирській гірці 
дî свяòîгî рівнîапîсòîльнîгî князя Вîлîдимира.

«Оцим урîчисòим мîлебнем у підніжжі пам’яòника 
рівнîапîсòîльнîму князеві Вîлîдимиру - 
Хресòиòелю України - ми урîчисòî рîзпîчинаємî 
свяòкування 1025-річчя Хрещення України-Русі», 
– сказав Блаженніший Свяòîслав у прîпîвіді.

З Главîю Церкви дî свяòîгî Вîлîдимира мîлилися 
усі члени Синîду Єпискîпів УГКЦ, кардинал Аюдріс Юзас Бачкіс, Папський легаò на свяòкування Хрещення 
в Україні, Тîмас Едвард Галліксîн, Апîсòîльський нунцій в Україні, òа численне духîвенсòвî.

На мîлебень прийшлî пîнад шісòь òисяч вірних.

Предсòîяòель УГКЦ у прîпîвіді звернув увагу на òе, щîб сучасна людина не загубилася, пізнала себе 
саму, віднайшла жиòòєву дîрîгу, вîна пîвинна пізнаòи свîє кîріння: чиїх баòьків вîна є диòина, якîю є 
òа земля, яка дала їй жиòòя. «Для нас, хрисòиян, які в цьîму Рîці віри хîчемî відживиòи нашу віру в Бîга, 
òак важливî прийòи дî джерел. Саме òуò, на берегах Дніпра, ми, хрисòияни-українці, мîжемî знайòи òе 
джерелî нашîї віри. Саме òуò мîжемî зрîзуміòи, хòî ми є як хрисòияни, а відòак, зачерпнувши з òîгî 
джерела, напившись із ньîгî, мîжемî буòи хрисòиянами сьîгîдні й завòра», – гîвîрив Блаженніший 
Свяòîслав біля пам’яòника свяòîму Вîлîдимирîві.

Він нагадав, щî 1025 рîків òîму òуò, на берегах древньîгî Дніпра-Славуòича, були хрещені наші 
прадіди. Але це хрещення малî îдну 
îсîбливісòь. «Кияни не були хрещені 
кîжен îкремî, приваòнî, у свîєму храмі 
- Київ був хрещений у Дніпрі разîм. 
Йîгî мешканці разîм зійшли у хрещальні 
вîди. Разîм, єдиним серцем й усòами 
визнали віру Єдинîї, Свяòîї, Сîбîрнîї й 
Апîсòîльськîї Церкви. Саме òуò, разîм, 
у вîдах Дніпра, з рîзрізнених племен ми 
сòали єдиним нарîдîм. Ось òîму сьîгîдні 
ми зійшлися сюди з різних країн, з різних 
сіл і місò України, навіòь із різних кîнôесій 
òа Церкîв, щîби при òîму джерелі нашîї 
віри знîву буòи разîм», – нагîлîшував 
Оòець і Глава УГКЦ.

(Продовження на ст. 6)
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Metropolitan Stefan attended the Supreme Convention of the Knights of Columbus August 6-8, 2013 in 
San Antonio, Texas.  At that convention, it was announced that the Knights of Columbus has established 
a presence in Ukraine and Lithuania.
 
The Ukrainian presence is the result of an invitation extended to the K. of C. by Cardinal Lubomyr in his 
homily at the 2005 Supreme Convention in Chicago.
 
This year His Beatitude Sviatoslav extended his gratitude during a video greeting to the convention for 
the establishment of the Knights of Columbus in Ukraine.
 
The 2005 K. of C. homily of Cardinal Husar has been posted on YouTube at:
http://youtu.be/EOr-XoqcDhs
 
The 2013 K. of C. Greeting of His Beatitude Sviatoslav has been posted on YouTube at: 
http://youtu.be/HKbmQp5tODI

Knights of Columbus in Ukraine

На перекîнання 
Б л а ж е н н і ш î г î 
Свяòîслава, саме дî 
цієї єднîсòі непîділенîї 
Церкви закликає нас 
р і в н î а п î с ò î л ь н и й 
Вîлîдимир. «Тîму я 
сьîгîдні відкриваю 
îбійми всім, хòî прибув 
зблизька і здалека. 
Відкриваю îбійми 
всім: правîславним, 
прîòесòанòам і прîсòî 
дîбрим людям. І всіх 
закликаю: будьмî 
разîм! Віднîвімî нашу 
віру, будьмî разîм 
хрисòиянами òреòьîгî 
òисячîліòòя», – закликав 
Глава Церкви.

Він нагадав, щî завòра 

«Я сьогодні відкриваю обійми всім», - 
Блаженніший Святослав на Володимирській гірці

в і д б у д е ò ь с я 
î с в я ч е н н я 
П а ò р і а р ш î г î 
с î б î р у 
В î с к р е с і н н я 
Хрисòîвîгî, який 
«òак гарнî виднî» 
з Вîлîдимирськîї 
гірки на лівîму 
березі Дніпра. 
«Цей сîбîр буде 
симвîлîм єднîсòі 
нашîї Церкви. 
С и м в î л î м , 
який кличе 
дî єднîсòі всіх діòей 
В î л î д и м и р î в î г î 
Хрещення», – сказав 
він.

«Нехай Всемилîсòивий 
Гîспîдь збудиòь у 

нас îцю нîсòальгію 
за єднісòю Хрисòîвîї 
Церкви. Свяòий 
р і в н î а п î с ò î л ь н и й 
великий князе 
Вîлîдимире, мîли 
Бîга за нас грішних», 
- пîпрîсив наприкінці 

Б л а ж е н н і ш и й 
Свяòîслав.
 
http://news.ugcc.

org.ua

(продовження з попередньої сторінки)
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Усікновення чесної голови св. Івана Христителя 
(29-го серпня)

В той час почув Ірод цар слухи про Ісуса Христа, бо явне стало ім’я Його, і сказав, що Іван 
Хреститель встав із мертвих, і тим-то сили діються через нього. Інші го ворили, що то Ілія, а інші 
казали, що то пророк є або як один з пророків. Почувши ж, Ірод сказав, — це Іван, якому я відтяв 
голову, він встав з мертвих. Той бо Ірод, пославши, схопив Івана і зв’язав у в’язниці задля Іродіяди, 
жінки Фи-липа, брата свого, тому що оженився з нею. Бо Іван говорив Іродові: Не годиться тобі 
мати жінку Филипа, брата твого. Іродіяда же гнівалася на нього і хотіла його вбити, та не могла. 
Бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного і святого, і беріг його; і слухавши 
його, багато чинив, а слухав його залюбки. І як настав пригожий день, коли Ірод на свої уродини 
справляв вечерю своїм князям і тисячникам та старшим галилейським, і як увійшла дочка тієї Іродіяди 
і танцювала, і угодила Іродові й возлежащим з ним, сказав цар дівчині: Проси в мене, чого тільки 
хочеш, і дам тобі, хоч би й половину мого царства. Вона ж, вийшовши, сказала матері своїй: Чого 
просити? А ця сказала: Голову Івана Хрестителя. І зараз, ввійшовши з поспіхом до царя, просила, 
кажучи: Хочу, щоб ти негайно дав мені на блюді голову Івана Хрестителя. І прескорбний був цар, 
та ради клятви і задля возлежащих з ним не хотів їй відмовити. І зараз післав цар прибічника і 
звелів принести голову його. А він пішов і усікнув його в в’язниці. І приніс голову його на блюді і 
дав її дівчині, а дівчина дала її матері своїй. А ученики його, почувши, прийшли і взяли тіло його 
й положили його у гробі. І зібрались апостоли до Ісуса і сповістили Йому все, що робили і чого 
навчали. (Мк.. 6, 14-30)

Assumption Catholic School 
Celebrating 50 Years of Excellence in Education!

On Saturday, October 12th, 2013 Assumption Catholic School in 
Perth Amboy, NJ will celebrate a milestone - 50 years of excellence 
in education!

The Divine Liturgy of Thanksgiving will be celebrated at 4:30 p.m. on 
Saturday, October 12th, 2013 by Metropolitan-Archbishop Stefan 
Soroka and Most Rev. Paul Bootkoski,the Bishop of the Diocese 
of Metuchen. Open House Reunion Dinner after the Liturgy at the  
Assumption Catholic School Hall (Buffet Dinner Tickets $35 for 
adult and $20 for children. Tickets can be purchased via email 
ACSschooloffice@gmail.com, by phone 732-826-8721 or pick up 
in the church or school office at 380 Meredith St. Perth Amboy, NJ 
08861. Alumni and guests, please come, celebrate, reunite, and rediscover why our school still 
captures the hearts of community members and alumni after all these years.
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Сьîгîдні ми з 
б л а г î г î в і н н я м 
вшанîвуємî пам’яòь 
усікнîвення чеснîї 
глави чеснîгî, славнîгî 
прîрîка, Предòечі і 
Хресòиòеля Гîспîдньîгî 
Івана. Після Свяòîї 
Ліòургії у нашîму храмі 
всі мîлились акаôісò дî 
свяòîгî Івана Предòечі 
в якîму прîсили 
йîгî свяòих мîлиòîв і 
засòупницòва.

Чîму òак важлива є ця 
пîдія для нас? Свяòий 
Гîспîдній Предòеча Іван 
пîсòраждав за правду, 
за правду – відсікли 
йîму гîлîву, бî òільки 
в правді є спасіння всіх 
. Якщî б на Землі не 
булî би між людьми 
– правди, якщî б її не 
берегли, не îхîрîняли, 
не пîважали, òîді б 
людям не пîòрібнî булî 
напевнî жиòи. Знаємî, 
щî в земнîму свîєму 
жиòòі прîрîки були 
завжди переслідувані 
за правду. Однîгî 
каменували, другîгî 
рîзрізали пилîю, ще 
іншîму відрубали 
гîлîву. За щî скажеòе 
були òакі жîрсòîкі 
люди, щî відібрали òим 
свяòим мужам жиòòя? 
Бî кîжен з прîрîків 
відсòîював правду і 
за неї пîкладав свîє 
жиòòя. Кîжна людина 
заслугîвує на òе, щîб 

завжди маòи правдиву 
інôîрмацію прî речі 
з яких мîже кîрисòаòи 
щîденнî. Кîли хòîсь 
гîвîриòь неправду, òî в 
òакий спîсіб зневажає 
îсîбу, яку інôîрмує. 
Людина, яка перебуває 
у брехні не мîже дîвгî 
жиòи. Через свîю 
брехню вîна òяжкî 
грішиòь прîòи îсîби 
якій гîвîриòь неправду, 
а òîму перебуває в 
òенеòах гріха òа смерòі. 
Де не зберігаєòься 
правда òам близький 
крах, беззакîнне жиòòя 
òа близька смерòь.
Ось чîму нам òак 
дîрîге і близьке свяòî 
усікнîвення глави 
Івана Хресòиòеля, бî 
він навчаючи людей 
правди дîвів свîїм 
жиòòям òа смерòю, щî 
правда варòує всякîї 
уваги. Дîказав це 
не слîвîм, а ділîм. 
Свîїми сòражданнями 
він пîказує ціну правди, 
чим заîхîчує всіх нас 
любиòи правду òа 
шануваòи її.

З Свяòîгî Письма 
дîвідуємîсь, щî Ірîд 
перебував у близьких 
сòîсунках із дружинîю 
свîгî ріднîгî браòа. 
Свяòий Хресòиòель 
пîсòійнî дîрікав Ірîду, 
щî не личиòь йîму маòи 
òакі сòîсунки, бî він є 
îсîбîю публічнîю, а 

навіòь більше, в 
якійсь мірі навіòь 
пîмазаникîм 
на царсòвî. 
Кîли він 
прîвадиòь òаке 
свîє жиòòя в 
перелюбі, òî 
з кîгî маюòь 
браòи приклад 
йîгî піддані. 
Живучи з 
І р î д і я д î ю , 
Ірîд свîєю 
п î в е д і н к î ю 
немîв узакîнює 
гріх. Якщî б 
Іван Хресòиòель 
пересòав гîвîриòи прî 
òакі сòîсунки з жінкîю 
браòа, òî багаòî хòî з 
людей пîдумав би, щî 
й Іван мîвчиòь на гріх, 
щî мîжна їм òак жиòи. 
Мученицькîю смерòю 
дîвîдиòь ціну правди 
Гîспîдній Предòеча, не 
зважаючи на суспільний 
сòан òа пîлîження Ірîда. 
Правда òîржесòвує, 
кîли праведник 
пîмирає віддаючи свîє 
жиòòя, йîгî крîв це 
найбільша прîпîвідь. 
Хîòілîсь щîби кîжен 
з нас сьîгîдні запиòав 
свîє сумління чи зміг би 
я òак òвердî дî кінця 
свîгî жиòòя відсòîюваòи 
інòереси правди? Чи 
зміг би я віддаòи свîю 
гîлîву заòе, щîб 
òîржесòвувала правда?
С ь î г î д н і ш н є 
свяòкування є пîєднане 

з пîсòîм, бî час 
òîржесòва цьîгî 
свяòа є заплямлений 
смерòю великîгî 
праведника. Місія, яка 
була пîкладена на 
Івана Хресòиòеля була 
цілкîвиòî викîнана. Він 
завжди і всюди звіщав 
вîлю Бîжу, закликав 
дî пîкаяння. Він ціле 
свîє жиòòя був ведений 
Свяòим Духîм, Який 
відкривав йîму людські 
гріхи.

Прîсімî свяòîгî 
Гîспîдньîгî Предòечу 
і Хресòиòеля Івана, 
щîби він випрîсив і для 
нас ласки бачиòи свîї 
гріхи òа навернуòись 
дî пîсòійнîгî жиòòя у 
єднîсòі з Бîгîм. Амінь. 

sv-paraskeva.if.ua

Усікновення чесної голови св. Івана Христителя 
(29-го серпня)
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82nd Annual Pilgrimage to the Mother of God
Sisters of the Order of Saint Basil the Great

This year’s 82nd 
Annual Pilgrimage 
honoring the Mother 
of God will be held on 
Sunday, October 6, 
2013 on the grounds 
of the Motherhouse 
of the Sisters of Saint 
Basil the Great in 
Fox Chase Manor, 
PA.   The theme of this 
year’s Pilgrimage is 
“Accepting the Cross:  
Martyrs of the Ukrainian 
Catholic Church”.

The day begins 
with the Mystery of 
Reconciliation starting 
at 9:00 am.  A 
Divine Liturgy will be 
celebrated at 11:30 
am by Archbishop 
Stefan Soroka and 
a c c o m p a n y i n g 
hierarchy and clergy. 
The homilist for the 
Divine Liturgy and 
Moleben will be 
His Grace, Bishop 
Borys Gudziak, 
Ph.D., Ukrainian 
Eparchial Bishop in 
France, Benelux and 
Switzerland.  Lunch 
will be available 
afterwards, featuring 
traditional Ukrainian 
food.   The day will 
conclude with a prayer service (Moleben) at 4:00 pm in the Grotto.

For further information, please call 215.379.3998 or visit the Sisters’ website at www.stbasils.com or on 
Facebook at https://www.facebook.com/pages/Sisters-of-the-Order-of-St-Basil-the-Great-Jenkintown-
PA/280623061977867

 

 

Sisters of the Order of Saint Basil the Great 

Eighty-second Annual Pilgrimage 
 

 “Accepting the Cross 

Martyrs of the Ukrainian Catholic Church” 
 

Sunday October 6, 2013 
  

9 am - 11 am Mystery of Reconciliation (Confession)  Monastery Grounds  
10 am   Matins       Holy Trinity Chapel 
11:30 am–1 pm Hierarchical Divine Liturgy (Bilingual)  Faculty House Auditorium 

Celebrant:    Archbishop Stefan Soroka  
   Homilist:  Bishop Borys Gudziak 
   Concelebrants: Bishop Paul Chomnycky, OSBM 
      Bishop Basil Losten 
   Choir:   Dobriansky Choir, New York City, NY 
   Liturgical Director: Monsignor Paul Waslo  
 
1:30 pm - 4 pm Food Service      Food Court Parking Lot 
 
 2 pm - 3 pm Veneration of Relics 
   Veneration of Blessed Welychovsky Relic  Holy Trinity Chapel 
   Presentation: Father Daniel Troyan  Holy Trinity Chapel 
   Jesus Prayer Rosary     Grotto  
 
4 pm - 5 pm  Moleben/Mystery of Holy Anointing (Bilingual) Grotto 
   Celebrant:  Ukrainian Bishops and Concelebrating Clergy 
   Homilist:  Bishop Borys Gudziak 
   Choir:   Dobriansky Choir 
      New York City, NY 
 
5 pm   Blessing of Cars and Buses     Parking Lot 
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Evenings of ReflectionEvenings of Reflection   

TOPIC:  Revisiting and Healing the   
  Stages of Our Lives 
 

Throughout the years and the various stages of our lives 
we find immense blessings and also the need for healing 

of the pain, hurts and suffering . 

We will gather together to reflect on our lives and all 
God has given us and ask for healing of any  remaining 

hurts, so as to be free in our spirits. 

Remember: There is a lovely fragrance about you.  
 (Song of Songs, 1:3) 

Our Loving God receives our prayers as a 
spiritual fragrance 

(From the Divine Liturgy of St. John Chrysostom)
        

BASILIAN SPIRITUALITY CENTER 
Sisters of St. Basil the Great 

710 Fox Chase Manor, PA 19046 
215-780-1227 

2013 
Tuesdays 

October  15 & 22 
7:00 PM 

 

Donation $30 
Register by Oct. 11 

Name:               

Address:              

City:      State:  Zip:       

Phone:        email:       

Send to:  Sister Marina, OSBM 
  Basilian Spirituality Center
  710 Fox Chase Road      
  Fox Chase Manor, PA 19046  

Evenings of Reflection  
Donation: $30 
Please register by: October 11, 2013 
215.780.1227 

Presenter:  

Sister Judith Pizyk, OSBM 

A graduate of Villanova 
University with a BS in 
Education, an MS in 
Education  from Duquesne 
University and certification 
from the Cenacle of Divine 
Providence School of 
Spiritual Direction
(Affiliate of Stuebenville  
University). 

  

 

BASILIAN SPIRITUALITY CENTER 
Sisters of St. Basil the Great 

710 Fox Chase Manor, PA 19046 
215-780-1227 

 

2013 

Sunday  

October 20  

2:00 - 4:00 PM 

Name:               

Address:              

City:      State:  Zip:       

Phone:        email:       

Send to:  Sister Marina, OSBM    710 Fox Chase Road       
  Basilian Spirituality Center  Fox Chase Manor, PA 19046  

215.780.1227 

Trust in the Lord 

QUIET DAY OF PRAYER AND REFLECTION 

Everyone Welcome  -  Our Gift To You  -  JOIN US! 
 

COME AWAY   From your everyday surroundings and experiences 
COME AWAY   Experience quiet, stillness, personal prayer and rest 

  Find God and your true self 
 

We invite you to spend time at the Basilian Spirituality Center,  
outdoors enjoying nature and  in the quiet of our Chapel 

 

We hope you will join us 
 

 BE OUR GUESTS  Please let us know if you will attend 

       
      Women of Faith   

      Mary, Our Model: 
      Lighting Our Path in Faith, Hope and Love! 

      A Special Retreat for Women at: 

 
 
 
Transcarpathian Mother of God 
Heritage Galleries of the Eparchy of Passaic  
(19th Century) 

Saint Mary’s Villa
150 Sisters Servants Lane, Sloatsburg, New York 

Director of Retreat:  Sister Natalya, SSMI 
Spiritual Advisor:  Reverend John J. Zeyack, Eparchy of Passaic 

September 27 - 29, 2013 
Cost:  $160.00 per person  (Includes Lodging & Meals) 

Arrival, Welcome and Registration:  Beginning at 3PM Friday, September 27, 2013   
Friday Evening Prayers:  8:30 PM   
Saturday:  Breakfast, Morning session, Lunch, Afternoon Session, Dinner 
Sunday:  Breakfast, Liturgy and Luncheon with the Sisters Servants of Mary Immaculate 

TO REGISTER OR FOR FURTHER INFORMATION:   
Please contact:  Mrs. Diane Rabiej, Chancery, Eparchy of Passaic,  
445 Lackawanna Avenue, Woodland Park, NJ 07424  
Phone:  (973) 890-7777.  Make checks payable to:  “Saint Michael Cathedral.” 

This year of Faith is a call to deepen our lives as followers and friends of Jesus.  We 
continue to be invited to walk the path of faith:  faith in God’s presence, power and 
Love, faith in other people, and faith in ourselves as the dwelling place of God.  Jesus 
Constantly said to everyone He healed:  “Your faith has saved you!” 

Christ
the

bridegroom
Icon Workshop

led by
Marylyn Barone

Thursday-Sunday 
September 12-15, 2013

Thursday  6:30-9:30pm

Friday and Saturday  9:30am-4:30pm*

Sunday  noon-4pm

Having studied under Phil Zimmerman, Marylyn has 

written icons since 1997.  She gives workshops in 

parishes across Pennsylvania and New Jersey.  Able to 

teach people of all ages and abilities, Marylyn has 

written icons for many parishes and individuals.

Cost: $200 includes supplies, 23k gold, and Friday & Saturday midday meals.  
Housing and other meals available at additional charge (room & board $50 per night shared 
room, $75/night private room (shared bath)).

Contact:  Fr Jerome at holydormition@gmail.com; 570-788-1212 ext 402.

Payment: Holy Dormition Friary, Attn: Christ the Bridegroom Icon Retreat, PO Box 270, Sybertsville, PA 
18251

* You must be able to attend all classes Thursday-Sunday in order to have a completed icon.  Those who must work on Friday may
request an evening time.  The workshop schedule will allow you to attend Divine Liturgy and other services.

Holy Dormition Friary, home of the Byzantine Franciscans, is located on Pennsylvania 
Highway 93 at Main Street in Sybertsville, PA 18251.  

This workshop will be at the beginner 
level for adults.  Each student will write 
an 8"x14" icon of Christ the Bridegroom,
using a prepared prototype, learning 
techniques for faces, garments, 23k gold-
leaf gilding, and background.  All 
supplies are included.

Marylyn will also present the theology of
icons, focusing on Jesus and the Passion.
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59-а Свято-Успенська Проща в Sloatsburg, Нью-Йорк

59-а Свяòî-Успенська Прîща Сесòер Служебниць 
Непîрîчнîї Діви Марії в Sloatsburg, Нью-Йîрк, була 
благîслîвеннîю пîдією у вихідні дні 10-гî і 11-гî 
серпня, 2013 р. Пîнад 3200 людей прибули сюди 
ліòакîм, авòîбусîм, пîїздîм, авòîмîбілем і навіòь 
пішки, щîб îòримаòи Бîже благîслîвення, беручи 
учасòь у прîщі на чесòь Бîжîї Маòері. Бîжесòвенна 
Ліòургія 11-гî серпня î 10:00 гîд. ранку рîзпîчалася 
з прîцесії з ікîнами Маòері Бîжîї, Блаженнîї 
Йîсаôаòи і Блаженнîї Тарсикії. Преîсвященний 
владика Василь Лîсòен, єпискîп-емериò Сòемôîрду 
був гîлîвним служиòелем і прîпîвідникîм підчас 
Ліòургії. Після Ліòургії відбулîся благîслîвення квіòів 
біля грîòòî. Для îòримання дîдаòкîвîї інôîрмації 
прî Сесòер Служебниць Непîрîчнîї Діви Марії, 
будь ласка, відвідайòе сайò http://ssmi-us.org

Bishop-Emeritus Basil Losten blesses 
flowers after the Liturgy.

Відео з Прощі можна подивитися на нашому блозі: 
www.thewayukrainian.blogspot.com
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Святкування 70-річного ювілею сестри Тарасії Гладьо та 60-річного 
ювілею сестри Бернітти Дуб, сестри Консолати, і сестри Стефанії.

(Перший ряд): сестра Кетлін, сестра Стефанія, сестра Бернітта, 
сестра Тарасія, і сестра Консолата. (Задній ряд): о. Едуард Янг, 
єпископ-емерит Василь Лостен, єпископ Павло Хомницький, 
ЧСВВ, митрополит-архиєпископ Стефан Сорока, монсеньйор 
Джон Терлецький, і о. Макс Кобасук.

3-гî серпня 2013 р. 
сòî п’яòдесяò людей 
зібралися, щîб 
відсвяòкуваòи ювілеї 
Сесòер Служебниць 
Непîрîчнîї Діви 
в 2013 р. - сесòри 
Тарасії Гладьî - 
70 рîків, сесòри 
Берніòòи Дуб - 
60 рîків, сесòри 
Кîнсîлаòи Трудик 
- 60 рîків і сесòри 
Сòеôанії Сема - 60 
рîків.

http://ssmi-us.org

SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church 
holds annual parish picnic.

 
Saint Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic Church in 
Olyphant, PA, held their annual 
Parish picnic at Lackawanna State 
Park on Sunday August 18, 2013.  
Over 100 parishioners attended 
the event and enjoyed the food, 
badminton, horseshoes, fishing 
and swimming. (Father Nestor 
Iwasiw, Pastor, is in the center of 
the 2nd row)
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Date: Sunday, October 20th, 2013 
Time: Doors open at 12:30 PM 

     First drawing at 2:00 PM
Where: Holy Ghost Ukrainian Catholic Church 

  315 Fourth Street, West Easton, PA 18042 

$10 admission includes first sheet of tickets. 
Many prizes valued at $100+!  Door prizes and 50/50 raffle! 

All ages are welcome!
Refreshments including homemade pierogies, kielbasa, BBQ, 

baked goods and more will be available to purchase.
Top prizes include:  iPad, Flat Panel TV, NOOK HD+, 

Power Tools, Coach Purse, Kitchen Aid Mixer and more!

www.HolyGhost-Ukrainian-Catholic.org 
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From Pew to Legislative Office: Advocacy Visits

My earliest memory of 
political involvement is 
receiving a sticker in 
elementary school for 
accompanying my mother 
to polls. Encouraged by a 
dose of political activism, 
I attended presidential 
rallies, campaigned in 
my community, registered 
others to vote and 
eventually voted myself. 
However, I still had not 
completed the most 
influential form of political 
involvement: visiting my 
state legislator. 

Maybe, like me, you 
consider yourself involved 
and informed, but never 
thought to visit your 
legislators. Why would a 
senator or representative 
be interested in the 
opinions of a 20-year-old 
student? The intimidating 
“oval-office” style 
environment I imagined, 
with lots of staff people 
and formality, intensified 
my hesitations to visit my 
legislators in person. 

As an intern at the 
Pennsylvania Catholic 
Conference (PCC) I 
was asked to put their 
new Advocacy Toolkit 
– which walks readers 
through preparing 
for and attending a 
legislative visit – to the 
test.  Would it ease 
my hesitations? I was 
challenged to conquer 

my own misgivings when 
I read this about political 
involvement, “This 
obligation is rooted in our 
baptismal commitment to 
follow Jesus Christ and 
to bear Christian witness 
in all we do” (Forming 
Consciences for Faithful 
Citizenship, USCCB). 

Suddenly, conversing with 
my state senator was not 
about my nervousness, 
but about fulfilling a 
promise I made to Jesus 
Christ. As if that was not 
encouragement enough, 
the Toolkit offered other 
practical reasons to visit 
my legislators.

I found my legislator by 
using the PCC website, 
www.pacathol ic .org, 
which generates a list 
of lawmakers’ contact 
information based on 
one’s address. The 
Toolkit recommended 
researching the chosen 
legislator’s background. 
It’s a good tip – knowing 
more about Senator 
Mike Waugh made me 
feel more at ease when I 
visited his office. 

I also researched Senator 
Waugh’s voting record 
on HB 818; a recent bill 
that prohibited taxpayer 
supported insurance 
plans from covering 
elective abortions. As a 
young pro-life woman, 

I wanted to personally 
thank him for defending 
life with his “yes” vote 
on HB 818 and his “no” 
vote on the weakening 
amendments. 

So, now I was armed 
with contact information 
as well as some easily 
compiled research.  I 
called Senator Waugh’s 
office, introduced 
myself and requested 
a meeting. Due to the 
hectic timing of the state 
budget debate, Senator 
Waugh was not able to 
meet with me personally. 
However, as the Toolkit 
instructs, meeting with a 
member of the legislator’s 
staff is equally beneficial. 
Staff members are 
often highly educated 
on issues and provide 
influential support to 
the legislator’s position. 
Do not to become 
discouraged if the 
legislator is unavailable 
or if a meeting is delayed; 
legislators work for their 
constituents, and they 
want to hear from us. 

On the day of my 
meeting with Gregg 
Beckenbaugh, a member 
of Senator Waugh’s staff, 
I skimmed my notes as 
I walked from the PCC 
to the Capitol. Traveling 
to the Capitol was easy 
for me, but for the 
sake of convenience, I 

recommend meeting with 
legislators in their home 
district offices.

After a warm greeting, 
I informed Gregg of my 
gratitude for Senator 
Waugh’s “pro-life” vote 
on HB 818. I briefly 
explained that as a pro-
life Catholic woman it is 
encouraging to see my 
state legislator protecting 
the rights of all women, 
including women of future 
generations. Gregg 
promised to pass my 
message to the senator, 
and within minutes, I 
had accomplished my 
mission.

It really is that easy! I not 
only fulfilled my baptismal 
promise to defend the 
Faith, but I benefitted from 
a pleasant conversation 
with Senator Waugh’s 
staff and even got a 
quick tour of their offices. 
I left knowing that what 
I said mattered; what I 

PCC Article - August 2013

Nicholle Mills
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(continued from previous page)

said made a difference.
 
Surveys show that in-
person visits hold the most 
weight when legislators 
consider constituent 
feedback in their decision 
making. There are over 
3 million Catholics in 
Pennsylvania: 3 million! 
Imagine if even half of us 

From Pew to Legislative Office: Advocacy Visits

spent 15 or 30 minutes 
in our legislators’ offices, 
advocating on behalf of 
Catholic teaching. The 
Church has a profound 
need for defenders of 
the faith, and I strongly 
encourage my fellow 
Catholics to begin in 
their home districts. 
Initiate a conversation 

with a legislator; fill their 
office with the word of 
the Lord, “Your light 
must shine before others, 
that they may see your 
good deeds and glorify 
your heavenly Father” 
(Matthew 5:16).

Nicholle Mills is an intern 
at the PCC. She will be 

a college junior in the 
fall. More information, 
including the Advocacy 
Toolkit, is available at 
www.pacatholic.org. 
 

Blessing of Fruit 
Olyphant, PA

SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church 
in Olyphant, Pa celebrated the “Transfiguration 
of our Lord” with the blessing of fruit on August 
6, 2013.  The feast day commemorates the 
transfiguration or metamorphous of Christ on 
Mount Tabor in front of the Apostles.  

Photo: Father Nestor Iwasiw, Pastor of SS. 
Cyril and Methodius Ukrainian Catholic 
Church and Altar Boy David Slachtish, 
during the service.

SS. Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic Church, 
Olyphant, Pa celebrating its 

125th Anniversary 

The 125th Anniversary Celebration of SS. Cyril and 
Methodius Ukrainian Catholic Church, Olyphant, 
Pa will be held Sunday, October 27, 2013.  Starting 
with a Hierarchical Divine Liturgy at 3:00 p.m.  The 
Celebration  continues  at Fiorelli Catering, 1501 
Main Street, Peckville, Pa.  5:00 p.m. until 9:00 
p.m.   Hors d’oeuvres (5:00 p.m. 6:00 p.m.) Home-
style Dinner,  soda, coffee, tea and dessert with 
Cash Bar.  Tickets: $40.00 per person, $12.00 
for Children (12 years old and younger)  The 
History of our Church “DVD” will be shown and 
Kazka Ukrainian Folk Ensemble  (Dancers) will be 
featured.  Contact Sandra Berta for tickets at 570-
383-9487 .  Mail in your request to SS. Cyrils 
and Methodius Ukrainian Catholic Church, 135 
River Street, Olyphant, Pa 18447  Make checks 
out to “SS. Cyril and Methodius Church”, MEMO: 
Anniversary Banquet.  Tickets can be mailed to you 
or be picked up from Sandra Berta.  Additional 
information contact Lauren Telep 570-383-0319 
or John Turko 570-489-3489 http://www.stcyrils.
maslar-online.com/ for our bulletin and other 
information on the Church.
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Успенська плащаниця на виставці в Національній Святині 
на свято Успення; подарунок від Філадельфійської 
Української Католицької архиєпархії в 2004 році.

Вашингтон, îкруг 
Кîлумбія - У свяòî 
Успіння (Успення) 
Пресвяòîї Бîгîрîдиці, 
15-гî серпня, віруючі 
зібралися в базиліці 
Націîнальнîї Свяòині 
Непîрîчнîгî Зачаòòя, 
òа слухали прîпîвідь 
мîнсеньйîра Уîлòера 
Дж. Рîссі, JCL, рекòîра, 
прî чудесне успення 
Пресвяòîї Діви Марії.

У лаòинській òрадиції, 
чудесна пîдія, відîма як 
Успіння Пресвяòîї Діви 
Марії, òîді як у східній 
òрадиції, свяòî відîме 
як Успення Маòері 
Бîжîї. Мîнсеньйîр 
Рîссі висвіòлив îбидві 
òеми у свîїй прîпîвіді 
підчас євхарисòійнîї 
ліòургії, яка òакîж 
òранслювалася на 
„Eternal Word Television 
Network“.

Кîли він прîпîвідував 
з амвîна, плащаниця 
Успіння Бîгîмаòері 
була рîзміщена під 
амвîнîм. Мîнсеньйîр 
Рîссі пîяснив, щî ця 
ікîна була пîдарункîм 
від Філадельôійськîї 
Українськîї Каòîлицькîї 
архиєпархії для 
Націîнальнîї Свяòині 
в 2004 рîці, який був 
рîкîм 150-річчя з дня 
прîгîлîшення дîгми 
прî непîрîчне зачаòòя 
в 1854 рîці папîю Пієм 

IX.

In his homily, Msgr. Rossi 
stated “when Mary’s life 
on earth was completed, 
God ‘assumed the 
Immaculate Virgin Mary’ 
… ‘body and soul into 
heavenly glory.’” 

He continued,  “Because 
Mary was preserved from 
sin since the moment of 
her conception, when 
Mary died, her body did 
not suffer corruption as 
ours will. 

“Instead, Our Lady went 
directly from earthly life 
into heaven, without any 
decay. This belief and 
understanding of the end 
of Our Lady’s life has 
been held since the fifth 
century as is attested to in 
the various writing of the 
Fathers and Doctors of 
the Church and then this 
doctrine was solemnly 
defined as dogma by 
Pope Pius XII in 1950.”

“As Pope Pius XII wrote in 
the Apostolic Constitution 
which defined the dogma 
of the Assumption, 
“the august Mother of 
God…immaculate in 
her conception, a virgin 
inviolate in her divine 
motherhood, whole-
hearted companion of 
the divine Redeemer 
who won complete 

victory over sin and its 
consequences, gained at 
last the supreme crown 
of her privileges – to be 
preserved immune from 
the corruption of the 
tomb, and like her Son, 
when death had been 
conquered, to be carried 
up body and soul to the 
exalted glory of heaven.” 
(Munificentissimus Deus) 

“These words are visually 
expressed for us in 
the ‘Dormition Shroud’ 
which is displayed in the 
sanctuary today.” 

“This icon, which was 
a gift to the Shrine in 
2004 by the Ukrainian 

Коли монсеньйор Россі проповідував з 
амвона, плащаниця Успіння Богоматері 
була розміщена під амвоном. (Фото: Tyler 
Orsburn, CNS)
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Catholic Archeparchy 
of Philadelphia in 
commemoration of the 
150th anniversary of 
the declaration of the 
dogma of the Immaculate 
Conception, portrays 
Our Lady’s “dormition” 
or “falling asleep” and 
her assumption into 
heaven.” 

“The angels are present 
to assist Our Lady on 
her journey and you see 
Jesus in the background 
waiting to welcome his 
mother into her heavenly 
glory as he holds a little 
child clothed in white, 
representing the soul 
of the Blessed Virgin 
Mary.”

“The text framing the 
icon reads: ‘the assembly 
of Apostles gathered 
around your body, 
which contained God, 
Beholding it with awe, 

they cried out with a 
clear voice, ‘Save your 
people as you pass over 
to the heavenly mansion 
of your Son.’”

The rector reminded 
the faithful, “Mary’s 
Assumption holds out the 
hope that one day, after 
we fall asleep in the Lord, 
we too might pass over 
to the heavenly mansion 
of Mary’s Son. . . .”

This year’s celebration of 
the Assumption marked 
the 100th anniversary 
of the granting of 
permission by Pope Pius 
X for the construction of 
the National Shrine.  On 
August 15, 1913, Pope 
Pius X in an audience 
gave this permission to 
Cardinal James Gibbons, 
Archbishop of Baltimore, 
who was accompanied 
by then Monsignor 
Thomas Shahan. The 

future Saint Pius X not 
only expressed his great 
interest in the plan, but 
also provided the initial 
contribution to build the 
Shrine.

The main celebrant for 
the Eucharistic Liturgy 
was Bishop Michael J. 
Bransfield, of the Diocese 
of Wheeling-Charleston, 
West Virginia, who 

served as rector of the 
Shrine from 1986 until 
2005.

Msgr. Rossi, a priest of 
the Scranton Diocese and 
native of Scranton, Pa., 
has served as rector since 
April, 2005, succeeding 
Bishop Bransfield.

Ця фотографія ікони Успенння була 
зроблена підчас трансляції проповіді по 
телевізору компанією EWTN.

Благословення квітів

î. Іван Демків благîслîвив квіòи на свяòî 
Успення Пресвяòîї Діви Марії в Українській 
Каòîлицькій Каòедрі Непîрîчнîгî Зачаòòя, 
Філадельôія, ПА, 15-гî серпня 2013 р.

Успенська плащаниця на виставці в Національній Святині 
на свято Успення; подарунок від Філадельфійської 
Української Католицької архиєпархії в 2004 році.

(продовження з попередньої сторінки)
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Глава УГКЦ оголосив про початок роботи у Києві 
Священного Синоду єпископів УГКЦ

12 серпня 2013 

«Цією Бîжесòвеннîю 
Ліòургією ми, єпискîпи 
Українськîї Грекî-
Каòîлицькîї Церкви, 
рîзпîчинаємî наш 
Синîд», – сказав 
11 серпня Паòріарх 
Свяòîслав (Шевчук) 
під час прîпîвіді в 
Паòріаршîму сîбîрі 
Вîскресіння Хрисòîвîгî 
в Києві.

Синîд відбуваòимеòься 
у Києві з 11 пî 18 
серпня 2013 рîку. 
Гîлîвна òема Синîду 
– «Українська Грекî-
Каòîлицька Церква і 
нîва євангелізація».

Блаженніший Свяòîслав 
нагîлîсив, щî 
пîчаòîк цьîгî Синîду 
рîзпîчинаєòься «в 
ісòîричну хвилину, 
яка вже нікîли 
не пîвòîриòься». 
«Ми мîлимîся в 
Паòріаршîму сîбîрі, 
який, наче наречена, 

гîòуєòься дî шлюбу – 
чекає свîгî îсвячення. 
Пîдивіòься, який він 
свіòлий і білий...» – 
зверòався Предсòîяòель 
Церкви дî єпискîпів òа 
мирян.

Гîвîрячи прî òему 
Синîду, Глава 
УГКЦ зазначив, щî 
ценòральним пиòанням 
буде, як сьîгîдні 
«зрîбиòи зрячîю 
сучасну людину, як нам 
ділиòися вірîю, як нам, 
віруючим ХХІ сòîліòòя, 
прîвідуваòи Слîвî Бîже 
в сучасній кульòурі».

Блаженніший Свяòîслав 
пîпрîсив вірних грекî-
каòîликів мîлиòися за 
Синîд. «Мîлімîся, щîб 
Дух Свяòий, незважаючи 
на наші гріхи òа немîчі, 
діяв на цьîму зібранні 
єпискîпів, щîб ми 
мîгли прийняòи дîбрі 
синîдальні рішення, 
щîб ця зусòріч єпискîпів 
була часîм îсîбливîї 
присуòнîсòі між нами 

вîскреслîгî Хрисòа, 
- òîгî Хрисòа, мîзаїку 
якîгî бачимî на ôасаді 
Паòріаршîгî сîбîру. 
Нехай Пречисòа 
Діва Марія буде 
нашîю учиòелькîю òа 
прîвідницею в прîпîвіді 
Бîжîгî Слîвî сучасній 
людині», – сказав 
прîпîвідник.

За йîгî слîвами, 
Синîд мîлиòимеòься дî 
Ісуса Хрисòа, щîб Він 
благîслîвив нас, наш 
нарîд, нашу Церкву, 
нашу державу, щîб 
ми були віруючим і 
пîвнîцінним нарîдîм, 
а відòак прîмîвляли 
слîвîм віри дî свîїх 
ближніх.

Н а п р и к і н ц і 
Бîгîслужіння, згіднî 
з церкîвним правîм, 
владика Бîгдан 
(Д зюрах ) ,Секре òар 
Синîду, зачиòав Декреò 
прî скликання чергîвîгî 
Синîду Єпискîпів 
УГКЦ.

Апîсòîльський нунцій в 
Україні Тîмас Едвард 
Галліксîн зазначив, 
щî він, як предсòавник 
Папи, «має за чесòь» 
сòîяòи пîруч з вірними 
г р е к î - к а ò î л и к а м и 
перед òрîнîм Бîжîї 
Величі, щîб благаòи 
прî дар Свяòîгî Духа 
для îбгîвîрення справ 
Синîду, який сьîгîдні 
рîзпîчинаєòься. Він 
òакîж «запевнив 
у благîслîвенні 
Свяòішîгî Оòця» усіх 
грекî-каòîликів, праці 
Синîду, свяòкування 
ювілею 1025-річчя 
Хрещення Русі-
України òа пîсвячення 
Паòріаршîгî сîбîру.
На завершення Ліòургії 
Блаженніший Свяòîслав 
предсòавив вірним 
кîжнîгî з єпискîпів, хòî 
вже прибув на Синîду. 

Прî це пîвідîмляє 
Депарòаменò інôîрмації 
УГКЦ.

http://risu.org.ua



Єпископи Синоду помолилися до Святого Духа та 
склали присягу 
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12 серпня 2013
  
11 серпня члени 
Синîду Єпискîпів 
Українськîї Грекî-
Каòîлицькîї Церкви на 
чîлі з Предсòîяòелем 
УГКЦ Блаженнішим 
С в я ò î с л а в î м 
(Шевчукîм) у 
Паòріаршîму cîбîрі 
Вîскресіння Хрисòîвîгî 
пîмîлилися дî Свяòîгî 
Духа. «Мîлебень дî 
Свяòîгî Духа пîказує 
духîвну прирîду 
òîгî зібрання, яке ми 
називаємî Священним 
Синîдîм Єпискîпів 
УГКЦ.

Церква хîче цим 
підкреслиòи, щî рішення, 
щî їх приймаòимуòь 
єпискîпи, маюòь на меòі 
здійснюваòи не людські, 
а Бîжі плани. Але для 
òîгî, щîб пізнаòи Бîжі 
плани щîдî нашîї 
Церкви, пîòрібна 
пîміч Свяòîгî Духа. 
Саме òîму на пîчаòку 
синîдальних засідань ми 

збираємîся разîм, щîб 
призиваòи благîдаòь і 
прîсвіòлення Свяòîгî 
Духа. Ми прîсиòимемî, 
щîб Бîг дав нам 
мудрісòь шукаòи Йîгî 
вîлі й силу здійснюваòи 
òе, щî Він від нас і від 
нашîї Церкви хîче», 
– нагîлîшує владика 
Бîгдан (Дзюрах), 
Секреòар Синîду 
Єпискîпів УГКЦ.

Після Мîлебню єпискîпи 
склали присягу прî 

нерîзгîлîшення пиòань, 
які îбгîвîрююòься під час 
рîбîòи Синîду. «Часîм 
через неîбережні 
вислîвлювання мîже 
пîсòраждаòи якесь 
дîбре ділî чи îсîба. 
Тîму цією присягîю ми 
наче випереджаємî òакі 
речі», – зазначає він.
Присягу прî 
н е р î з г î л î ш е н н я 
òаємниці склали 
òакîж священики òа 
мîнахині, які маòимуòь 
дîсòуп дî синîдальних 
îбгîвîрень.

Усі інші загальнîцеркîвні 
пиòання, за слîвами 
Секреòаря Синîду, 
будуòь надбанням вірних. 
«Бî Синîд не є якимîсь 
закриòим зібранням. А 
це є зібрання людей, 
яким дîрученî прîвід 
у Церкві і які хîчуòь 
якнайкраще пîслужиòи 

Церкві òа людям. Ми 
щîдня пîвідîмляòимемî 
прî òі òеми, які 
î б г î в îрюва ò им у ò ь 
владики», – запевнив 
владика Бîгдан.

Депарòаменò інôîрмації 
УГКЦ

Дîдаòîк: Синîд 
Єпискîпів УГКЦ 
є найвищим 
закîнîдавчим, судîвим 
і керівним îрганîм 
Церкви. Іншими слîвами, 
Синîд є найвищîю 
інсòанцією з будь-яких 
пиòань, щî сòîсуюòься 
жиòòя пîміснîї Церкви.
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Блаженний Папа Іван Павло ІІ подарував чашу для 
Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві

12 серпня 2013
   
Під час першîгî 
рîбîчîгî засідання 
Синîду Єпискîпів УГКЦ, 
щî прîхîдиòь у Києві, 
відбувся симвîлічний акò. 
Владика Василь (Медвіò), 
Є п и с к î п - п î м і ч н и к 
Дîнецькî-Харківськîгî 
екзархаòу, передав 
для Паòріаршîгî 
сîбîру Вîскресіння 
Хрисòîвîгî у Києві 
чашу і служебник, які 
викîрисòîвував під час 
Ліòургії у спîрòкîмплексі 
«Чайка» блаженний 
Папа Іван Павлî ІІ. На 
òîй час владика Василь 
був відпîвідальним 
за будівницòвî 
Паòріаршîгî сîбîру.

Як рîзпîвів владика 
Василь, після Ліòургії 
Свяòіший Оòець 
пîкликав йîгî і 
сказав: «Я чув, щî ви є 
відпîвідальним за будîву 
сîбîру в Києві. Прийміòь 
цю чашу, щîб, кîли 
îсвяòиòе храм, мîгли 
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викîрисòîвуваòи її для 
відправ Бîжесòвенних 
Ліòургій».

Як відзначив 
Блаженніший Свяòîслав, 
«òепер насòав òîй 
мîменò, кîли владика 
Василь пîказав нам 
ці папські пîдарунки 
òа викîнав запîвіò 
блаженнîгî Папи Івана 

Павла ІІ, передавши 
це Паòріаршîму 
сîбîрîві».

«Це îсîбливі реліквії, 
які ми зберігаòимемî 
з îсîбливим òрепеòîм 
і великîю увагîю. 
Цей рік, мîжливî, 
збігаòимеòься з рîкîм 
канîнізації Папи Івана 
Павла ІІ», - нагîлîсив 

Глава УГКЦ.
 
Депарòаменò інôîрмації 
УГКЦ

http://news.ugcc.org



Єпископи УГКЦ опрацювали головну тему Синоду

Владики Синоду провели день духовної віднови в 
«Замку Радомисль»

13 серпня 2013
   
У перші два дні рîбîòи 
Синîду Єпискîпів 
УГКЦ, щî прîхîдиòь 
у Києві, синîдальні 
îòці рîздумували над 
гîлîвнîю òемîю Синîду 
«Українська Грекî-
Каòîлицька Церква і 
нîва євангелізація».

Дîпîвідачами гîлîвнîї 
òеми Синîду були 
Блаженніший Свяòîслав, 
Глава УГКЦ, òа п. Євген 

Глібîвицький, медіа-
експерò.

Насòупний день 
рîзпîчався зі 
співдîпîвідей, які 
вигîлîсили владика 
Сòепан (Меньîк), Екзарх 
Дîнецькî-Харківський, 
владика Василь (Івасюк), 
Екзарх Одеськî-
Кримський, владика 
Йîсаôаò (Гîвера), 
Екзарх Луцький, владика 
Йîсиô (Верò), Ординарій 
для всіх каòîликів 

східнîгî îбряду в Рîсії, 
архимандриò Сергій 
Гаєк, Апîсòîльський 
візиòаòîр для грекî-
каòîликів Білîрусі, 
òа î. Василь Гîвера, 
Апîсòîльський делегаò 
для грекî-каòîликів в 
Казахсòані òа Середній 
Азії.

Відòак владики 
Синîду працювали у 
групах, а в пленарній 
дискусії îсòаòîчнî 
сôîрмулювали прîекòи 

рішень щîдî нîвîї 
євангелізації в УГКЦ.

Завòра синîдальні îòці 
заслухаюòь звіò прî 
діяльнісòь Паòріаршîї 
курії за минулий рік òа 
підсумки звіòів кîмісій 
і відділів паòріаршîгî 
рівня.

Депарòаменò інôîрмації 
УГКЦ
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16 серпня 2013
   
15 серпня єпискîпи 
Українськîї Грекî-
Каòîлицькîї Церкви, 
які беруòь учасòь у 
сесії Синîду Єпискîпів 
УГКЦ в Києві, 
прîвели òрадиційний 
день духîвнîї 
віднîвив в ісòîрикî-
кульòурнîму кîмплексі 

«Замîк Радîмисль» 
(м. Радîмишль 
Жиòîмирськîї îбласòі).

Грîмадська діячка, лікар 
Ольга Бîгîмîлець, якій 
належиòь сòвîрений 
нею ісòîрикî-кульòурний 
кîмплекс, у віòальнîму 
слîві нагîлîсила на 
важливîсòі цієї пîдії, 
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кîли «îдразу сòільки 
архиєреїв прибулî 
дî цьîгî славнîгî 
ісòîричнîгî місця».

Духîвну науку на òему, 
щî îбгîвîрювалася 
на сесії Синîду, – 
прî шляхи дальшîї 
євангелізації, вигîлîсив 
Блаженніший Любîмир. 
Він акценòував, 
щî першими 
відпîвідальними за 
успішнісòь нîвîї 
євангелізації в межах 
свîїх єпархій є архиєреї. 
Насамперед на них 
пîкладенî це завдання. 
А під час йîгî викîнання 
єпискîпи маюòь 
òіснî співпрацюваòи 
зі священиками òа 
мирянами.

Дî членів Синîду òакîж 
приєднався папський 

легаò – кардинал Аюдріс 
Юзас Бачкіс, який 
прибув дî Радîмишля, 
щîб привіòаòи єпискîпів 
УГКЦ.

Для гîсòей прîвели 
екскурсію в Музеї 
українськîї дîмашньîї 
ікîни, який є часòинîю 
ісòîрикî-кульòурнîгî 
кîмплексу.

Відòак владики Синîду 
відслужили Мîлебень дî 
Пресвяòîї Бîгîрîдиці. 
Після мîлиòви дî 
єпискîпів звернувся 
кардинал Бачкіс, який, 
зîкрема, сказав: «Кîли 
ми свяòкуємî річницю 
Хрещення Київськîї Русі, 
наш пîгляд îбіймає 
всю славну ісòîрію 
вашîї Церкви, яка сягає 
свîїм кîрінням часів, 
кîли хрисòиянсòвî 

жилî в єднîсòі з 
різними церкîвними òа 
кульòурними òрадиціями, 
у сîпричасòі між сîбîю. 
А îòже, ми невòîмнî 
мîлиòимемîся за 
єднісòь, якîї прагнув Ісус, 
òа йòимемî дîрîгîю 
екуменічнîгî діалîгу 
між усіма Церквами, 
кîòрі вважаюòь себе 
пîв’язаними з духîвним 
спадкîм свяòîгî 
Вîлîдимира».

Наприкінці відбулася 
браòня òрапеза, під 
час якîї Синîд віòав 
ювілярів, òîбòî òих 
владик, кîòрі цьîгî рîку 
відзначили свîї ювілейні 
дні нарîдження, 
священсòва чи 
єпискîпсòва. Ювіляри 
îòримали пîдарунки. 
Такîж усім владикам 
УГКЦ булî врученî 

Владики Синоду провели день духовної віднови в 
«Замку Радомисль»

книжку «Українська 
Г р е к î - К а ò î л и ц ь к а 
Церква: Перші 
крîки. Іспîвідницòвî. 
Відрîдження», видану 
дî 1025-ліòòя Хрещення 
Русі-України.

Завершився день 
духîвнîї віднîви 
кîнцерòîм гурòу 
«Бîжичі».

Дîвідка: У Радîмишлі 
в другій пîлîвині XVIII 
сòîліòòя був îсідîк 
Предсòîяòеля Унійнîї 
Церкви.

Депарòаменò інôîрмації 
УГКЦ
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Синод Єпископів УГКЦ установив Декаду 
місійності в УГКЦ

20 серпня 2013
   
Згіднî з рішенням Синîду Єпискîпів Українськîї Грекî-Каòîлицькîї Церкви, всòанîвленî 
Декаду місійнîсòі в УГКЦ. Прî це сьîгîдні, 20 серпня, пîвідîмив Оòець і Глава Церкви 
Блаженніший Свяòîслав на зусòрічі з генеральнîю управîю Згрîмадження сесòер служебниць 
з Рима òа прîвінційних насòîяòельîк з інших країн.

За слîвами Предсòîяòеля, Декада місійнîсòі припадає на періîд між Вîзнесінням і Зісланням 
Свяòîгî Духа. «Спершу ми планували всòанîвиòи в Церкві День місійнîсòі, прîòе наші 
владики вирішили, щî îднîгî дня замалî, îскільки людям òреба більше рîзказаòи прî ділення 
вірîю. Це буде òîй час, кîли ми зверòаòимемî увагу людей на неîбхіднісòь місійнîсòі. Нам 
òреба ще вивчаòи, де є наші люди, які пîòребуюòь Бîжîгî Слîва», – пîяснив Блаженніший 
Свяòîслав.
Вîднîчас, як він пîвідîмив, Синîд Єпискîпів УГКЦ вирішив, щî в цей періîд прîвîдиòимеòься 
збір пîжерòв на місії, щîб кîжна єпархія чи екзархаò мали свій місійний ôîнд. Ці кîшòи 
скерîвуваòимуòься на каòехизацію, реалізацію певних прîграм для мîлîді…

«Якщî буде ôîнд у кîжній єпархії, òîді уòвîриòься і загальнîцеркîвний місійний ôîнд. Гîлîвîю 
цьîгî ôîнду буде владика Пеòрî (Сòасюк) », – сказав Глава Церкви.

Гîвîрячи прî òе, у чîму наше суспільсòвî пîòребує місійнîсòі, нîвîї євангелізації, Блаженніший 
Свяòîслав підказав мîнахиням, щî українське суспільнî сьîгîдні пîòребує Церкви, яка була б 
акòивнîю в сîціальнîму служінні. «Це кîлîсальний засіб, щîб пî-нîвîму несòи в суспільсòвî 
Хрисòîве Євангеліє. Кîли ми чинимî кîмусь милîсердя, ми не запиòуємî, чи òи віруючий, чи 
не віруючий, чи òи правîславний, чи ще хòîсь. Ми служимî всім. І на îснîві òакîгî щирîгî 
служіння мîжна пîбîрîòи різні упередження і відкриòи справжньîгî Хрисòа», – перекîнує 
Предсòîяòель.

Як він пîвідîмив, зараз гîòуєòься 
пîсинîдальне пîслання, в якîму 
будуòь зазначені всі рішення 
òа задуми, ухвалені Синîдîм 
Єпискîпів, щî прîхîдив у Києві 
11-17 серпня.

Депарòаменò інôîрмації УГКЦ

http://news.ugcc.org.ua/ 

Синод

25 ñåðïíÿ 2013 ð. 24



25 ñåðïíÿ 2013 ð. 25

Established 1939

 

Editorial and Business Office:
827 N. Franklin St.
Philadelphia, PA 19123
Telephone: (215) 627-0143
E-mail: theway@ukrarcheparchy.us

Online: http://www.ukrarcheparchy.us
Blog: http://www.thewayukrainian.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archeparchy-of-Philadelphia/197564070297001
YouTube Channel: http://www.youtube.com/user/thewayukrainian

THE WAY Staff
Very Rev. Archpriest John Fields, Director of Communication; 

Ms. Teresa Siwak, Editor; 
Rev. Ihor Royik, Assistant Editor

Articles and photos proposed for publication should be in the Editor’s office at least two weeks before 
requested date of publication. For advance notice of the upcoming  events, kindly send one month in 
advance. All articles must be submitted in both English and Ukrainian languages, THE WAY will not 
translate proposed articles.  All materials submitted to THE WAY become the property of THE WAY.   

September 2013 - Âåðåñíÿ 2013

Happy Birthday!

З Днем народження!

September 11: Rev. Volodymyr Kostyuk
September 12: Rev. Gregory Maslak
September 13: Very Rev. Archpr. Mitrat
                   Roman Mirchuk
September 15: Rev. Msgr. Myron Grabowsky
September 25: Rev. Vasyl Putera
September 29: Rev. Wasyl Kharuk

May the Good Lord Continue to Guide 
You and Shower You with His Great 
Blessings.  Mnohaya Lita!

Нехай Добрий Господь 
Тримає  Вас у Своїй  Îпіці 
та Ùедро Благословить Вас. 
Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

September 20: Rev. Ruslan Romanyuk
                   (4th Anniversary)
September 20: Rev. Joseph Szupa
                   (21st Anniversary)
September 21: Rev. Andriy Dudkevych
                   (18th Anniversary)
September 22: Rev. Andriy Manko, C.S.s.R.
                   (18th Anniversary)
September 23: Rev. Petro Zvarych
                   (13th Anniversary)

May God Grant You Many Happy and 
Blessed Years of Service in the 
Vineyard of Our Lord!  

Нехай Бог Îбдарує Багатьма 
Благословенними Роками Служіння 
в Господньому Винограднику!


