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В цьому випуску:  

Українська Католицька Церква Різдва Пресвятої Богородиці переноситься на 
посілості парафії св. Антонія в районі Милмонт міста Редінгу, Пенсильванія. - ст. 9

(Фото ліворуч) Порожній гріб в 
Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття, Великдень вранці, 

5-го квітня 2015 р (Фото: Ліса Oприск)

Христос Воскрес!

Диякон Михайло Вaaк кадить ікону Воскресіння на Великдень в катедрі, коли 
сонце яскраво світить на ікону. (ôото: Òåрåсa Ñіâак)

„Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам 
заповідав. Ходіть, гляньте на місце, де він 

лежав“ (Євангеліє від Матея 28: 6)

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Катедра, Філадельфія. Читання Єâангåлії п’ятьма 
моâами (українською, англійською, іспанською, грåцькою і 
старослоâ’янською) на Вåликдåнь â Українській Католицькій 
Катåдрі Нåпорочного Зачаття у Філадåльôії, ПА. На ôото 
зліâа напраâо: диякон Михайло Ваак, піддиякон Роман 
Оприск, о. Уолтåр Пасічник, митрополит-архиєпископ 
Ñтåôан, âіâтарний дружинник Володимир, о. Йосиô Шупа 
і о. Іâан Дåмкіâ. (ôото: Òåрåсa Ñіâак)

Вашингтон, ОК. Близько 450 параôіян і âідâідуâачіâ 
зібралися разом, щоб âідсâяткуâати Воскрåсіння 
Христоâå 5-го кâітня.  о. Робåрт Гитчåнс пропоâідує 
до наймåнших параôіян Прåсâятої Родини. (Фото: 
Юрій Добчанський)

Миллвилл, Н. Дж. Божåстâåнна 
літургія Вåликодня (Пасхи) з о. 
Олåксандром Думåнко â Українській 
Католицькій Цåркâі Ñâятого Миколая, 
Милâилл, Нью-Джåрсі. (Фото з 
параôіяльної сторінки Facebook).

Маунт Кармел, 
ПА. о. Майкл 
Гацко читає 
Єâангåліє на 
Вåликдåнь â 
У к р а ї н с ь к і й 
К а т о л и ц ь к і й 
Цåркâі Ñââ. Пåтра 
і Паâла. (Фото 
з параôіяльної 
с т о р і н к и 
Facebook).

Скрентон, ПА. о. Мирон Миронюк на ôото 
з âіâтарними дружинниками â Українській 
Католицькій Цåркâі Ñâятого Володимира. 
(Фото з параôіяльної сторінки Facebook).
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Благословення Великодніх Страв в Архиєпархії

Мелроуз Парк, ПА. о. Ігор Роїк 
благослоâляє âåликодні страâи â 
залі Української Католицької Цåркâи 
Благоâіщåння Прåчистої Діâи Марії. (Фото: 
Наталія Ñілåцька.)

Фреквилл, ПА. о. Роман Пітула благослоâляє 
âåликодні страâи â залі Української Католицької 
Цåркâи Ñâятого Архангåла Михаїла. (Фото: Диякон 
Паâло Ñпоттс)

Редінг, ПA. о. Андрій Рабій благослоâляє âåликодні 
страâи â залі Української Католицької Цåркâи 
Різдâа Прåсâятої Богородиці. (Фото з параôіяльної 
сторінки Facebook).

Олифант, ПА. о. Нåстор Іâасіâ благослоâляє 
âåликодні страâи â Українській Католицькій Цåркâі 
Ñââ. Кирила і Мåтодія (спортиâний зал школи) â 
суботу 4/4/15. Були присутні понад 350 людåй. 
(Фото: Лорåн Òåлåп)

Нортгамптон, ПА. о. Дåйâид Клуні благослоâляє 
âåликодні страâи у Вåлику Ñуботу.
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Страсна П’ятниця в Архиєпархії

Гиллсайд, Н. Дж.  Українська Католицька 
Цåркâа Нåпорочного Зачаття (Фото з 
параôіяльної сторінки Facebook).

Mаунт Кармел, ПА. Українська Католицька 
Цåркâа Ñââ. Пåтра і Паâла. (Фото з параôіяльної 
сторінки Facebook).

Пассейк, Н. Дж. о. Андрій Дудкåâич обкаджує 
Плащаницю â Українській Католицькій Цåркâі 
Ñâятого Миколая, Пассåйк, Н. Джåрсі. (Фото з 
параôіяльної сторінки Facebook).

КАТЕДРА, Філадельфія. Митрополит-
Архиєпископ Ñтåôан під час Вåчірньої у Вåлику 
п’ятницю â Українській Католицькій Катåдрі 
Нåпорочного Зачаття у Філадåльôії, ПА (Фото: 
Ліса Oприск)

Редінг, PA. Українська Католицька Цåркâа 
Різдâа Прåсâятої Богородиці. (Фото з параôіяльної 
сторінки Facebook).

Перт Ембой, Н. Дж. Українська Католицька 
Цåркâа Успåння. (Фото: о. Іâан Òурик.)
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Митрополит-Архиєпископ Стефан відправляє богослужіння 
Святого Четверга в Українській Католицькій Церкві 

Св. Анни, Уоррінгтон, ПА

Уоррінгтон, ПA - В Ñâятий Чåтâåр, 2-го кâітня, архиєпископ Ñтåôан буâ голоâним служитåлåм під час 
рåлігійних богослужінь â Українській Католицькій Цåркâі Ñâ. Анни, Уоррінгтон, ПА

Ñлужба Ñâятого Чåтâåрга âідзначає âстаноâлåння Єâхаристії та Ñâящåнстâа Ісусом Христом на Òайній 
Вåчåрі. Під час богослужіння митрополит Ñтåôан осâятиâ Миро і споâниâ традиційнå âмиâання ніг 12-
ом сâящåникам, âідтâорюючи Ісусоâå âмиâання ніг Ñâоїм апостолам, як розпоâідається â Єâангåлії âід 
Іâана. Митрополит Ñтåôан буâ також пропоâідником.

Дивіться відео з Великого Четверга на нашому каналі YouTube 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Фото (зліва направо) перший ряд: о. Пол Дж. Макар, о. Степан Білик, о. Джон Філдс. 
о. Ярослав Курпель, о. Роман Свердан, монсеньйор Роналд Попівчак, митрополит-
архиєпископ Стефан, о. Уолтер Пасічник, о. Василь Буник, монсеньйор Мирон 
Ґрабовський, о. Володимир Кланічка, о. Тарас Лончина, о. Іван Демків. (Задній ряд): 
о. Деніел Троян, який був оповідачем під час церемонії вмивання ніг і о. Андрій Рабій, 
який допомагав митрополитові Стефанові під час церемонії вмивання ніг. (ôото: Òåрåсa 
Ñіâак)

(Продовження на ст. 6)
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Святого Четверга в Українській Католицькій Церкві 
Св. Анни, Уоррінгтон, ПА

о. Василь Буник, парох 
Української Католицької 
Церкви Св. Анни, несе 
Миро. (Фото: Джим 

Джубінскі)

Митрополит Стефан 
тримає руку над Миром, 
молиться, і благословляє 
Миро три рази рукою. 

(ôото: Òåрåсa Ñіâак)

Монсеньйор Рональд 
Popivchak зображує роль 
Петра і каже: “Господи, 
не тільки вмий мої ноги. 
Вимий мої руки і голову“ 

(Фото: Джим Джубінскі).

Дванадцять священиків шикуються для 
церемонії вмивання ніг. (ôото: Òåрåсa Ñіâак)

Митрополит Стефан вмиває ноги о. 
Джона Філдс. (ôото: Òåрåсa Ñіâак)

Процесія (ôото: Òåрåсa Ñіâак) Великий Вхід (ôото: Òåрåсa Ñіâак)
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Святий Великомученик Юрій - 23 квітня 2015 p.

Сказав Господь: „Ось, що вам заповідаю: щоб ви любили один одного! 
Ненавидить вас світ - то знайте: мене він ще перед вами зненавидів. Були б 
ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від 
світу, ось тому й ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік: 
Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене - переслідуватимуть 
і вас. А слово моє зберігали - зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть 
вам за моє ім’я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не 
говорив до них, гріха не мали б вони. Та нині нема їм пробачення за їхній 
гріх! Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. Був би я не вчинив 
серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, - гріха не мали б вони. А так - ось 
бачили, і зненавиділи: і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке 
в законі їхньому записано: Зненавиділи вони мене без причини! Як прийде 
Утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то 

він і свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете: ви бо зо мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви 
не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде 
гадати, що служить тим Богові.“ (Ів. 15: 17 – 16: 2) 

Ñьогодні сâята Цåркâа âшаноâує пам’ять сâятого Вåли¬комучåника Юрія Побідоносця, який жиâ у 
чåтâåртому столітті у Кападокії, â одній із найкращих проâінцій Римської імпåрії.

Ñâятий Юрій буâ сином знатних батькіâ, алå його постійно оточуâати хлібороби і пастухи. Òа й самå 
ім’я Юрій, що означає «хлібороб», нагадуâало про його близькість до сільських трударіâ.

У душі малåнького Юрія залишила глибокий слід мучåницька смåрть його батька-християнина. Хоча 
Юрій і буâ âихоâаний у християнському дусі з дитинстâа, протå смåрть батька змусила його âпåршå 
задуматись над тим, що означає âисокå зâання «християнин». Образ батька — мужнього страждальця 
за âіру, стаâ для хлопчика âищим âзірцåм і прикладом.

Ñім’ї Юрія доâåлось âтікати із рідних місць у Палåстину, дå âплиâоâі родичі âлаштуâали юнака до 
римського лåгіону. Як римський âоїн, âін буâ хоробрим, смілиâим, âідданим âійськоâому обоâ’язку, алå 
â глибині його сåрця збåрігся образ батька-мучåника і Ñамого Господа ісуса Христа, за ім’я Якого 
помåр батько і Який кликаâ і юнака: «Якщо хочåш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, 
і будåш мати скарб на Нåбі; потім приходь і йди за Мною» (Мт. 19,21).

Наймåншого поштоâху було достатньо, щоб âін зміниâ сâоє життя. І цåй поштоâх нåâдоâзі стаâся. У 
296 році Діоклåтіан âидаâ наказ, з якого розпочиналося однå з найстрашніших гонінь, які коли-нåбудь 
знала Християнська Цåркâа.

Якå ж було здиâуâання і злість імпåра¬тора, коли Юрій оголосиâ сåбå християнином і пåрåйшоâ до 
стану страждальціâ. А заяâиâ Юрій про сâою âіру тим, що зâільниâ усіх рабіâ, роздаâ сâоє багатстâо 
бідним. Вåлику слаâу спіâає йому сьогодні і сâята Цåркâа: «Як полонåних âизâолитåль, бідних захисник, 
нåмічних лікар…».

Якось âночі, на сâято Різдâа Христоâого, імпåратор наказаâ спалити у Нікомидії дâадцять тисяч християн 
у храмі. Ñâятий Юрій âикриâ жорстокість імпåратора. За наказом Діоклåтіана, Юрія âкинули до 
â’язниці, а потім закатуâали.

(Продовження на ст. 8)
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Ñâята Цåркâа назиâає âåликомучåника Юрія Побідоносцåм нå тому, що âін нå знаâ поразок у 
âійськоâих битâах, а тому, що сâоєю нåпохитною âірою у Христа пåрåміг злочåстиâого імпåратора. Цå 
була найбільша пåрåмога, коли муки за âіру були âідрадою.

Згадуючи сьогодні життя і страждання сâятого âåликомучåника, ми, âіруючі, схиляємо голоâи пåрåд його 
подâигами і стражданнями за Христа.

Відомі різноманітні рåлігійні опоâідання про посмåртні чудåса сâятого Юрія, та особлиâий інтåрåс 
і захоплåння âикликає його чудо зі змієм. І на образах ми бачимо âåликомучåника Юрія у âигляді 
âåршника, який пåрåмагає змія списом. Цå образ симâолічний: сâятий Юрій уяâляється âіруючим як 
борåць за праâду, як заступник усіх скриâджåних.

Ñâято âåликомучåника Юрія, ми християни, âідзначаємо у Пасхальні або після пасхальні дні, коли 
щå â наших сåрцях пåрåбуâає Пасхальна радість. Вåликомучåник Юрій поділяє з нами цю радість 
Воскрåсіння Христоâого, âін разом з нами є гостåм на Пасхальному торжåстâі âіри! Амінь.

http://cerkvalvelesnytsya.io.ua

Святий Великомученик Юрій

Easter Dinner, Sviachene at Ss. Peter and Paul Mt. Carmel

Auxiliary Bishop John Bura was the guest 
speaker at the Easter Dinner, Sviachene 
at Ss. Peter and Paul Ukrainian Catholic 
Church in Mt. Carmel, PA on St. Thomas 
Sunday, April 12, 2015.

(продовження з попередньої сторінки)
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Українська Католицька Церква Різдва Пресвятої Богородиці 
переноситься на посілості парафії св. Антонія в районі 

Милмонт міста Редінгу, Пенсильванія. 

Редінг, Пенс. 
Ф і л а д å л ь ô і й с ь к а 
Українська Католицька 
Архиєпархія придбає 
цåркâу, параôіяльний 
будинок та зал/школу 
р и м о - к а т о л и ц ь к о ї 
параôії сâ. Антонія 
у районі Милмонт â 
місті Рåдінг, після того 
як параôія з’єднається 
з параôією сâ. Іâана 
Ласальського з 1 липня 
цього року. Римо-
Католицька дієцåзія â 
Аллåнтауні оôіційно 
поâідомила про злиття 
дâох параôій у нåділю, 
12 кâітня. 

Придбання цих трьох 
приміщåнь дозâолить 
нашій українській 
католицькій параôії 
Різдâа Прåсâятої 
Богородиці пåрåнåстися 
з їхнього тåпåрішнього 
місця за адрåсою 630 
Laurel Street до району 
Милмонт у Рåдінгу. 

Отåць Андрій Рабій, 
настоятåль параôії 
Різдâа Прåсâятої 
Богородиці, поділиâся 
тим, що âін та параôіяни 
є дужå задоâолåні тим, 
що âдалося придбати 
цåркâу, зал з школою і 
параôіяльний будинок. 

“Ноâі приміщåння 
дозâолять нам мати 
більшå місця для 
параôіяльних заходіâ, 

будуть мати кращий 
доступ, особлиâо для 
тих, кому âажко ходити. 
Наша параôія будå 
мати достатньо місця 
для класіâ катåхизму, 
Ñâятого Письма та 
обряду, для дітåй і 
дорослих, а також для 
параôіяльних заходіâ,” 
– сказаâ отåць Рабій.

Він продоâжиâ, “Ми 
плануємо пåрåнåстися 
до ноâих приміщåнь дåсь 
âосåни, і мати особлиâу 
âідпраâу âідкриття. 
Плануємо мати дåнь 
âідкритих дâåрåй і 
запросити усіх, âключно 
з нашими ноâими 
сусідами â Милмонті. 
Цå будå служити 
чудоâою нагодою, аби 
ознайомитися з нашою 
параôією, літургічними 
обрядами Української 
Католицької Цåркâи, 
яка є найбільшою сåрåд 
Ñхідних Католицьких 
Цåркоâ â злуці з 
Ñâятішим Отцåм.” 

М и т р о п о л и т -
Архиєпископ Ñтåôан 
Ñорока, глаâа 
Ф і л а д å л ь ô і й с ь к о ї 
Української Католицької 
Архиєпархії, також 
розділиâ радість з 
нагоди придбання 
ноâих приміщåнь та 
пåрåнåсåння параôії 
Різдâа Прåсâятої 
Богородиці. 

“Вжå багато рокіâ ми 
шукали способи як 
найкращå задоâольнити 
духоâні потрåби наших 
âірних у місті та околицях 
Рåдінгу. Цåй крок âідкриє 
ноâі можлиâості для 
параôіяльної родини, 
яка міцніє і стає щораз 
більшå спільнотою, 
споâнåною життя і 
âіри,” – прокомåнтуâаâ 
Митрополит. 

Для параôії Різдâа 
Прåсâятої Богородиці 
цå будå сâоєрідним 
поâåрнåнням додому. 
Коли параôія 
ôормуâалася у 1894 
році, пåрша цåркâа 
була збудоâана на 
тåпåрішньому місці, дå 
сьогодні стоїть цåркâа сâ. 
Антонія. Пізнішå наша 

параôія пåрåнåслася у 
більш цåнтральну частину 
міста. Згодом параôія 
сâ. Антонія пåрåбрала 
цåркâу для польської 
р и м о - к а т о л и ц ь к о ї 
громади, яка жила на 
захід âід річки Ñкукл. 
Придбання параôіяльних 
будинкіâ і цåркâи 
уможлиâить поâåрнåння 
до пåрâинного місця, 
зâідки розпочалася 
параôія у Рåдінгу.

Отåць Рабій запрошує 
âсіх, хто бажає доâідатися 
більшå про параôію Різдâа 
Прåсâятої Богородиці 
тåлåôонуâати за номåром 
610.376.0586, надіслати 
поâідомлåння на скриньку 
nativitybvmucc@mail.com 
або знайти параôіяльну 
сторінку на Facebook. 



St. Cornelius Catholic Church from Chadds Ford, PA 
visits the Cathedral and Treasury of Faith Museum

On Tuesday, April 14, 2015 a group of approximately 
50 people from St. Cornelius Catholic Church, Chadds 
Ford, PA,  visited the Ukrainian Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception and the Treasury of Faith Museum 
in Philadelphia.

At the Treasury of Faith Museum the tour group enjoyed 
visiting the rooms of the Museum that show the history and 
traditions of the Ukrainian Catholic Church.  Sr. Evhenia, 
MSMG and Sr. Timothea, MSMG  spoke about the different 
items on display at the museum.  Sr. Evhenia showed the 
Santuary Room where the tourists got a behind the iconostas 
view into the Holy Sanctuary.    

Sr. Timothea, MSMG, demonstrated 
the “Clappers” in the Liturgical 
Room of the Museum.  Clappers 
are used in the Ukrainian Catholic 
Church on Good Friday for 
the procession with the Shroud 
(Plaschenitsia).  Using the Clappers 
the altar boys symbolically ring out 
the nailing of Jesus to the Cross. 

Sr. Timothea also talked about the many Shrouds (Plaschenitsia) 
on display at the Treasury of Faith Museum and showed a 
Gospel Book written in Church Slavonic.

Sr. Evhenia, MSMG, stands behind 
the Deacon and Priest manakins and 
talks about the Altar in the Sanctuary 
room.

Clappers

Sr. Timothea, MSMG, talks about the 
Plaschenitsia.

Sr. Timothea, MSMG, shows a Gospel 
book written in Church Slavonic.

A display of Gospel books.

The tourists were excited about seeing the Authentic Replica 
of the Shroud of Turin located at the Cathedral after seeing 
the Shrouds (Plaschenitsia) on display at the Museum.

(continued on next page)
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St. Cornelius Catholic Church from Chadds Ford, PA 
visits the Cathedral and Treasury of Faith Museum

(continued from previous page)

Rev. Walter Pasicznyk gave the tour at the Golden Domed Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate 
Conception.  Fr. Walter began his tour by talking about the iconostas.  He said that icons are placed 
in prominent places in church 
because icons are windows 
into heaven.  Fr. Walter spoke 
about how when you enter 
the Cathedral from the main 
doors, above the door is an 
icon of Christ with His hands 
outstreched. Fr. Walter said 
this icon is Christ welcoming 
us into His Kingdom. 

Fr. Walter also showed the 
tourists the life-size Replica of 
the Shroud of Turin on display 
at the Cathedral.  Fr. Walter 
said that this Replica of the 
Shroud of Turin was touched 
to the actual Shroud in Turin, 
Italy, so it is considered a third 
class relic. 

St. Cornelius Catholic Church, Chadds Ford, PA visits the Cathedral. (Photo: Teresa Siwak)

Rev. Walter Pasicznyk shows the tourists the life-size 
Replica of the Shroud of Turin on display at the Cathedral.  
The Shroud is located under the Icon of the Resurrection.

For information on tours of the Treasury of Faith Museum please call 215-627-3389 and 
find out more about the Cathedral on their website at http://www.ukrcathedral.com
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Chancery Staff Attend Moleben Service in Honor of 
Blessed Bishop Martyr Mykola Charnetsky, CSsR

On Monday, April 13, 2015 the 
Chancery Staff of the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia attended 
a Special Moleben Service in Honor 
of Blessed Bishop Martyr Mykola 
Charnetsky.  The main celebrant at the 
Moleben was Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka.  During the Moleben a 
special healing service was held with 
the annointing of oil and venerating the 
Icon with Relic of Blessed Bishop Martyr 
Mykola Carnetsky.

Following the Moleben a Sviachene 
luncheon was held at the Bishop’s 
residence.

Metropolitan Stefan proclaims the Gospel.                      Metropolitan Stefan annoints Rev. Walter 
Pasicznyk with oil during the Healing 

Service.

Metropolitan Stefan 
leads the prayer at 
the Chancery Staff 
Sviachene at his 

residence.
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Академія Святого Василія Великого: 
Українські коріння продовжуються

Акадåмія Ñâятого Василія 
Вåликого, одинока приâатна 
діâоча сåрåдня школа â 
околиці  Філядåльôії, міститься 
â Джåнкинтаâні, â околиці 
інших українських інституцій, 
âключаючи монастир Ñåстåр 
Чину Ñâятого Василія 
Вåликого, Мåнор Колåдж, 
параôію Ñâ. Архистратига 
Михаїла,  та Український 
Осâітньо-Культурний Цåнтр.  
Український прапор, що âіє під 
Амåриканським на машті при 
школі пригадує, що ця âідмінна 
школа надає спåціяльнå почуття 
притулку діâчатам українського 
походжåння.

Коли Ñåстри Василіянки âідкрили Акадåмію Ñâятого Василія Вåликого â 1931-ому році, діâчата, 
більшість українського роду, жили при школі.  Ñьогодні ця школа розâинулася і стоїть ріâно із іншими 
діâочими приâатними католицькими акадåміями.  Хоч більшість учåниць тåпåр нå є українського роду, 
далі âідчуâаються українські коріння, зâ’язані із Василіянською спадщиною, пåрåданою сåстрами 
Василіянками.

Òри молоді учåниці, котрі собі знайшли рідний притулок â Акадåмії є члåнками українських параôій 
Філядåльôійської Архиєпархії: Аня Богатюк, на пåршому році, є параôіянкою Ñâ. Миколая â Дåлаâåр, 
Діанна Гаâрих, на другому році, є члåнкою параôії Ñâ. Архистратига Михаїла â Джåкінтаâн, а учåниця 
на трåтьому році Марта Пåнкальська є параôіянкою Благоâіщåння Прåчистої Діâи Марії â Мåлроâз 
Парк.  

Всі три учåниці âиâ’язуються акадåмічно âисокими 
оцінками  та є на Похâальному Ñписку.  В додатку до 
сильної акадåмічної програми, ці діâчата користають 
з інших можлиâостåй, що школа пропонує.  

І Діанна і Марта є âиконаâцями â шкільній орхåстрі 
– Діанна, яка отримала музичну стипåндію, грає на 
кляâятурі, та Марта грає із духоâими інструмåнтами 
на кляринåті.  Духоâа орхåстра Акадåмії є під 
диригåнтурою маєстра Алåкса Шмаâка, котрий 
надзâичайно уміло проâодить і цією орхåстрою, як і 
окружною âсå-Католицькою âідмінною  орхåстрою, 

(Продовження на ст. 14)
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та Джåнкінтаâн окружною орхåстрою.  Діанна також є хористкою діâочого хору Акадåмії, котрим 
проâадить Ñåстра Чину Ñâятого Василія Вåликого Ґåрмана Ñåніта, ЧÑВВ. Ñåстра також є дириґåнткою 
камåрного хору, як і âокальним дирåктором шкільних опåрåт.  Закулючуючи їхню музичну актиâність, 
Марта й Діянна грають на англійських дзâонах, та прåдстаâили школу на Фåстиâалі Колядок â Катåдрі 
Нåпорочного Зачаття.

На слідуючий шкільний рік, âсі âищå-назâані музичні ансамблі âключатимуть учасниць ноâостâорåної 
Музичної Акадåмії при Акадåмії Ñâ. Василія.  Ñâ. Василія Музична Акадåмія є задум ноâої дирåкторки 
школи Ґâåн Котåй.  Пані Котåй диâиться на Музичну Акадåмію як спосіб прояâляти мистåцькі âмілості 
наших учåниць, та нагода діâчатам із особлиâим музичним зацікаâлåнням розâинути сâої таланти, 
здобуâаючи 10 музичних крåдитіâ â додатку до нормальної акадåмічної програми.  Ґрадуантки 
Музичної Акадåмії отримають 
Музичну Посâідку разом із Дипломом Акадåмії.

Ані Богатюк зацікаâлåння лåжать â іншій стороні – â атлåтиці.  Заки âона наâіть почала сâій пåрший 
наâчальний рік, âона була прийнята на дружину траâ’яного гокåю, та була одинока 9-клясниця на 
команді âищого ступåня.  В Акадåмії Ñâятого Василія Вåликого знаходяться сильні спортиâні команди, 
котрі здобули різні чåмпіонати.  Дружина кошикіâки здобула чåмпіонат 1-го Дистрикту âжå трåтій рік 
âряд, та наші атлєти запрошåні до Акадåмічної Взірцåâої Дружини.  Дружина âідбиâанки дійшла до 
ôіналіâ, а “чірлідінґ” дружина пåрший раз â шкільній історії дійшли до стåйтоâих ôіналіâ. 

Марта Пåнкальська є âжå другå покоління â Акадåмії Ñâятого Василія Вåликого.  Вона пішла слідами 
сâоєї мами, заступника дирåктора Лåсі Пåнкальської (1980), та й сåстри Віри (2013).  Віра залишилася 
у Василіянській традиції після ґрадуації із Акадåмії, продоâжуючи студії â Мåнор Колåджу.  Нåдаâно 
Віра була нагороджåна, як студåнтка Мåнор Колåджу, мåдалåю Прåподобної Матåрі Йосаôати.  

Аня Богатюк, Діанна Гаâрих та Марта Пåнкальська âсі є члåнками українського тоâаристâа â Акадåмії.  
Діанну обрано прåзидåнткою кляси другого року, а Аню Богатюк âибрано прåдстаâником учніâської 
ради.  Користаючи сâої проâідничі таланти, що âона розâиâає,  Марта їздила до Вашінґтону, під 
проâодом пані Ірини Галай, щоби гоâорити із конгрåсмåнами та прåдстаâниками про спраâи й потрåби 
України у її боротьбі із російським наâалом.

Хоч Діанна та Марта обі доїжджають до Акадåмії із піâнічно-
східньої Філядåльôії, Аня приїздить чåрåз міст із Ню Джåрзі.  Діâчата 
доїжджають до Акадåмії з далåка поза мåжами Філядåльôії та 
Абінґтону.  Учåниці Акадåмії âсå простягнуть приятåльську руку 
сâоїм “спіâ-учåницям.”  Ми запрошуємо майбутніх учåниць Акадåмії 
Ñâятого Василія Вåликого прийти розâідати, що Акадåмія дасть Вам.  
Відâідайтå âåбсторінку www.stbasilacademy.org  за інôормацією 
про літні програми, однотижнåâі літні кляси та спортиâні табори.  
Діâчата на сьомому ріâні наâчання можуть записатися на дåнь 
âідâідин, на якому учåниця будå слідити тåпåрішню учåницю 
Акадåмію.  Òак як Марта, Діянна та Аня âжå побачили, â Акадåмії 
Ñâятого Василія Вåликого можна скористатися нагодою розâинути 
різноманітні таланти та зацікаâлåння.

Академія Святого Василія Великого
(продовження з попередньої сторінки)
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Easter Egg Hunt Held in Mt. Carmel and Centralia Parishes

Ss. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church, Mt. Carmel, Pa. and Assumption of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic Church, Centralia, Pa. sponsored an Easter Egg Hunt for all the children of the 
parishes. The Easter Egg Hunt was held on Palm Sunday, March 29th at 12:00 Noon at Ss. Peter & Paul 
Church Hall and on the church grounds. All children of the parishes and the community were invited to 
experience the traditional seasonal fun time. A social was held immediately after the egg hunt.  

Congratulations to the First Confession Class at 
St. John’s in Northampton, PA

The First Confession at St John’s in Northampton PA was held on Saturday, March 28, 2015 at 
1:00 PM.
 
Shown in the pictures are: V. Rev. Archpriest  David Clooney, Marcia Vincler – CCD Teacher,  
Abigail Broschak, Evan Chrin, Lyla Schneck, Caleb Trinkley. 



КВІТЕНЬ: Загально-державний місяць 
запобігання насилля
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ДОДАТОК ДО БЮЛЕТЕНЯ на 18—19 КВІТНЯ  
 
КВІТЕНЬ: Загально-державний місяць запобігання насилля 
 
Найкращий спосіб створити та запевнитися у безпеці дітей – це для дорослих ознайомитися з 
рисами невідповідної поведінки дорослих та повідомити керівництву. Саме це допомогає 
створити безпечне середовище. Якщо хочете краще ознайомитися, запрошуємо взяти курси на 
Інтернеті. Інформація є на сторінці: http:/www.ukrarcheparchy.us/index.php?categoryid=68. 
 
Ознаки, що щось сталося: 
 

1. Дитина перестала займатися улюбленими заняттями або бавитися; 
2. Дитина почала боятися певних людей або місць; 
3. Зауважили велику зміну у поведінці дитини; 
4. Зауважили дорослу людину, яка виділяє дитину своєю увагою, подарунками та 

прислугами; 
5. Зауважили зміну у настрої дитини; 
6. Дитина має проблеми із здоров’ям та пошкодження на тілі невідомого Вам походження; 
7. Дитина проявляє раптову статеву обізнаність та поведінку. 

 
Подальшу інформацію щодо безпеки дітей, просимо звертатися до координатора відділу по 
захисту дітей та допомоги скривдженим, п. Ken Hutchins за телефоном 215.627.0143 або 
надсилайте повідомлення на поштову скриньку ukrchildprotection@ukrcap.org.  
No. 219/2105 SXB 
This Number should be Prefixed to Your Reply 
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КВІТЕНЬ: Загально-державний місяць 
запобігання насилля

 
 
ДОДАТОК ДО БЮЛЕТЕНЯ на 25—26 КВІТНЯ  
 
КВІТЕНЬ: Загально-державний місяць запобігання насилля 
 
Обізнані та турботливі люди, які хочуть допомогти дітям, також допомагають нашій Церкві. Якщо 
хочете краще ознайомитися як повідомити про насилля над дитиною, завітайте на сторінку: 
http:/www.ukrarcheparchy.us/index.php?categoryid=66. 
 
10 речей потрібних для безпечного середовища: 
 

1. Перевірка особистої історії вчительського складу та помічників ; 
2. Вони проходять курси, що вчать про потребу безпеки дітей та як попереджувати насилля; 
3. Жорстке дотримання Положень щодо поведінки; 
4. Відкритий обмін та спілкування між вчителями та батьками; вчителями та дітьми; дітьми та 

батьками; 
5. Батьки завжди запрошуються там, де є їхні діти; 
6. Діти знайомляться як правильно будувати взаємини, і що робити коли щось не є так; 
7. До всіх дітей відносяться з належною повагою та гідно; 
8. Мати легкозрозумілі правила та сподівання разом з поясненими наслідками; 
9. Відповідний нагляд за дітьми: груповий, а не один на один. 
10. Всі випадки насилля повідомляються керівництву та в дитячі соціальні інстанції і 

правоохоронні органи.  
 
Подальшу інформацію щодо безпеки дітей, просимо звертатися до координатора відділу по 
захисту дітей та допомоги скривдженим, п. Ken Hutchins за телефоном 215.627.0143 або 
надсилайте повідомлення на поштову скриньку ukrchildprotection@ukrcap.org.  
No. 219/2105 SXB 
This Number should be Prefixed to Your Reply 
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~ With ~ 

Marie Nester 
Author & Catechist 

Marie C. Nester, M.Ed., is a 
member of St. Anne  
Byzantine Church, a  
catechist for 35 years, she 
was instrumental in the  
revision of the God With Us 

catechetical series.  Currently an adjunct 
professor at Harrisburg Community  
College, Marie has three children and  
six grandchildren and lives with her  
husband in Harrisburg, PA. 

Catechist  
Formation 

7 
Dates: Wednesdays, April 22, 29, May 6 &13 @ 8 PM EST 
Cost: Free 
Description: An on-line web conferencing catechist  
formation course using book 7 of the God With Us  
series.  Participation requires min. of Windows 7,  
internet upload speed of 2 mbps, a computer mount cam-
era and headset.  Applicants must be active or  
aspiring catechists in their parish. 
 
 
 

To receive an application form, please e-mail  
ecedformation@gmail.com. 
Applications must be submitted on or before April 19. 

  

 

ECED 

Eastern Catholic Eparchial Directors of Religious Education 
Eastern Catholic  Churches  of  the USA 
 

~ Present ~ 

 

 
 
 
 
 

The Eastern Catholic Eparchial Directors of Religious Education (ECED) are dedicated to 
assisting catechists by providing the tools required to accomplish their  
important work of educating our people.  Using the latest in web conferencing  
technology, ECED is now offering fully interactive live on-line catechist  
formation seminars designed to assist in preparing catechists for their vital 
ministry within the Church.  For more information, please e-mail  
ecedformation@gmail.com or call at Sr. Marion Dobos at (412) 322 - 8773.  

Name:

Address:

City: State: Zip:

Phone: email:

Icon Writing Workshop 
Please choose which workshop you will be attending: (Check Below)   

Icon Writing Workshop I ___________ 
Icon Writing Workshop II ___________

BASILIAN  SPIRITUALITY  CENTER 
Sisters of  St. Basil the Great  

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

basilcenter@stbasils.com 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Send to:  BASILIAN SPIRITUALITY CENTER

 710 Fox Chase Road 
 Fox Chase Manor, PA 19046 

DONATION: $425.00

IICONCON WWRITINGRITING MMAYAY

WWORKSHOPSORKSHOPS 20152015

WORKSHOP I 

Tuesday May 19 , 2015 
 7:00 – 9:00 PM 

Wednesday to  Sunday 
May 20 to 24 

9:00 AM – 6:00 PM 

Includes: Instruction materials, refreshments, 
continental breakfast and lunch. 

Dinner on your own, 
Wednesday through Sunday.

Donation: $425.00 
A $50.00 non-refundable 

deposit is required 

WORKSHOP II  

Tuesday, May 26, 2015 
7:00 – 9:00 PM 

Wednesday to Sunday 
May 27 to  31 

9:00 AM – 6:00 PM  

Includes: Instruction materials, refreshments, 
continental breakfast and lunch. 

Dinner on your own, 
Wednesday through  Sunday. 

Donation: $425.00 
A $50.00 non-refundable 

deposit is required 

ICONOGRAPHER: Father Abbot Damian Higgins

PYSANKY CLASSES AT TRANSFIGURATION 
CHURCH IN SHAMOKIN, PA 

During the past Lenten Season, a group of men 
and women gathered to learn the tradition of 
the Ukrainian Pysanky.  The group was under the 
direction of Mrs. Rose Demsko.  They met every 
Saturday afternoon at the Fr. David Chabin Annex 
Building of Transfiguration Of Our Lord Church, 
Shamokin, PA.  The weekly lessons produced 
many beautiful Pysanky.  Everyone enjoyed  the 
lessons and the fellowship of each other.  Once 
again this beautiful Ukrainian tradition was 
carried on with plans for next year.
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НОВІ МОЗАЇКИ ПРЕПОДОБНОГО МИТРОПОЛИТА
 АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО І БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ, 

СНДМ ДЛЯ КАТЕДРИ

НОВА ДЗВІНИЦЯ ДЛЯ КАТЕДРИ

Оригінальний катåдральний дзâін, назâаний “Ñтåôан” â чåсть нашого пåршого 
українського католицького єпископа для âсіх східних католикіâ у ÑША, 
Прåосâящåнного Ñтåôана Ñотåра Ортинського, ЧÑВВ, будå пåрåміщåний з його 
тåпåрішнього місця знаходжåння. 

Плануємо помістити його â ноâій дзâіниці, що будå розташоâана праâоруч нашої катåдри.
 
Ми âітаємо âаші ôінансоâі пожåртâи для цього мåморіалу єпископу-засноâникоâі, духоâåнстâу, 
монашåстâу та âірним. Цå âираз нашої щирої âдячності за їхнє насіння âіри і коріння нашої Української 
Католицької Цåркâи â ÑША.
             
Будь-ласка, допоможіть нам покрити âитрати, âідпраâиâши пожåртâу для Філадåльôійської Української 
Католицької Архиєпархії, 827 N Franklin Street, Philadelphia, PA 19123. Нåобхідна Ваша допомога. Хай 
Господь Вас щåдро благослоâить за Вашу участь у сâяткуâанні âдячності нашим засноâникам.

Дâі поâнорозмірні мозаїки Прåподобного Митрополита Андрåя 
Шåптицького та Блажåнної Йосаôати, ÑНДМ будуть âстаноâлåні â нашій 
Українській Католицькій Катåдрі Нåпорочного Зачаття у Філадåльôії 
наâåсні 2015 р. В цих мозаїках будуть âкладåні мощі митрополита Андрåя 
Шåптицького та Блажåнної Йосаôати для âсåлюдного почитання.
             
Наш Ñâятий Отåць, Папа Франциск, âідâідає Філадåльôію у âåрåсні 2015 
року. Під час його короткого дâодåнного âізиту, âін буâ запрошåний 
âідâідати нашу катåдру. Готуючись та очікуючи цього âізиту, ми підготуâали 
ці мозаїки для того, щоб Ñâятий Отåць їх поблагослоâиâ. Будь ласка, 
моліться за цå!
            
Мозаїки були âиготоâлåні нашим âсåсâітньо âідомим іконописцåм 
Христиною Дохâат, яка написала âåлику частину іконограôії катåдри. 
Вони âиготоâляються â Італії тією ж ôірмою, яка зробила попåрåдні 
мозаїки â нашій катåдрі. 
            
Вартість кожної приблизно будå $35,000, що цілком нåдорого для такого 
âажлиâого проåкту. Грошоâі пожåртâи для цього проåкту приймаються 
âід приâатних осіб і параôій. Можлиâо, хтось сам, або родина, побажає 
проôінансуâати одну або обидâі мозаїки â пам’ять дорогої особи або з 
іншою особлиâою мåтою. 
           
Пам’ятайтå, будь ласка, про силу заступництâа сâятих â наших потрåбах! 
Дякуємо Вам за напåрåд очікуâану допомогу. Надсилайтå, будь ласка, 
пожåртâи до канцåлярії архиєпископа, 827 N Franklin Street, Philadelphia, 
PA 19123. Нåхай Вас Бог благослоâить!



 
 

 
THE SISTERS OF SAINT BASIL 

THE GREAT 
INVITE YOU TO A 

 

DAY OF PRAYER 
TO EXPLORE DISCIPLESHIP 

THE INEXHAUSTIBLE LIGHT OF CHRIST 
 

Especially for those discerning their call to discipleship 

APRIL 26, 2015 
9:00 AM – 3:00 PM 
BASILIAN SPIRITUALITY CENTER 
 

Sisters of the 
Order of Saint 
Basil the Great 
710 Fox Chase Road 

Jenkintown, PA 19046 

 

Gather together to pray, 
reflect upon Discipleship 
through the Gospel of 
Luke. 

 

Has discipleship changed 
through the ages?  Reflect 
and share on your invitation 
to Discipleship  

               

CELEBRATING THE YEAR 
OF CONSECRATED LIFE 

 

To register contact 

Sister Joann Sosler, OSBM 

215.379.3998 Ext. 16 
Registration Fee – $15.00 
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Золотоверха Українська Католицька 
Катедра Непорочного Зачаття 
Пречистої Діви Марії  
 
830 North Franklin Street   Philadelphia 
 
Собор Відкритий для всіх для Молитви, 
Розважання і Почитання Мощей Блаженних 
Церкви 
 

 
 

 У середу: 11:30 ранку – 3:00 пополудні 
 У суботу:  2:00 – 4:30 пополудні 
 
Для почитання в храмі будуть 
виставлені: 
 
Oфіційнa копія Туринської Плащаниці 
Господа нашого Ісуса  Христа 
     
Мощі Блаженного Священномученика 
Миколи Чарнецького, ЧНІ і 
Преподобної Блаженної Сестри 
Йосафати Гордашевської, ССНДМ 
 
Пізнайте красу ікон і мозаїки 
Візантійського стилю 
 
Божественні Літургії: 
По суботах: 4:30 пополудні (по   
   англійськи) 
По неділях: 9:00 ранку (по українськи) 
       11:00 ранку (по англійськи) 
 
За додатковою інформацією просимо 
звертатися на наш вебсайт: 
http://www.ukrcathedral.com/ 
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Наша Віра  
o. Ігор Роїк 

Заздрість

„Чи можå думаєтå, що Писання дарåмно кажå: 
«До заздрощіâ прагнå дух, що жиâå â нас?“ (Як. 4:5)

Найбільший злочин, 
який коли-нåбудь було 
âчинåно â цьому сâіті, цå 
розп’яття Божого Ñина 
- Ісуса Христа на хрåсті. 
Цåй злочин споâниâ 
юдåйський народ чåрåз 
тодішніх сâоїх проâідникіâ 
– архиєрåїâ, книжникіâ та 
ôарисåїâ. Чому юдåйські 
про¬âідники палали 
такою нåнаâистю проти 
Ісуса Христа, який нå 
заподіяâ їм ніякого зла? 
Відпоâідь на цå дає нам 
Ñâятå Письмо, âияâляючи 
нам пåрåконання 
цісарського намісника 
Пилата. Після проâåдåння 
судоâого слідстâа над 
Ісусом Пилат „пізнаâ, 
що юдåї з заздрості 
âидали йому Його“ (Мт. 
27:18). Отжå, заздрість 
була бåзпосåрåдньою 
причиною хрåсної 
смåрті Ñпаситåля, і âона 
продоâжує бути причиною 
багатьох злочиніâ, криâд 
та нåщастя у сâіті.

Заздрість цå трåтій 
голоâний гріх, який 
попоâнює той, кому нå 
милå добро ближнього, 
хто сумує âід того, що 
другим поâо¬диться 
добрå, або коли радіє 
задля біди, або нåщастя 
інших. Часто буâає так, 
що заздрість є злучåна з 
іншими злими нахилами 
- лакімстâом, гордістю, 
та ін. Ця пристрасть 
заздрості часто полонить 
сåрцå злої людини, що 

диâиться заâисним оком 
на âсіх інших. Òака 
людина стає подібною 
до злої собаки, що 
лåжить на сіні, яка нå 
їсть сама, і нå допустить 
голодної короâи, 
щоб та пожиâилась 
сіном. Людина, якою 
âолодіє заздрість, 
постійно нåâдоâолåна, 
сумує, бачачи інших, 
задоâолåних, та â добрі. 

Однак, нå âарто 
думати, що кожний 
смуток є заздрістю. 
Наприклад, хтось сумує, 
що збагатиâся лåгким 
способом, і цå можå 
його приâåсти до злого, 
розпусного життя, до 
гріхіâ та забуття Бога. 
Òакий смуток походить  
з праâдиâої любоâі 
ближнього і тому нå 
можå бути гріхом. Òакож 
нå є заздрістю, коли ми 
сумуємо, пізнаâши гарні 
чåсноти та сâятість сâого 
ближнього, алå нашå 
сумління âказує нам 
на особисті нåдоліки â 
духоâному житті. Òакий 
смуток нå тільки нå є 
гріхом, алå для багатьох 
можå стати спасåнним, 
якщо під його âплиâом, 
ми âирішимо наслідуâати 
чåсноти ближніх. Цåй 
смуток можå бути 
гріхоâним тільки â 
тому âипадку, коли ми 
знåнаâидимо сâого 
ближнього із-за його 
сâятості.

Грішна заздрість часто 
спричиняє â сåрці сâоєї 
жåртâи дияâольську 
радість із-за нåщастя 
ближніх. Буâає однак 
також, що хтось радіє з 
нåпраâильної поâåдінки 
інших, тому що має 
надію, що тåрпіння, 
хâороби, або якісь інші 
нåщастя приâåдуть 
ближнього до попраâи 
життя та зближать його 
з Богом. Òака радість з 
чужого нåщастя нå можå 
бути гріхом.

Наслідки заздрості є дужå 
пагубними â людській 
душі. Òака людина є 
нåзадоâолåною âід даріâ, 
отриманих âід Бога, âона 
нікого нå любить, тому 
що їй здається, що âсі 
інші жиâуть кращå âід 
нåї. Ця людина рахує 
Бога нåспраâåдлиâим 
та нåнаâидить Його. 
Заздрісна людина 
часто обмоâляє сâоїх 
ближніх і наâіть гоâорить 
нåпраâду, очорнюючи 
їх. Вона прибільшує та 
розголошує їхні наймåнші 
проâини, запåрåчує добрі 
прикмåти сâоїх ближніх, 
або примåншує âартість 
цих прикмåт. Заздрість 
âåдå людськå сåрцå до 
нåнаâисті, бажання пімсти 
та доâодить багатьох до 
âажких злочиніâ, таких 
як âбиâстâо, підпал, 
крадіжки та ін. Каїн, 
син Адама, із заздрості 
âбиâ сâого брата Аâåля. 

Ñини патріарха Якоâа 
продали â нåâолю сâого 
брата Йосиôа, якого 
батько дужå любиâ. 
Цар Ñаул знåнаâидіâ і 
кілька разіâ хотіâ âбити 
юнака Даâида, тому 
що заздриâ його силі 
та слаâі. В Ñâятому 
Письмі знаходимо 
багато таких пагубних 
прикладіâ заздрості. 
Заздрість âåдå грішника 
до закамåнілості â гріхах 
та нåрозкаяння до кінця 
життя. Заздрісна людина, 
піддаючись цій грішній 
пристрасті, заâдає собі 
âпродоâж  життя âåликих 
тåрпінь та готує собі 
âічну загибіль. Ми ніколи 
достåмåнно нå знаємо, 
що для нас є добрå, а 
що злå. Дужå часто ми 
помилкоâо прагнåмо 
того, що принåсå нам 
тåрпіння, біду, і нåщастя, 
і наâпаки занåдбуємо тå, 
що на на пåрший погляд 
для нас нåмилå, а наâіть 
можå і прикрå, алå коли 
згіднå з Божою âолåю, 
то принåсå нам добро, 
радість і щастя. Найкращå 
для нас підпорядкуâати 
сâою âолю Божому 
Проâидінню, якå є 
заâжди найрозумнішим, 
та приâåдå нас до 
праâдиâого щастя, а 
голоâно до спасіння.

Проганяймо âід сåбå 
злі спокуси заздрості, 

(Продовження на ст. 22)
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У “Urbi et Orbi” Папа просив миру для України

Глава УГКЦ на Великдень: «Святкувати Пасху під час війни – 
означає бачити у воскреслому Христові нашу перемогу»

обåрігаймо сâоє сåрцå, 
щоб ця погана пристрасть 
поâолі нå ââійшла до 
нього. Любімо âсіх сâоїх 
ближніх, радіймо їхнім 
успіхам та спіâчуâаймо 

їм â їхніх нåâдачах, 
нåщасті та біді. Будьмо 
заâжди задоâолåні усім, 
що посилає та дає нам 
наш Бог. Пам’ятаймо, 
що âсі люди, які жиâуть 

з нами у сâіті, є нашими 
братами і сåстрами â 
нашому Бозі Òâорцåâі та 
â Ñпаситåлåâі нашому 
Ісусі Христі. Життя â згоді, 
мирі, єдності та любоâі 

принåсå людському 
сåрцю багато радості â 
цьому житті, та пåрåдусім 
дасть нам праâдиâå 
щастя у âічному житті з 
Богом.

Заздрість
(продовження з попередньої сторінки)

5 кâітня 2015 

Папа Римський Франциск у сâоєму урочистому зâåрнåнні “Urbi et Orbi”, якå âін âиголосиâ сьогодні після 
Пасхальної Ñлужби Божої, згадаâ Україну і побажаâ нашій дåржаâі миру.

Нåхай Христоâå âоскрåсіння принåсå сâітло â улюблåну Україну, насампåрåд, тим, які зазнали насильстâа 
âід конôлікту протягом останніх місяціâ. Нåхай жå ця країна зможå наноâо âіднайти мир і надію заâдяки 
зусиллям усіх зацікаâлåних сторін», - сказаâ понтиôік.

Римський Архиєрåй у сâоєму спåціальному послання просиâ Божого благослоâåння і для інших дåржаâ 
сâіту, дå нå гинуть люди: Ірак. Ñирія, Ліâія, Ємåн, Піâдåнний Ñудан, Конго.

“У Ісуса-пåрåможця просимо полåгшити страждання наших числåнних братіâ, пåрåслідуâаних з причини 
Його імåні, як також усіх тих, які нåспраâåдлиâо пåрåносять наслідки триâаючих конôліктіâ та насильстâа», 
- наголосиâ Папа.

http://risu.org.ua

Нåділя, 12 кâітня 2015

Бажаю âсім радості 
âоскрåслого Христа, 
бо âона походить нå 
âід наших клопотіâ і 
нåмочåй, а âід Бога. 
Нåхай ця пасхальна 
радість заâітає до кожної 
української сім’ї, щоб 
нåю споâнилися і ті, хто 
сâяткує Пасху під сâист 
куль і зâук снарядіâ. 
Ñâяткуâати Пасху під час 
âійни – означає бачити 
у âоскрåслому Христоâі 
нашу пåрåмогу!

Про цå сказаâ Отåць і 
Глаâа УГКЦ Блажåнніший 
Ñâятослаâ під час 
Пасхальної Божåстâåнної 
Літургії â Патріаршому 
соборі Воскрåсіння 
Христоâого УГКЦ, що â 
Києâі, у дåнь Воскрåсіння 
ГНІХ, 12 кâітня 2015 
року.

Із Вåрхоâним 
Архиєпископом УГКЦ 
спіâслужили: âладика 
Богдан, Ñåкрåтар 
Ñиноду Єпископіâ 
УГКЦ та Адміністратор 

Патріаршої курії УГКЦ, 
âладика Йосиô, Єпископ-
помічник Киїâської 
архиєпархії, та числåнні 
сâящåники.

Очільник Цåркâи 
сказаâ: якщо хтось 
спраâді хочå пізнати 
Воскрåсіння Христоâå, 
то нåхай протягнå сâою 
руку потрåбуючому 
і нåмічному, і тоді 
зрозуміє, що означає 
стати âоскрåслим разом 
із Ñпаситåлåм.

«Що означає для нас 
поняття «âоскрåснути»? 
Апостоли, коли 
почули âпåршå слоâо 
«âоскрåсіння» із âуст 
Христа, то значåння 
його нå зрозуміли. І 
тому, ідучи дорогою, 

(Продовження на ст. 23)



Глава УГКЦ на Великдень: «Святкувати Пасху під час війни – 
означає бачити у воскреслому Христові нашу перемогу»

«Капелан – видимий знак Божої сили і благодаті для 
військовослужбовців…» - Глава УГКЦ 

Понåділок, 13 кâітня 2015

Присутність капåланіâ УГКЦ â українському âійську має на мåті захоронити його âід усього злого. Бо 
нåлåгко залишатися людиною â нåлюдських обстаâинах. Нåпросто âиконати сâій обоâ’язок – захищати 
Батькіâщину тоді, коли цå складно здійснити. Òому заâдання капåлана – у складних обстаâинах допомогти 
людині прояâити її найкращі душåâні риси.

Про цå сказаâ Блажåнніший Ñâятослаâ, Глаâа УГКЦ, â інтåрâ’ю для «5 каналу» на сâято Воскрåсіння 
ГНІХ 12 кâітня 2015 року.

За слоâами Пåршоієрарха Цåркâи, тільки любоâ робить людину гåроєм. Òому капåлан у âійську – той, 
хто âчить любити. «В обстаâинах бойоâих дій нам âажлиâо âідчути, що Бог є з нами. Він є той, хто нас 
ніколи нå покинå», – додаâ âін.

Продоâжуючи сâою думку, Пåршоієрарх Цåркâи підкрåслиâ, що наша дåржаâа стала жåртâою 
нåспраâåдлиâої агрåсії. Протå сам Ісус доброâільно пожåртâуâаâ сåбå на розп’яття задля спасіння 
людського роду. «Присутність сâящåника сåрåд âійськоâих â зоні АÒО є âидимим знаком Божої сили і 
благодаті, яка заâжди є з тим, хто обстоює праâду», – сказаâ Блажåнніший Ñâятослаâ.

Дåпартамåнт інôормації УГКЦ
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питали один одного, що 
означає âоскрåснути 
із мåртâих. Бо смåрть 
– цå дійсність, із якою ми 
знайомі, особлиâо коли 
âтрачаємо найдорожчу 
особу. А âоскрåсіння – цå 
досâід, який знаходиться 
поза мåжами досяжності 
людини і її життєâих 
досâідіâ», – сказаâ 
Блажåнніший Ñâятослаâ.

Продоâжуючи пасхальну 
пропоâідь, Глаâа УГКЦ 
зауâажиâ, що, як подає 
Єâангåліє, âоскрåсіння – 
подібнå до âічного сâітла, 

яким напоâнюється 
âåсь âсåсâіт. А щå, на 
його думку, симâолом 
âоскрåсіння є простягнута 
рука до потрåбуючого і 
упалого.

«Один із найдаâніших 
способіâ зобразити 
Воскрåсіння Христоâå 
є ікона «Зішåстя â ад», 
голоâна â нашому 
Патріаршому соборі. У 
ній ми побачимо руку 
нашого âоскрåслого 
Ñпаситåля, яка 
простягнута до âпалого 
Адама. Христос простягає 

сâою жиâотâорну 
дåсницю, яка пробита 
цâяхом хрåста, і нåю 
підносить упалу людину, 
уâодячи її â ноâå життя, 
– поясниâ пропоâідник. 
– Òому сьогодні нам 
âажлиâо âідчути і 
отримати простягнуту 
до нас жиâоначальну 
дåсницю âоскрåслого 
Ñпаситåля. Бо Він 
âоскрåсає і âходить у 
âічнå життя з кожним із 
нас».

«У цåй сâітлий дåнь 
ми просимо Господа, 

щоб Він простягнуâ 
сâою жиâоначальну 
дåсницю до України! 
Нам âажлиâо пåрåжити 
Христоâå Воскрåсіння як 
спраâжню âоскрåсаючу 
âсåмогутню пåрåмогу 
Христа, яка дарується 
нам Його âсåмогутньою 
дåсницåю», – наголосиâ 
Блажåнніший Ñâятослаâ.

Дåпартамåнт інôормації 
УГКЦ
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РОЗКЛАД МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА КВІТЕНЬ МІСЯЦЬ 
 

КВІТЕНЬ 
1   Радіо інтерв'ю на тему України та запрошення Святішого Отця відвідати українську 

католицьку Катедру. 
2   Страсний Четвер, Божественна літургія Святого Василія Великого, благословення 

святого мира, обмивання ніг в українській католицькій церкві святої Анни, 
Ворінгтон, Пенс. 
Читання дванадцяти Євангелій в українській католицькій Катедрі. 

3  Відправа з виставленням Плащаниці нашого Господа і Спаса Ісуса Христа.  
5  Великодня неділя – Воскресна Утреня та Великодня Божественна літургія в 

українській католицькій Катедрі Непорочного Зачаття.  
8  Перегляд рукопису книжки про  Єпископа Ортинського, ЧСВВ, та Церкву до і підчас 

терміну його уряд, яка готується до друку.  
9  Зустрічі з духовенством Архиєпархії. 

Участь в Святочних заходах Менор Коледжу з нагоди вшанування 30-річчя  
служіння його колишнього президента, сестри Сесилії Юрасінської, ЧСВВ. 

11 Остання Божественна літургія в українській католицькій церкві святих Петра й 
Павла в Кліфтон Гайтс, Пенс. 

12  Остання Божественна літургія в українській католицькій церкві Святого Духа в 
Честер, Пенс. 
Відвідини нової церкви Святих Мироносиць,  Swarthmore, PA. 

13  Молебень до Блаженного Миколи Чарнецького з оливопомазанням   працівників  
Канцелярії, Свячене.   

14  Зустріч з духовенством Архиєпархії. 
15  Зустріч з дорадниками української католицької архиєпархії Філадельфії. 
16  Зустріч українських католицьких Єпископів США з настоятелями українських 

католицьких/ спільнот богопосвяченого життя.  
17-18   Щорічне засідання Союзу Українців Католиків «Провидіння». 
18  ввечері – Освячення нової української католицької церкви Святих Мироносиць в 

Swarthmore, PA, яка об'єднає парафіяльні спільноти церкви Святого Духа (Честер) та 
церкви святих Петра  й Павла (Кліфтон Гайтц). 

19 Архиєрейська Божественна літургія в українській католицькій церкві Святих 
Мироносиць в  Swarthmore, PA. 

21  Зустріч з проектантами ремонту й адміністраторами житлового комплексу 
«Вознесіння». 

22  Засідання Фінансової ради Архиєпархії. 
23  Зустріч комітету Жіночого Дня.  
 Зустріч комітету Архиєпархіяльної прощі. 
26  Хрещення Павліни Демків, доньки Андрія та Ірени Демків. 
30  Весняна конференція духовенства Архиєпархії, українська католицька церква 

святого Стефана, Томз Рівер.   
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May 2015 - Tðàâíÿ 2015
Happy Birthday!

З Днем народження!

May 12: Rev. Joseph Szupa
May 22: Rev. Msgr. Ronald Popivchak
May 23: Rev. Alexander Dumenko

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

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

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

May 5: Rev. Vasyl Putera (19th Anniversary)
May 11: Very Rev. Archpr. John M. Fields (29th Anniversary)
May 12: Very Rev. Archpr. Daniel Gurovich (41st Anniversary)
May 14: Rev. John Ciurpita (26th Anniversary)
May 14: Msgr. James Melnic (37th Anniversary)
May 16: Rev. Paul J. Makar (5th Anniversary)
May 16: Rev. John Seniw (33rd Anniversary)
May 16: V. Rev. Archpriest Daniel Troyan (33rd Anniversary)
May 20: Very Rev. Archpr. Michael Hutsko (31th Anniversary)
May 22: Rev. Robert Hitchens (21st Anniversary)
May 25: Rev. Msgr. Myron Grabowsky (48th Anniversary)
May 25: Rev. Msgr. Ronald Popivchak (48th Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма Благословенними 
Роками Служіння в Господньому Винограднику!


