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Спомин 81-их Роковин Голодомору  в Нью-Йорку - ст. 5

Глава УГКЦ на вшануванні пам’яті жертв Голодомору - ст.13

В цьому випуску: 

ЄПИСКОП ІВАН БУРА ПРИЗНАЧЕНИЙ МИТРОПОЛИТОМ 
СТЕФАНОМ СОРОКОЮ ПОСЛОМ УКРАЇНСЬКОЇ

 КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ВАШІНГТОНІ, ОК

З канонічним призначенням та інтронізацією єпископа Богдана 
Данила Єпархом Української Католицької Єпархії святого Йосафата 
в Пармі, єпископ Іван Бура повертається до своїх обов’язків єпископа-
помічника Української Католицької Архиєпархії Філадельфії.  Єпископ 
Іван Бура оселиться в колишній монастирській прибудові в Українській 
Католицькій Семінарії святого Йосафата в Вашінгтоні, ОК.  

Головним служінням єпископа Івана Бури буде зв’язок з багатьма 
українськими організаціями, які здійснюють різноманітну діяльність 
у Вашінгтоні, ОК. Він служитиме посланцем до Державного 
Департаменту і до інших федеральних та урядових організацій 
у справах, що пов’язані з інтересами і потребами Української 
Католицької Церкви та української громади в Україні та в США.  
Блаженніший Патріарх Святослав  радіє з готовності єпископа Бури 
виконувати ці обов’язки. Сподіваємося, що наш Патріарх та владика 
Бура розвинуть тісні взаємини та зв’язки, виходячи з потреб нашої 
Української Греко-Католицької Церкви в Україні та в світі. 

У додаток до цих обов’язків єпископ Бура допомагатиме в Семінарії та в пасторальному служінні групі  
духовенства в парафіях Вашінгтону, ОК,  та Вірджинії. 

Ми вітаємо єпископа Івана Буру з цим новим призначенням, в якому розкриються його виняткові 
знання, навики й обдарування.  

Многая та благая літа, Владико!

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Двадцять Шоста Неділя після Зіслання Святого Духа - 
07 грудня 2014 p.

Коли Ісус входив в одне село, вийшло йому 
назустріч десять прокажених, що стояли здалека. 
Вони піднесли голос і казали: “Ісусе, Наставнику, 
змилуйся над нами!” Побачивши їх, він промовив: 
“Ідіть та покажіться священикам.” І сталось, як вони 
йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що 
видужав, повернувся, славлячи великим голосом 
Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому 
дякувати. Він був самарянин. Озвавсь Ісус і каже: 
“Хіба не десять очистилось? Де ж дев’ять? І не 
знайшовся між ними, щоб повернутись, Богові 
хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця?” І 
він сказав до нього: “Встань, іди: віра твоя спасла 
тебе.” (Лк. 17, 12 – 19) 

Центральна, найважливіша частина Служби Божої починається словами: «Благодарім Господа». По-
грецькому це лунало так: «Ефхарісти’сомен то Кирі’о». Священик або диякон виголосом цих слів 
закликає народ зосередитися для принесення безкровної жертви та розкриває її сенс як жертви подяки. 
Подяки – по-грецькому євхаристії – за безмежне Боже милосердя, за створення світу й людини, за 
поданий Богом щоденний хліб – за всі дари, необхідні для душі й тіла людини.

Євхаристія є службою подяки Господеві. Ми жертвуємо Богові свій час, приходячи на півтори-дві 
години до Його дому, жертвуємо частину своїх скромних статків, даючи кошти на утримання храму та 
священиків, на придбання всього необхідного для богослужіння. Але, що найцінніше, жертвуємо свою 
синівську любов, що лине з наших відкритих до молитви сердець.

Відчуття подяки – це настрій серця, що виникає у відповідь на безмежно щедрі Божі дари. І саме це 
почуття приводить нас ближче до Господа й розчиняє двері до таємниць небесного світу. Грецьке 
дієслово «евхари’стео» – «дякувати», від якого походить українська назва найбільшого зі св. Таїнств, 
Євхаристії, пов’язане з поняттями «ха’ріс» (милість, благодать) та «хара» (радість). І це відображає 
глибинний зв’язок самих понять, позначуваних відповідними словами. Бо хіба є віруюча людина, що 
по-справжньому глибоко переживає євхаристійне таїнство і не відчуває в цьому особливу радість, втіху, 
насолоду? Дякуючи Богові, жертвуючи Йому, ми парадоксальним чином збагачуємося самі.

Бог щодня щедро обдаровує кожну людину. Ми дістаємо від Нього життя, здоров’я, добробут, за Його 
допомогою долаємо земні випробування. Ми можемо не помічати вияву в житті Божого Провидіння, 
але від цього Бог не залишає нас без Своєї опіки. Він уділяє нам від Своїх щедрот – і чекає на нашу 
відповідь. У цьому й полягає справедливий іспит, що його ми проходимо в Бога. Іспит, який не зуміли 
скласти дев’ятеро з десяти зцілених прокажених.

Діставши оздоровлення, ці прокажені забули про всі страждання й приниження, що їх зазнавали від 

(Продовження на ст. 3)
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жахливої недуги. Вони забули і про свої молитви, в яких, напевне ж, обіцяли Богові цінувати й завжди 
пам’ятати Його допомогу. Для них існувала лише мить відчуття себе здоровими, вільними. Минуле вмить 
було забуте – і через це ставиться під сумнів їхнє майбутнє. Лише один із прокажених, самарянин, 
склавши подяку, почув несподіване: «Твоя віра спасла тебе!». Решта, злегковаживши свого Рятівника, 
виявивши брутальну невдячність, втрачає надію на спасіння душі – дар, незмірно важливіший навіть за 
такий унікальний Божий дар, як порятунок від прокази.

Ми можемо жахатися чи обурюватися вчинком дев’яти вилікуваних прокажених, можемо зневажати їх, 
але не забуваймо при цьому порівняти себе з цими невдячними людьми. Чи ми самі вміли бути вдячними 
Богові? Чи не ремствували на Нього? Чи, діставши у відповідь на наші молитви сподівану допомогу, 
не переконували себе, що це лише випадковий збіг обставин, а не видиме втручання Провидіння в 
наше життя? І чи не втратили ми шанс, виявивши брак елементарної вдячности, дістати від Господа 
найголовніший з Його дарів – прощення гріхів і спасіння душі?

Міркувати про це було б вельми доречним у день пам’яти досконалого взірця вдячности – святителя 
Миколая. Усе життя цього скромного архиєрея з містечка Мири на малоазійському березі Середземного 
моря є невпинним складанням дяки Богові. Тільки подяка святителя спрямована до тих, у кому Христос 
учив нас бачити Себе, – до ближніх. Допомагати знедоленим, рятувати несправедливо засуджених, 
підтримувати мандрівників – це для святого Миколая були не одноразові акти милосердя, а спосіб 
життя, оберненого для добра ближнього. 

Ціле життя присвячувати ближньому, жертвувати чимось, необхідним для тебе самого, – хіба це не є 
надміру важким тягарем для людини? Та будь-яка зустріч зі святителем Миколаєм – чи то в молитві, чи 
в спогляданні його ікони, чи в читанні житія – несе відчуття радісної повноти життя. Даруючи, він радіє 
і несе радість не тільки учасникам, але й свідкам жертовного служіння ближнім. Недарма культури 
різних християнських, а тепер вже й нехристиянських, народів пов’язують постать святого Миколая з 
найбільш веселими, радісними Різдвяними святами.

Талант вдячности – один із найщасливіших талантів. На жаль, він зустрічається нечасто. Лише один із 
десяти вилікуваних прокажених знайшов за потрібне повернутися до Спасителя, аби скласти подяку. 
Однак, може, і цілий Божий світ існує досі лише завдяки тому, що в ньому трапляються вдячні самаряни, 
наділені мудрою силою зупинитися в життєвій ході, дбайливо схилитися над постраждалим, підвести 
впалого, зміцнити знесиленого. Пожертвувати власним життєвим успіхом для іншого, може, не завжди 
гідного такої жертви. Вчинити так, як любив діяти святитель Миколай. І в цьому вчинкові діяльної любови 
чується нам гучний голос вдячного самарянина, котрий відмовився йти вперед, аби тільки схилитися 
перед Спасителем. І до нього, до цього зціленого самарянина, а через нього й до нас долинають 
найжаданіші слова: «Підведися й іди: твоя віра спасла тебе!» Амінь

http://www.kyrios.org.ua

Двадцять Шоста Неділя після Зіслання Святого Духа 

(Продовження на ст. 3)

(продовження ç попередньо¿ сторінки)
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ПРАЗНИК НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ БОГОРОДИЦІ 
СВЯТОЮ АННОЮ - 09 грудня 2014 p.

Давній і глибокий культ Пресвятої Богородиці, що є знаменною 
віхою Східної Церкви, виявляється у великій кількості Богородичних 
празників у нашому церковному календарі. Ті празники розказують 
нам найважливіші моменти з життя Божої Матері від її чудесного 
зачаття аж до її славного успення. 
Святе Євангеліє не багато говорить про життя Пречистої Діви 
Марії, тож нічого дивного, що більшість Богородичних празників не 
основується на подіях святого Євангелія, а радше на християнській 
традиції та на оповіданнях апокрифічних книг перших віків. Сюди 
належить також і празник Зачаття, який наша Церква святкує 22 (9) 
грудня. Цей празник має окрему історію на Сході та на Заході. 

Згадку про цей празник має типікон святого Сави з V ст., одначе 
його розвій і поширення припадає аж на VIII сторіччя. У цьому 
столітті святий Андрій Критський укладає службу для празника, а Георгій Нікомедійський та Йоан 
Евбейський величають його у своїх проповідях. У IX столітті це свято вже було в цілому візантійському 
цісарстві. Воно є у всіх Східних Церквах.

Празник Зачаття у давнину мав різні назви. До найдавніших належить “Благовіщення Зачаття Святої 
Богородиці”. У конституції про празники цісаря Мануїла Комнена (1143-1181) він зветься “Зачаття 
нашої Пресвятої Богоматері”. Слов’янський Пролог має “Зачаття Святої і Богоматері Анни, коли 
зачала Святу Богородицю”. Загальнослов’янські Устави називають його “Зачаття Блаженної Анни” або 
“Зачаття Святої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю”. 

Українська Католицька Церква в Галичині після проголошення догми про непорочне зачаття празник 
Зачаття Богородиці святою Анною почала називати Непорочним зачаттям Пресвятої Богородиці. 
Львівський Синод (1891) між Богородичними празниками подає празник Непорочного зачаття і 
наказує святкувати його на спосіб великих Богородичних празників з одним днем перед- і сімома 
днями попразденства. Собор також апробував службу Непорочному зачаттю, яку уклав о. Ісидор 
Дольницький, і наказав служити її у всіх церквах. Римська реформа наших літургійних книг повернула 
первісну назву празника “Зачаття Святої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю”.

     Як дивно й чудно Господь Бог приготовляв ту, що мала бути Матір’ю нашого Спасителя. Вона 
— благодатна, свята, пречиста й непорочна стала достойним святим кивотом, у якому поселився сам 
Божий Син. Наш давній слов’янський Пролог на день Зачаття Богородиці святою Анною містить таке 
повчання: “Возлюблені, сьогодні твориться початок нашому спасенню. І в лоні праведної Анни, після 
благовіщення ангела, зачинається внучка праведного Єссея, з роду Давида... І знайте, возлюблені, 
що сьогодні празнуємо зачаття Госпожі нашої Пречистої Владичиці Богородиці. Тож радо біжім до 
її храму, стіймо зі страхом на молитві, чуванням отворім двері небесної світлиці, і прикрасім себе 
молитвами, милостинею і постом. І так побожно проводім, радісно празнуючи святе Зачаття Пречистої 
Госпожі Богородиці, бо вона безупинно молить за нас свого Сина і Бога нашого”.
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Спомин 81-их Роковин 
Голодомору  в Нью-Йорку

22-го листопада 2014 р. в соборі Святого Патрика, в Нью-Йорку, 
Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) та українська діаспора 
відзначили 81-ту річницю Голодомору - українського геноциду 1932-33 
рр.  Вони зібралися разом, щоб згадати тих, хто помер від голоду в 
1932-1933 роках. Духовенство та ієрархи Української Католицької та 
Православної церков (єпископ Павло, ЧСВВ зі Стемфордської єпархії, 
Коннектикут, і митрополит Антоній з Української Православної Церкви) 
очолили цьогорічну Панахиду (заупокійна відправа) за упокій душ 
мільйонів невинних жертв українського геноциду 1932-1933 років.

Фото Irene Rejent Saviano

Представникам уряду Сполучених Штатів 
і УККА була çапропонована можливість 
промовити до присутніх після Панахиди.

Хор „Думка“ співає Панахиду.

Єпископ Павло і митрополит Антоній 
слухають промови після Панахиди.

Діти несуть пам’ятний вінок.
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The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
November 21, 2014

Statement by the Press Secretary on 
Holodomor Remembrance Day

Today, we join Ukrainians around the world, including many Ukrainian-Americans, to honor the memory 
of the millions of Ukrainians starved to death in 1932 and 1933 by the barbaric policies of Stalin’s Soviet 
Union. The Holodomor, or “death by hunger,” remains one of the gravest atrocities of the last century 
and is a singularly tragic chapter in Ukrainian history.

While the suffering of the Holodomor was immeasurable, this man-made famine failed to extinguish the 
unconquerable spirit of the Ukrainian people. As we commemorate this horrific tragedy, we also pay 
tribute to the enduring strength, courage, and spirit of the people of Ukraine – qualities that Ukrainians 
continue to draw upon today as, in the face of great adversity, they seek to build a more prosperous, 
secure, and democratic state.

As we unite in remembrance of the millions of innocent victims of the Holodomor, we also reaffirm our 
shared commitment to Ukraine’s bright future, and to promoting respect for the universal human rights 
and fundamental freedoms that are the birthright of all humankind.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/21/statement-press-secretary-holodomor-
remembrance-day
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ST. MICHAEL’S UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH, FRACKVILLE TO 
PRESENT ANNUAL CHRISTMAS CANDLELIGHT PROCESSIONAL 

PAGEANT SUNDAY, DECEMBER 7 AT 5 P.M
 
FRACKVILLE, PA.--:  St. Michael’s Church extends its 
annual holiday invitation to one and all to attend the 
11th annual Christmas Candlelight Processional Pageant, 
which will be held Sunday, December 7 at 5 p.m. in St. 
Michael’s Ukrainian Catholic Church, West Oak Street, 
Frackville.  “The  pageant was first presented by the 
parish children in 2004.
 
The program will include the story of the Birth of Christ, 
with Scripture reading, a reenactment of the Nativity 
scene by the children of the parish, and an audience 
carol sing-a-long with many of the traditional Christmas 
carols, including Ukrainian carols.
 
A brass ensemble will perform before the program and also provide accompaniment during the 
presentation.
 
The pageant will include the participation of children portraying Joseph, Mary, the three wise men, angels, 
shepherds, and villagers.
 
The audience will sing along as traditional carols are interspersed with the narration of the Gospel accounts 
of the Nativity of the Christ Child.
 
After the Candlelight Pageant, everyone is then invited to enjoy a covered dish which will be served in the 
parish hall and St. Nicholas will make his annual visit.   The church observes the feast of St. Nicholas on 
December 6.
 
There is no admission cost and the public is invited to attend the Candlelight Pageant and the cover-dish 
St. Nicholas social which follows.

“Special Christmas Kielbasi & Holiday Roll Sale”   
Clifton Heights, PA

Since we are busy packing for the move to our new church facilities in Swarthmore, we can only 
support an abbreviated version of our Traditional Slavic Christmas Food Sale.  We are offering 
mouth-watering, high quality kielbasa for the unbelievably low price of only $11.00 per ring or 4 
links for $8.00.  In addition, we have Poppyseed and Apricot Holiday Rolls for $12.00 each.  For 
your convenience, we are able to accept your orders via email.  To place your Kielbasa & Roll 
orders, please email us at  SSPeterandPaul@verizon.net or call Kathy at (610) 328-4731 by Monday, 
December 8th.  Pickup will be at noon on Sunday, December 14th at our Church which is located 
at 100 South Penn Street in Clifton Heights, PA.
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Роçпорядок Ріçдвяних відправ у Катедрі Непорочного 
Зачаття на 2014 рік

Середа, 24-го грудня - НАВЕЧІР’Я  РІЗДВА.
9:00 вечером - Велике Повечір’я з Литією. Архиєрейська  Божественна Літургія (УКР)

Четвер, 25-го грудня - РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
9:00 рано - Ахиєрейська Божественна Літургія (УКР).

11:00 рано - Божественна Літургія (АНГЛ).

П’ятниця, 26-го грудня - СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
9:00 рано - Божественна Літургія (УКР/ АНГЛ).  

Субота, 27-го грудня - ПРАЗНИК СВ. СТЕФАНА, ПЕРВОМУЧЕНИКА.
9:00 рано - Божественна Літургія (УКР/ АНГЛ).  

Середа, 1-го січня – ОБРІЗАННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
ПРАЗНИК СВ. ВАСИЛІА ВЕЛИКОГО. НОВИЙ РІК.

10:00 рано - Божественна Літургія (УКР/АНГЛ).  

Понеділок, 5-го січня - НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ Г.Н.І.Х. (ЙОРДАН).
6:30 вечером - Божественна Літургія. Освячення Води (АНГЛ).

Вівторок, 6-го січня  - БОГОЯВЛЕННЯ Г.Н.І.Х. (ЙОРДАН).
9:00 рано - Божественна Літургія. Освячення Води (УКР).

Середа, 7-го січня   - РІЗДВО Г.Н.І.Х. (çа Юліянським Календарем).
10:00 ранком - Різдвяна Божественна Літургія (УКР).

Неділя, 11-го січня - НЕДІЛЯ ПО БОГОЯВЛЕННІ 
3:00 пополудні - ФЕСТИВАЛЬ РІЗДВЯНОЇ КОЛЯДИ

Snow covered domes of Ss. Cyril and 
Methodius Ukrainian Catholic Church 
in Olyphant, PA on Thanskgiving 2014.  

(Photo by Lauren Telep.)
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In Philadelphia, married priests and wives find respect and acceptance

BY LOU BALDWIN 

NOVEMBER 24, 2014

The recent announcement 
that the Vatican has lifted 
the ban on the ordination 
of married men to the 
priesthood by Eastern 
Catholic Churches 
outside of their traditional 
territories including in the 
United States, Canada 
and Australia, has been 
well received by the 
affected churches.

“We are overjoyed with 
the lifting of the ban,” 
Melkite Bishop Nicholas 
Samra of Newtown, 
Mass., told Catholic 
News Service in a Nov. 
15 email message.

Here in Philadelphia, 
Archbishop Stefan 
Soroka of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia was also 

pleased at the decree 
that was actually signed 
in June.

But “in the case of our 
church it is a recognition 
of what we have already 
been doing,” he said.

The archeparchy (akin 
to an archdiocese) of 
Philadelphia covers 
Eastern and Central 
Pennsylvania, Maryland, 
New Jersey, Virginia and 
Washington, D.C., with 
about 67,000 members. 
Probably half of the 
priests are married, 
according to Archbishop 
Soroka.

“When the candidates 
are properly prepared 
and educated we are 
ordaining them,” he 
said, “and there was no 
reaction from the Vatican 
so long as there was 
proper formation of the 
man, and there was no 
problem with that.”

The tradition of the Eastern 
Catholic Churches, 
which are mostly in 
Eastern Europe and the 
Middle East along with 
the Orthodox Churches, 
has always been the 
acceptance of married 
men for ordination to 
the priesthood. The rule 
is they must already be 
married at the time of 
ordination and cannot 
advance to bishop, 

unless widowed.

Also, if the spouse of the 
married priest dies, he 
cannot remarry. That is 
the same rule that applies 
to married deacons in the 
Roman Catholic Church.

When Eastern-rite 
dioceses were formed in 
areas where the Roman 
Catholic Church already 
had dioceses, opposition 
to the practice of 
ordaining married men 
arose from the Roman 
Catholic bishops, led by 
Archbishop John Ireland 
in Minneapolis. This led 
to a partial ban in such 
countries in the 1890s, 
and a formal ban “cum 
data fuerit” in 1929, which 
caused some Eastern 
Catholic congregations 
to break communion with 
Rome and join Orthodox 
Churches.

In recent years, as the 
Vatican has granted 
permission in certain 
cases for former 
Protestant married clergy 
to be ordained in the 
Catholic Church, there 
has been a greater thrust 
to lift the ban of married 
Eastern Catholic priests 
in their nontraditional 
territories.

There are now more 
married priests in the 
Roman Church in the U.S. 
than there are married 

Eastern Catholic priests in 
the country, Archbishop 
Soroka noted.

As a practical matter, 
how does having married 
priests work out?

Very well, according 
to Archbishop Soroka, 
who sees health care 
insurance the only real 
added expense. “We 
pay that and it is about 
50 percent more for a 
family,” he said.

All of his married priests 
are pastors of parishes 
and the priests and their 
wives “work as a team,” 
the archbishop said. “The 
wives are catechists, they 
teach the children, they 
work with the choir, they 
work with the sodality. 
Our people have had 
a positive experience 
with married priests. 
There is mutual respect 
for married priests and 
celibate priests.”

http://catholicphilly.
com

Metropolitan-
Archbishop

Stefan Soroka
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Pope Francis will visit two archdioceses in Philadelphia

BY LOU BALDWIN 

NOVEMBER 24, 2014

The announced visit next 
September of Pope Francis 
to the Archdioceses of 
Philadelphia for the World 
Meeting of Families is 
stirring excitement.

That isn’t a typo — the 
pope will be visiting 
the Roman Catholic 
Archdiocese of 
Philadelphia, headed 
by Archbishop Charles 
Chaput, and the Ukrainian 
Catholic Archeparchy 

(archdiocese) of 
Philadelphia, headed 
by Archbishop Stefan 
Soroka.

“We are going to assist at 
the Mass, our priests will 
be involved in distributing 
Communion and 
providing confessions,” 
he said.

“As a diocese, we are 
going to speak and 
celebrate the faith in the 
context of martyrdom 
when our church (in 
Ukraine) was in the 
catacombs during all 

those years under 
communism.”

Especially with what 
is happening now in 
Syria and Iraq, “we can 
speak of what it means 
to practice your faith in 
a time of persecution; 
some of our families can 
speak to that and share 
that,” Archbishop Soroka 
said.

While it has not been 
mentioned, Archbishop 
Soroka’s hope is that there 
will be on opportunity for 
Pope Francis to visit the 

Ukrainian Cathedral of the 
Immaculate Conception 
in Philadelphia just as 
Pope John Paul II did 
during his 1979 visit.

New artwork and artifacts 
there commemorate 
the modern Ukrainian 
martyrs, 28 of whom 
were beatified by Pope 
John Paul II in 2001.

“Our cathedral is one of 
the best kept secrets in 
Philadelphia,” Archbishop 
Soroka said.

http://catholicphilly.
com

Thanksgiving Luncheon at Ascension Manor Apartments,
 Philadelphia, PA  - День Подяки
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Наша Віра  
o. Ігор Ро¿к 

Гордість

„Початок гріха - гордість!“ (Книга Сирах).

З-поміж різного роду гріхів 
розрізняємо сім так званих 
головних гріхів – гордість, 
лакімство, нечистоту, 
заздрість, невгамованість 
в їжі та напоях, гнів, та 
лінивство. Головними 
називаємо ці гріхи не тому, 
що вони є більші від усіх 
інших, а тільки тому, що 
людина яка грішить, до 
них звичайно настільки 
привикає, що відтак 
відчуває в собі потребу той 
гріх поновляти. В результаті 
цей гріх стає налоговим, 
з якого дуже важко 
поправитись.  Кожний з 
цих гріхів стає причиною 
багатьох інших гріхів в в 
житті грішника. Поправа 
повинна початись завзятою 
та рішучою боротьбою 
саме з цими налогами, 
тобто з цими гріховними 
звичками. Перемога над 
ними означає перемогу 
добра в душі людини. І, 
навпаки, як довго головний 
гріх існує в душі людини, 
настільки він зупиняє 
правдивий ріст кожної 
чесноти в людській душі.     

Перший головний гріх це 
гордість. Основа цього 
гріха міститься в людському 
розумі, коли людина 
витворює в собі поняття 
уявної величавості. Така 
людина уявляє собі, що 
посідає різні прикмети - 
молодість, красу, здібність 
до різних гарних речей, до 
всякого ремесла, праці, 
успіху в підприємствах, 
хоча в дійсності є зовсім 
пересічною людиною. 

Навіть коли хтось і справді 
має такі надзвичайні 
здібності душі і тіла, 
повинен бути свідомим, 
що вони походять від 
нашого Творця – від 
Бога. Чому тоді хвалитись 
та приписувати всю за це 
заслугу тільки собі? Горда 
людина домагається, щоб 
усі інші люди вбачали 
в ній її прекрасні та 
надзвичайні прикмети, 
і щоб її величали. Така 
людина нестримано, і 
часто не зупиняючись ні 
на чому, прагне отримати 
визначне становище, 
велике майно, славу, 
значення, вплив і тому 
подібне.

Такою своєю поведінкою 
горда людина в першу 
чергу ображає Господа 
Бога, приписуючи собі 
честь, яка належить 
тільки Богу.  Адже все ми 
отримали від Бога, чому 
тоді цим величатись? 
Чи має право верблюд 
величатись тим, що на 
його хребет поклали 
наповнені золотом мішки, 
а другий такий самий 
верблюд несе на собі 
мішки з піском? Людина, 
яка отримала від Бога 
визначні здібності, має 
за них тільки більшу 
відповідальність перед 
Богом. Вона повинна 
радше побоюватись 
цієї відповідальності, ніж 
гордитись нею, понижуючи 
других людей, які таких 
здібностей не мають. Інші 
люди, які не отримали від 

Бога ніяких надзвичайних 
дарів, також не мають 
причини сумувати. 

Горда людина не 
тільки ображає Бога, 
заперечуючи належну 
Йому честь і вдячність, 
але також цим самим 
порушує любов до 
ближніх, недоцінюючи 
та понижаючи 
їх, легковажачи і 
погорджуючи ними. Це 
цілком несправедливо, 
тому що другі люди 
не винні в тому, що 
не одержали від Бога 
великих дарів. Ці люди, 
достойні великої честі за 
свою жертовну працю 
та геройські жертви, 
є часто погорджені та 
понижені. Ми не сміємо 
ніким погорджувати, тому 
що навіть сьогоднішній 
найбільший грішник може 
завтра стати великим 
святим, а вбога духом 
людина, здебільшого за 
це не винна, і терпеливо, 
а часом і по-геройськи 
зносить своє нужденне 
положення. Здібна, але 
горда людина може 
дуже легко втратити всі 
свої здібності і скоїти 
найбільші злочини. 
Гордість є матір’ю всіх 
інших пороків душі - 
безпідставної хвальби, 
бажання хизуватися своїм 
одягом та красою тіла, 
бажання слави за свої 
вчинки, бажання влади 
і т. п.  Для осягнення 
своєї мети горда людина 
готова на все. Вона буде 

обманювати, чорнити, 
красти, вбивати, чинити 
розпусту та інше. З гордості 
походять сварливість, 
непослух, єресь і безвір’я. 
Тільки горда дитина може 
сказати своїм батькам: 
„Ви не маєте права мені 
розказувати.“ Горді люди 
були основоположниками 
різних єресей. Гордий 
Лютер - батько всіх 
єретик ів -протестант ів , 
а гордий Керулярій - 
батько всіх відступників-
роздорників. І навпаки, 
покірний святий Франциск 
з Асизу став батьком 
багатотисячної армії героїв-
місіонерів, ісповідників та 
проповідників, мучеників за 
віру.

Наслідком гордості є 
також вдавана побожність. 
Людина, прикриваючись 
ма¬скою побожності, 
назовні виглядає дуже 
побожною, покірною та 
сповненою добрих діл, а 
в дійсності має порожне і 
зіпсуте серце та огидну душу. 
У таких серцях гніздиться 
заздрість, ненависть, пімста, 
самолюбство і жорстокість. 
Саме гордість спонукала 
Каїна вбити свого 
спокійного і доброго брата 
Авеля, гордість спричинила 
книжників і фарисеїв 
ненавидіти Ісуса Христа та 
видати Його на страшну 
смерть на хресті. Кожний 
гріх має свою підставу і 
причину в гордості, якої ми, 
християни, повинні уникати, 
та від цього гріха себе 
оберігати.



Scenes from the Cathedral’s 
Christmas Bazaar

The Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception 
held their Christmas Bazaar on November 23, 2014. Thank you 
to the many volunteers who helped make this annual fundraiser a 

success. (Photos by Walter Fedorin)
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Vibrant Parish meeting for North America & Australia 
held in Edmonton

Friday, 21 November 
2014

Edmonton: 17-
20 November 2014 
Vibrant Parish Eparchial 
Coordinators held their 
annual meeting. 

The meeting of the 
coordinators of North 
America and Australia 
for the pastoral program 
the “Vibrant Parish a 
place to encounter 
the living Christ”, was 
held in Edmonton at 
the Ukrainian Catholic 
Basilian House of Studies. 
The meeting was chaired 
and by Most Rev. Ken 
Nowakowski, bishop of 
New Westminster, British Columbia, Canada , and Head of the Implementation team   and assisted by 
Most Rev. Bohdan Danylo, Bishop of Parma, Ohio, USA and Executive Director of the Implementation 
Team, Very Rev. Dr. Andrij Onuferko, of Ottawa. 

The annual meeting was attended by Eparchial Coordinators from the Ukrainian Catholic Eparchies in N. 
America and Australia. The focus of this year’s meeting was on the introduction of a Pastoral Stewardship 
Hand Book, a review of the past year’s initiatives and preparatory work for the up-coming Patriarchal 
Sobor to be held in Ivano-Frankivsk, Ukraine at the end of August 2015. 

Adapted from an article on http://news.ugcc.ua

Глава УГКЦ на вшануванні пам’яті жертв Голодомору: 
«Якщо çабудемо про геноцид, то він може повторитися»

Субота, 22 листопада 2014

«Сьогодні Україна пам’ятає і молиться. Пам’ятає мільйони невинно убієнних голодом на одній із 
найродючіших земель світу», - сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав сьогодні під час офіційних заходів за участю Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-
міністра Арсенія Яценюка в День пам’яті жертв Голодомору-геноциду українців 1932-1933 років, який 
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традиційно відзначається 
в четверту суботу 
листопада.

Від Української Греко-
Католицької Церкви 
у вшануванні пам’яті 
невинно вбитих 
голодом узяв також 
участь владика Богдан 
(Дзюрах), Секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ.
Верховний Архиєпископ 
пригадав, що в той час, 
«коли мільйони людей 
волали до Бога по 
справедливість на цій 
землі, мало було тих, хто 
говорив». Чи не єдиним 
був голос слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, який разом із українським єпископатом 
написав славного листа під назвою «Україна в передсмертних судорогах».

«Сьогодні маємо пам’ятати, – переконує Глава Церкви, - нашу пам’ять зберігати й розвивати, щоб 
ім’я кожного, хто був таким чином позбавлений життя не зникло з книги пам’яті нашого народу. 
Ми маємо пам’ятати задля нашого сьогодення, аби й нині, цієї зими ніхто в Україні не страждав від 
голоду. Ми маємо пам’ятати задля нашого майбутнього, бо якщо забудемо про цей геноцид, він може 
повторитися».

За його словами, Церква і вірні сьогодні моляться. «Молимося за всіх: дітей, жінок, старців, цвіт 
української нації, які були позбавлені права жити, щоб Господь Бог прийняв їх у свої батьківські 
обійми. Ми молимося, аби Господь Бог визволив усіх нас від гріха, ненависті та вбивства», - сказав 
Блаженніший Святослав.
Після вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду розпочалася всенародна акція «Запали свічку».
Вічна пам’ять!

Департамент інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua

Глава УГКЦ на вшануванні пам’яті жертв Голодомору: 
«Якщо çабудемо про геноцид, то він може повторитися»

(продовження ç попередньо¿ сторінки)
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“У Верховній Раді Укра¿ни повинно бути спеціальне місце 
для Декалогу”, - Блаженніший Святослав

Субота, 22 листопада 2014

Глави Церков України, спілкуючись у драматичні дні Революції гідності із тодішнім Президентом 
Януковичем, звернули його увагу на Господню заповідь “Не вбий!”. Сьогодні не менш актуальні інші 
заповіді: “Не кради!”, “Не свідчи ложно на свого ближнього”.

Таке переконання висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, 21 листопада під час зустрічі 
з Віце-президентом США Джозефом Байденом у рамках його офіційного візиту до України з нагоди 
першої річниці Революції гідності. Зустріч, в якій також взяли участь представники політичних сил 
новообраної Верховної Ради, відбулася з ініціативи Посольства США в Україні.

Глава УГКЦ висловив пропозицію, щоб у Верховній Раді відвели спеціальне місце, де був би написаний 
Декалог - десять Божих заповідей, які є основою морального вчення Церкви. Це, на думку Предстоятеля 
УГКЦ, щоразу нагадувало б нашим депутатам про те, в якому напрямку вони повинні рухатися і як 
приймати чи не приймати певні закони.

А Віце-президент США відзначив важливу діяльність ВРЦіРО під час Революції гідності, скеровану 
на збереження мирного способу протесту. Він також подякував за те, що ієрархи Церков разом із 
українськими політиками взяли участь у 62-му Національному молитовному сніданку із Президентом 
США, конгресменами і сенаторами, що відбувся в лютому цього року.

Департамент інформації УГКЦ
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Глава УГКЦ: «Боже Слово сьогодні каже нам, 
що çло є переможене»

Субота, 22 листопада 
2014

«Можливо, у нас ще 
немає сьогодні відчуття 
перемоги. Спомини тих 
днів у нас викликають 
біль, гіркоту, відчуття 
недовершеності справи, 
яка розпочалася рік 
тому. Але Боже Слово 
сьогодні каже нам, що 
зло є переможене», 
– сказав Отець і Глава 
Української Греко-

Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час нічних чувань у 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
з нагоди першої річниці 
Революції гідності.

«Зло переможене, 
хоча остаточно його 
перемога буде виявлена 
аж наприкінці історії 
людства. Але кожен, 
хто бореться зі злом, 
отримує на допомогу 

небесне військо: 
архистратига Михаїла, 
ангелів і архангелів», – 
запевнив проповідник.

І так довго, переконаний 
Глава Церкви, як ми є 
на боці добра, – ми 
непереможні. Тому рік 
тому почалася наша 
перемога, яку разом ми 
ще маємо звершити.

Блаженніший Святослав 
говорив про події річної 

давнини. Пригадав, як 
рік тому розпочалося 
те, що увійде в історію 
як Революція гідності. 
«Вдивляючись у Боже 
обличчя, – каже Глава 
Церкви, – хочемо 
пригадати молоду 
Україну: дівчат і хлопців, 
кров яких першою 
пролилася на Майдані. 
Хочемо пригадати, як 
вони своїм прикладом 

(Продовження на ст. 16)
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збудили Україну. Як 
на Майдан після цієї 
брутальної сили прийшли 
сотні тисяч людей, 
щоб засвідчити гідність 
людської особи, - щоб 
засвідчити, що українці 
ніколи не змиряться 
зі злом, неправдою, 
насиллям, корупцією, 
з тим, що хтось 
намагається вкрасти 
в нас нашу свободу, 
незалежність і нашу 
Українську державу. 
Хочемо пригадати, як 
церкви перетворилися 
на осердя любові і 
поваги. Як Патріарший 
собор перетворився 
на батьківський дім, 
де відкрилася була 
так звана «патріарша 
криївка», де тисячі людей 
знайшли притулок».

Він відзначив, що 21 

листопада є також 
особливий для християн 
східного обряду момент, 
оскільки саме в цей 
день святкуємо пам’ять 
архистратига Михаїла і 
собору чесних небесних 
сил безплотних. Це 
свято в християнському 
розумінні – свято 
перемоги. «Ми знаємо, 
як наші воїни, котрі 
беруть участь в АТО, 
шукають за іконкою 
архистратига Михаїла, 
і відчувають, що все 
небо воює за нас, за 
тих, хто є в правді», 
– вважає Верховний 
Архиєпископ.

У Патріаршому соборі 
цього дня молилися за 
всіх тих, хто страждав у 
цьому році. «Особливо 
ми згадуємо Героїв 
Небесної сотні і всіх тих, 

хто віддав своє життя за 
незалежність України 
на Донбасі. Молимося 
за всіх тих, хто сьогодні 
готовий скласти в 
чисту жертву своє 
життя за краще світле 
християнське майбутнє 
України. Ми сьогодні 
особливо молимося за 
поранених, тих, які на 
своєму тілі носять рани 
перемоги добра. За тих, 
які втратили близьких, які 
в полоні…» – зазначив 
проповідник.

Глава УГКЦ відзначив, 
що всі угоди, договори, 
які гарантували нашій 
державі безпеку, 
територіальну цілісність, 
в одну мить стали 
недійсними, «бо наші 
союзники не мають 
відваги виконувати ці 
угоди». «І виявилося, що 

єдиними непорушним 
союзником українського 
люду є наш Бог. І Він 
є вірний. Слово про 
вірність Божу свого 
заповіту з людиною, 
слово про вірність Божу 
кожному християнину, 
який входить у цей 
заповіт, є ключем 
усього Святого Письма. 
І сьогодні, у річницю 
початку нової історії 
нашої держави, дякуємо 
Богові за Його вірність», 
– сказав Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ
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Глава УГКЦ: «Молодь çнайшла в Укра¿нській Церкві свою 
матір, учительку і çахисницю»

Понеділок, 01 грудня 2014

Спасаючись від жорстокої вбивчої руки, наша молодь, дівчата і хлопці, знайшли в Українській Церкві 
свою матір, учительку і захисницю. Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час міжконфесійного Молебню на Михайлівській площі 30 листопада, у 
першу річницю побиття злочинним режимом студентів на Майдані Незалежності.

«Ця свята обитель (Михайлівський собор. – Ред.), яка колись, у часи ворожих навал, ставала прихистком 
гнаних і переслідуваних, так і в цей день збудила Україну, збудила наше сумління, збудила в нас 
прагнення добра, справедливості й свободи», – відзначив Блаженніший Святослав.

(Продовження на ст. 17)

(продовження ç попередньо¿ сторінки)
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Глава УГКЦ пригадав, як «наші храми, наші 
монастирі перетворилися на лікарні, осередки 
любові і солідарності, любові до ближнього». «І 
сьогодні ми це згадуємо. Ми молимося за наш 
народ і просимо в Господа Бога сили вистояти 
в боротьбі, яку розпочали рік тому», – сказав 
Верховний Архиєпископ.
Він подякував усім тим, які сьогодні моляться і 
чинять добро на благо України.

Князь Ярослав Мудрий віддав під Покров 
Пречистої Діви Марії народ Київської Русі. Глава 
Церкви пригадав, що в УГКЦ з ініціативи вірних 
цього року, у переддень свята Благовіщення, ми 
відновили акт посвяти українського народу під Покров Пречистої Діви Марії. «Ми певні, що Пречиста 
Діва Марія триває з нами в молитві. Ми знаємо древні передання українського Києва, що поки між 
нами є Київська Оранта - Нерушима Стіна з піднесеними руками до Бога, ми з вами є непереможні», 
– наголосив Архиєрей.

Він закликав усіх і кожного молитися. «Не опускаймо наших рук. Триваймо в пості і молитві за Україну. 
А Пречиста Богородиця, наша Небесна Мати, захистить нас, покриє своїм омофором наших воїнів, 
усіх тих, що змушені покинути свої домівки, захистить поранених, полонених, тих, які терплять знущання. 
Нехай вона буде нашою ненькою-заступницею і молільницею за український люд», – сказав Глава 
Церкви.

Департамент інформації УГКЦ
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Папа про дім, споруджений на піску і на скелі

04 грудня 2014

Є багато людей, які живуть у святості, але про їхнє святе життя нікому невідомо. Це святі чоловіки 
та дружини, батьки та матері, хворі, священики, які щоденно втілюють у життя любов Ісуса, що дає 
надію. Такою була головна тема проповіді Святішого Отця Франциска, під час Святої Меси у четвер, 
4 грудня 2014 року, яку він очолив в каплиці «Дому Святої Марти» у Ватикані.

Вселенський Архиєрей прокоментував євангельський уривок, де розповідалось про дім побудований 

(Продовження на ст. 18)

(продовження ç попередньо¿ сторінки)



на скелі і на піску, наголосивши на необхідності 
втілювати в життя Боже Слово. Адже справжнім 
християнином є не той, хто декларує свою віру 
в Ісуса, хто належить до супер побожної родини 
чи якоїсь церковної організації, хто є церковним 
жертводавцем, але той, хто втілює Господні слова 
у своєму щоденному житті. Проповідник закликав 
не бути християнами лише назовні, загримованими 
християнами, бо при першому ж дощі увесь цей 
грим зійде. Такі вдавані християни схожі на той 
дім, що збудований на піску; при перших подувах 
спокус вони падають, адже не мають доброго 
фундаменту. 
Проте, серед Божого народу існує багато святих, 
які не є канонізованими Церквою, але своїм 
життям дають тихе свідчення святості, втілюючи у своєму щоденному житті повчання Ісуса Христа. 
Вони побудували свій дім на скелі, якою є сам Господь Ісус. У приклад Папа навів усіх хворих осіб, 
які жертвують Богові свої терпіння за Церкву та своїх ближніх, самотніх похилих віком осіб, які своєю 
молитвою та жертовністю підтримують Церкву, численних матерів та батьків, які з великими зусиллями 
утримують свої сім’ї, виховують дітей, важко працюють та долають багато клопотів щоденного життя, 
завжди з довірою та надією на Господа покірно прямують життєвою дорогою, роблячи усе, що в їхніх 
силах. Усі вони – це «святі щоденного життя»!  

Проповідник також згадав і про численних священиків, які з великою любов’ю виконують своє 
душпастирське служіння на парафіях, не трублячи довкола про свої труди. Вони катехизують дітей, 
опікуються похилими віком та хворими, приготовляють молодят до подружнього життя, тощо. Щоденно 
виконують ті самі душпастирські обов’язки і їм це не набридає, адже вони побудували свій дім на міцній 
основі, на Христі. На переконання Папи Франциска, це Ісус є Тим, Хто дає святість та надію Церкві.
Проповідник заохотив роздумати над тією «прихованою» святістю у Церкві. Так, вони також, як, 
зрештою, і кожен з нас, є грішниками, але вони каються, просять прощення у Господа і у тих, кого 
скривдили. Це велика річ – вміти попросити пробачення. Такі люди йдуть за Христом у щоденному 
житті. Натомість, горді та чванливі християни, які, так насправді, є християнами лише назовні, будуть 
повалені як той дім, що збудований на піску. 

«У цей час приготування до Христового Різдва просімо у Господа, щоб ми твердо стояли на скелі, якою 
є Він. Він є нашою надією. Усі ми є грішниками, слабкими, але, якщо покладемо нашу надію на Нього, 
зможемо йти вперед. Це є радістю християнина: знати, що у Ньому – надія, прощення, мир, радість. 
І не покладаймо нашої надії на речі, які сьогодні є, а завтра немає», – мовив на закінчення Святіший 
Отець. 

http://uk.radiovaticana.va
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Saturday 10:00AM – 7:00PM  Sunday 10:00AM – 2:00PM 
 

Featuring: 
 HOLY SUPPER - “СВЯТА ВЕЧЕРЯ” TABLE 
 HOME-BAKED CAKES AND COOKIES 
 UKRAINIAN TABLE: CDS, CHRISTMAS CARDS, 

EMBROIDERIES, CERAMICS 
 FOOD COURT SERVING TRADITIONAL UKRAINIAN 

“PIEROGIES  &  HOLUBTSI” 
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