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Митрополит Стефан Сорока

Сестри Місіонарки Покрову Божої Матері

о. Йосиф Шупа

В цьому випуску:
Різдво Пресвятої Діви Марії Української Католицької Церкви
Reading, Pa. вже має нову адресу - ст. 14

у

Неділя після Богоявлення
10 січня 2016
Євангелія від Матея 4:12-17
Почувши, що Йоана ув’язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в
Капернаумі, що при морі, на границях Завулона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк
Ісая: “О земле Завулона та земле Нафталі, приморський шляху, країно за Йорданом, поганська
Галилеє! Народ, який сидів у темноті побачив велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм світло.” З того часу Ісус почав проповідувати й говорити: “Покайтесь, бо Небесне Царство
близько.”

Про ікону Богоявлення
На цій іконі зображений Христос, частково або й повністю
занурений у воду. Щоб це унагляднити, ріку Йордан деколи
зображають нереалістично глибокою. Своєю присутністю
Христос, творче Слово Боже, втілене в людську природу, освячує
воду, яка в давнину вважалася стихійним, хаотичним елементом.
Отже, вода не тільки перестає бути грізним елементом, а стає
освяченою та освячуючою для світу. Тому й ми в хрищенні саме
водою очищуємося від гріха й нечистоти та освячуємося силою
Христа, таким чином беручи таїнственну участь у Його смерті
й воскресінні (Кол. 2, 12). Христос обнажений, бо Він - другий
Адам, який відкупив першого Адама і всіх його нащадків (1 Кор.
15, 45). Перший Адам закрив нам небо, а другий нам його
відкриває.
Йоан Хреститель з похиленою головою приймає благословення
Христа та виконує те, що йому велить Христос, щоб сповнити
всяку правду й справедливість (Мт. З, 15). Його лик виражає
здивування покорою Господа Ісуса. Одною рукою Йоан христить
Ісуса, а другою - вказує на Нього як на Агнця Божого і разом з тим виявляє молитовну поставу.
На іконі зображено дерево із сокирою при корені, що є алюзією на проповідь Йоана: «Покайтеся,
робіть добрі плоди, бо прийшов очікуваний Месія, і рішучий час настав» (Мт. 3, 7-12).
Бог Отець з небесного півкруга рукою благословить Сина: «Це Син Мій любий, що Його Я вподобав»
(Мт. 3, 17). Як на горі Синай Бог об’явив Закон, тут Отець вказує на нового Законодавця - Ісуса, який
є уособленням нового Божого закону любові.
Як і в Різдві Христовому, ангели здивовані новим виявом Христової покори. Їх руки прикриті - вони
готові служити Спасителеві.
Ця велична подія - найбільш явне й промовисте об’явлення Святої Трійці, отже це - Богоявлення. Після
гріхопадіння херувим вартував при зачинених воротах раю. Таїнственне об’явлення над рікою Йордан
показало нам, що небо знову відкрите.
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 3)
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Про ікону Богоявлення
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Освятивши воду, Христос рівночасно освячує весь матеріальний світ. Він підносить й немов просвітлює
все сотворіння Своєю участю в людській, матеріальній природі. (Пізніше, сповнюючи Свою місію, Він
знову поборюватиме хаотичні хвилі й бурю на Галилейському озері (Мр. 4, 39).
У воді деколи зображено невелику алегоричну людську постать. Ця людина - символ Йордану, що
було затримав свою течію, вжахнувшись і принишкнувши, коли через нього перевозили кивот Завіту
(І.Н. З, 14-17). Дещо рідше у воді зображено дві подібні фіґури. Друга - це алегоричний символ
Червого Моря. UGCC
Icon: God With Us Icon Series

У неділю 27-го грудня 2015 року, священики нашої
Архиєпархії привітали Митрополита Стефана з іменинами,
завітавши до митрополичої резиденції. Під час прийняття
з колядою виступив хор Прометей.

Празник св. Первомученика Стефана
У неділю 27-го грудня 2015 року Митрополит
Стефан Сорока відслужив Божественну Літургію
у Катедрі Непорочного Зачаття. У проповіді
Митрополит говорив про те, що кожен з нас
у Хрещенні отримує свого Покровителя –
святого, чиїм ім’ям його називають. У щоденних
молитвах ми молимось до свого Заступника і
просимо, щоб він завжди перебував з нами.
Митрополит розповів, як він у своїх молитвах
просить св. Стефана скерувати і підтримати
його.
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Watch a video on our
YouTube Channel.

15-го грудня 2015 року Митрополит Стефан святкував свої
іменини з Сестрами Чину святого Василія Великого.
On December 15, 2015 the Sisters of the Order of Saint Basil the Great hosted His Grace, Metropolitan
Stefan Soroka for a Feast Day celebration. His Grace celebrated the Divine Liturgy in Holy Trinity Chapel.
This was followed by a festive dinner in the sister’s dining room. Good food, good desserts and good
conversation followed along with the exchange of feast day and Christmas gifting.
Best wishes for extended to His Grace by Sister Dorothy Ann Busowski, Provincial Superior after which the
Sisters intoned “Many Happy Years”. More pictures are on the Sister’s website. http://www.stbasils.com

28-го грудня 2015 року Митрополит Стефан святкував свої
іменини з Сестрами Служебницями Непорочної Діви Марії.
The SSMI’s were honored to be able to celebrate Archbishop Stefan Soroka’s Feast Day in Sloatsburg on
December 28th. Archbishop celebrated an 11:00 Divine Liturgy followed by a festive dinner. More pictures
are on the Sister’s website. http://ssmi-us.org/

10 ñ³÷íÿ 2016 p.

4

Різдво разом з Сестрами Місіонарками Покрову
Божої Матері

На саме Різдво 2015 р. після Божественної Літургії в Українській Католицькій Катедрі Непорочного
Зачаття, Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока і Архиєпископ-емерит Стефан Сулик з радістю
гостювали у Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері. (Photo: Rev. John Fields)

Свят-вечір у
резиденції
Архиєпископа
Стефана

Митрополит Стефан Сорока
на Свят-вечір 2015 р. у своїй
резиденції
у
Філадельфії
гостив Архиєпископа-емерита
Стефана Сулика та Сестер
Місіонарок Покрову Божої
Матері.
Традиційні
пісні,
страви і колядування створили
гарну різдвяну атмосферу.
(Photos: Rev. John Fields)
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Ss. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church, Mt. Carmel,
Pa. holds Annual Candlelight Christmas Pageant on Sunday,
December 20, 2015

Photo is from their Facebook Page

“Peace Light from Bethlehem”
“Peace Light from Bethlehem” brought to the
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate
Conception, Philadelphia, PA during the 9:00am
Ukrainian Liturgy on Sunday, December 20, 2015.
The Scouts carried a lantern and lit a special candle
on the Tetrapod with the flame from the “Peace
Light from Bethlehem.” After the candle was lit,
Rev. Joseph Szupa carried the candle and placed
it on a candle stand on the steps leading towards
the Iconostas. A representative from the Ukrainian
Scouts read a speech in Ukrainian followed by
words of thanks by Rev. Szupa. (Watch a video
on our YouTube Channel.)
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Carolers from Hillside, NJ bring Bethlehem Peace Light
Hillside,
NJ
-Immaculate
Conception
Ukrainian
Catholic
Church in Hillside, NJ parish carolers
visited the retired Sisters of Mercy
and clergy at McAuley Hall on the
campus of Mt. St. Mary Academy
in Watchung, NJ on Saturday,
December 26, 2015. The carolers
sang Christmas carols in Ukrainian
and English.
This year, the carolers had the
privilege of presenting the retired
sisters and clergy with the Bethlehem
Peace Light flame. For centuries, a
flame has burned continuously at the
Church of the Nativity in Bethlehem
(i.e. the Holy Land) at the site of Christ’s birth. The flame symbolizes peace, love and goodness.
Various Scouting organizations, including Plast Ukrainian Scouting Organization, arrange for the flame to
be transferred from Bethlehem and distributed throughout the world during the Christmas season. Austrian
Airlines transported the flame via Tel Aviv to Vienna, Austria in the presence of a scout. Then the flame was
flown to New York City via Austrian Airlines.
Upon receipt from the parish carolers, the retired Sisters of Mercy took the flame and transferred it to their
chapel in Watchung, NJ. The retired sisters and clergy expressed their appreciation to the carolers.
Afterwards, the parish carolers
visited parishioners in their homes
and nursing homes throughout
Union County, Morris County,
Somerset County and Middlesex
County.
Everyone was blessed to give
and receive the “Christmas
Spirit”!
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У музеї «Скарб віри» розгорнута виставка
«Традиції українського Різдва».
Сестри Місіонарки Покрову Божої Матері запрошують відвідати виставку, що розповідає про традиції
святкування українського Різдва, яка розгорнута в Архиєпархіяльному музеї «Скарб віри». Спонсором
виставки є 88-ий відділ Союзу Українок Америки, Округи Філадельфії. Виставка відкрита 20, 27 грудня
2015 року та 3 й 10 січня 2016 року. (Photos: Teresa Siwak)

Sr. Evhenia, MSMG and Sr. Timothea, MSMG with some visitors on December 27, 2015.

Sr. Martin, MSMG with some visitors on January 3, 2016.
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Annual Christmas Breakfast with St. Nicholas at
St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church,
Northampton PA on Saturday, December 5, 2015

Rev. David Clooney
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Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka visits
St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church,
Frackville, Pa, on Sunday, December 13, 2015

Metropolitan Stefan poses for a picture
with Rev. Pitula, Deacon Paul Spotts,
and Altar Servers

Deacon Paul Spotts proclaims the Gospel
during the Liturgy in Frackville, PA

Metropolitan Stefan poses for a picture with the presenters of
the Christmas Pageant in Frackville, PA
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Class of 2016 Receives Rings at Assumption Catholic
School in Perth Amboy, NJ
Fr. Ivan blessed the rings that
represent the hard work and
accomplishments of the students
of the Class of 2016. Each student
was filled with excitement as they
anticipated their own special
moment at which they were given
their ring. In his homily, Fr. Ivan
said that ACS ring is not only a
symbol of power and prestige, it
is more importantly a symbol of
service, a reminder that authority
is ...to be used for good, it is to
be put to service for the benefit of
fellow students. At the conclusion
of the ring ceremony students
posed for many pictures showing
their new rings. Following the
pictures, the Class of 2016 and
their invited guests went downstairs
for a small celebration. They
were treated to an assortment
of bagels and muffins. They also
had a chance to spend some
time with family and where they
begin the traditional “turning of
the ring.” Parents, teachers and
friends took turns turning the ring
the same number of times as the
year they graduate in. For the
class of 2016, the ring will be
turned 116 times. Traditionally,
a special person takes the last
turn which is done in the opposite
direction to lock in the luck.
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Сестра Емелія (Милдред) Прокопик, ЧСВВ
1920–2015
17 грудня 2015 р.Б., об 11.30 год. ранку, після короткої недуги упокоїлася
в Бозі с. Емелія Прокопик, ЧСВВ. Стан її здоров’я невблаганно
погіршувався з Дня Подяки і Сестри монастиря на Факс Чейз несли
цілодобове чергування у постелі хворої, молячись та розмовляючи з
нею. Серед численних відвідувачів с. Емелії протягом цього часу були
Блаженніший Святослав Шевчук та Високопреосвященний Митрополит
Стефан Сорока. Віддана опіка Сестер, які чували при недужій, та
візити єрархів Церкви свідчать про виняткові якості, що ними наділив
Господь цю покірну та працьовиту слугиню Божу.
Сестра Емелія народилася у м. Арнольд, штат Пенсильванія. Разом із
батьками та сімома братами й сестрами, вона належала до парафії
св. Володимира. 23 липня 1936 року Емелія вступила до Чину св.
Василія Великого. 27 серпня 1939 р. вона склала свої перші обіти,
а 6 років пізніше, 27 серпня 1945 року – вічні чернечі обіти на руки
Преосвященного Константина Богачевського.
Вступивши до Чину, с. Емелія закінчила середню освіту в Академії св. Василія Великого. Як учителі
школи, так і настоятелі монастиря швидко зауважили потенціял Сестри Емелії: було рішено, що
вона продовжуватиме освіту в той час, коли небагатьом жінкам було дозволено навіть переступити
університетські пороги. Сестра була створена для академічної освіти, яка розвивала її Богом дані
здатності розв’язувати складні проблеми та продуктивно працювати над заплутаними завданнями.
Ступінь бакалавра у царині латини вона здобула у Католицькому університеті у Вашинґтоні, округ
Колюмбія, а ступінь маґістра у цій же галузі – в Університеті Вілланова. Докторське навчання у царині
шкільної адміністрації с. Емелія закінчила у Фордгемському університеті.
Як монахиня Чину св. Василія Великого, Сестра Емелія виконувала численні функції та займала високі
уряди. Вона була директором Академії св. Василія Великого, школи св. Миколая в Чикаґо, школи та
академії св. Юрія в Ню Йорку, школи Непорочного Зачаття в Гемтрек, штат Мічіґан. Сестра рівно ж
виконувала функції декана у Менор Коледжі.
Згодом с. Емелія згодом займала уряд провінційної дорадниці, Генеральної Настоятельки, Генеральної
дорадниці, працюючи віддано та сумлінно над усіма завданнями, що їх накладали ці відповідальні
позиції. При цьому вона продовжувала бути наставницею для інших. Чудовий лідер та першовідкривач,
Сестра сягала поза горизонти, що їх інші не наважувалися відкрити. Коли у 1950-х роках відбувався
процес централізації Чину у Римі, с. Емелія відіграла у ньому важливу роль. Її невтомні зусилля історика
Провінції увінчалися виданням чудової книги Keepers of the Flame (Берегині полум’я), яка розповідає
про історію Сестер Василіянок в Америці у період 1911-2001 рр.
1971 року с. Емелію було обрано Генеральною Настоятелькою в Римі. Час її служіння співпав із
багатообіцяючим, однак важким для релігійного життя періодом в історії Церкви. У світлі накладених
Церквою завдань проведення реформи відновлення релігійного життя, вона вела кожну Василіянську
провінцію згідно з вказівками Другого Ватиканського собору. Таким чином, с. Емелія змоделювала
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 13)
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Сестра Емелія (Милдред) Прокопик, ЧСВВ
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

майбутнє Чину та Конституції, що накреслювала його основні принципи. Впродовж своєї каденції
на посту Генеральної Настоятельки, що його вона обіймала до 1983 року, с. Емелія відвідувала
Василіянські громади в усьому світі.
З 1983 до 1989 рр. Сестра Емелія виконувала функції Генеральної дорадниці в Римі. Саме в цей
час вона сумлінно та віддано працювала над утриманням контакту із Сестрами Василіянками за
Залізною завісою. Коли ж врешті наступило її падіння, с. Емелію призначено спеціяльним делегатом до
Василіянської провінції в Україні.
Після повернення до США у 1995 році, Архиєпископ Стефан Сулик призначив Сестру промотором
беатифікаційного процесу Митрополита Андрея Шептицького. Вона невтомно працювала для цієї
справи: після довгих років зусиль, кілька днів перед відходом с. Емелії у вічність, Апостольська Столиця
затвердила беатифікаційний процес українського митрополита.
20 грудня 2015 року Високопреосвященний Стефан Сорока у співслужінні всесвітліших оо. Филипа
Сандрика, ЧСВВ; монс. Петра Васла та о. Едварда Гіґінса відслужив Парастас за упокій душі померлої.
Божественну Літургію та чин похорону 21 грудня 2015 р. відслужили: капелян сс. Сестер Василіянок
монс. Петро Васло; о. Филип Сандрик, ЧСВВ; о. Лео Ґолдейд, ЧСВВ; о. Евген Хомин, ЧСВВ.
За померлою скорблять члени родини, Сестри Чину св. Василія Великого у цілому світі, її віддана
приятелька с. Богданна та сотні студентів, яких навчала с. Емелія. Вічна їй пам’ять!

Plan to attend the 2016

WOMEN’S DAY OF PRAYER to celebrate

Women as Caregivers:
Spiritual, Pastoral and Practical Matters
Come pray, reflect and grow while being enlightened and strengthened through the
scriptures and listening to other women caregivers as they share their experiences.
This year’s Women’s Day of Prayer will be held on:

SUNDAY, MARCH 6, 2016

at the
Ukrainian Catholic National Shrine of
the Holy Family
4250 Harewood Road, Northeast
Washington, D. C.

SUNDAY, APRIL 24, 2016

at
St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic
Church
430 North Seventh Avenue
Scranton, Pennsylvania

Our day begins with Divine Liturgy (11:30 a.m. at the Shrine of the Holy Family;
10:30 a.m. at St. Vladimir’s).
Lunch and the program follow the conclusion of the Divine Liturgy.
Additional details will be forthcoming.
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Reading, PA Parish Moves to New Location
On Sunday, December
27, 2015, the Nativity
of the Blessed Virgin
Mary parish in Reading,
PA closed a chapter.
The Divine Liturgy was
celebrated for the last
time to complete the
parish’s 62 year stay at
the Laurel Street location
prior to moving to the
newly purchased church
property in the Millmont
section of Reading.

in the Ukrainian Catholic
community.

Sister Cecelia and Sister
Rita of the Order of
Saint Basil the Great,
who are daughters of
the parish, were also
in attendance. At the
reception that followed
the Liturgy, Sister Cecelia
spoke about how their
vocations flourished from
the love and support they and food sales that
received from the Nativity have come to be regular
Joining Pastor Father of the BVM parish where events in the parish.
Andriy Rabiy at the altar they grew up.
The overall message
were Father Roman
Dubitsky and Monsignor The reception also took from all of the speakers
Peter Waslo. It was a parishioners on a walk at the reception was that
beautifully concelebrated down memory lane with the parish is the people.
parishioners It was stated more than
Liturgy, which concluded several
with a remembrance of recalling the people, once that the Reading
the deceased founders, church organizations and parish is a vibrant parish
members and former activities that helped to thanks to the hard
pastors of the parish as bring the parish to where work, dedication, love
well as a blessing for it is today. Days of choir and prayers of all of its
many happy years for practices and sodality parishioners, past and
those who are still living capes were mentioned, present.
to carry on God’s work as well as the beginnings
in the parish or elsewhere of the church bazaars As it is often said, when

God closes one door,
He opens another. Just
as the parish moved
into the location at
Laurel Street 62 years
ago with the blessings
of Our Lord, so too will
the move to the new
location be showered
with God’s blessings
as the Nativity of the
BVM parish approaches
a momentous 110th
anniversary
in
the
Reading, PA area!
Article submitted
Debbie Marco

by

Group picture at the old location on Laurel Street. (Photo submitted by Debbie Marco)
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Pictures from the Consecration of the new church in Reading,
PA on Saturday, January 2, 2016

Greeting Metropolitan Stefan to the new parish
location on 504 Summit Ave, Reading, PA

On January 2, 2016 Nativity of
the BVM parish, Reading, PA was
blessed to welcome ArchbishopMetropolitan Stefan Soroka who
was the main celebrant at the
consecration of the church. A
new altar was built, washed and
blessed before it was covered
with linens, the tabernacle and
a seven branch candle. We are
very grateful for the grace of
God to have this new church
blessed, which will be our new
home for many generations to
come!
https://www.facebook.com/
NativityBVMchurchReading/

Metropolitan Stefan places the icons of the four
Evangelists into the corners of the Altar as Rev.
Paul Makar assists. (Photo: Rev. Daniel Troyan)

(The above photos are from the parish
Facebook page.)
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Pictures from the first Divine Liturgy of the new church in
Reading, PA on Sunday, January 3, 2016
On January 3, 2016 we had a great honor to have His Grace Stefan Soroka, Archbishop-Metropolitan of
our Archeparchy, to celebrate the first Divine Liturgy at our new church. Fr. Ihor Royik, Fr. Roman Dubitsky,
Fr. Roman Sverdan, Fr. John Fields, and Fr. David Clooney were concelebrants at the Liturgy. The choir did
a great job singing responses with Deb Kazmierczak and Debbie Bishop Marco leading. About 200 people
were in attendance from Reading, Lancaster, Manville/Hillsborough NJ.

Group photo with Metropolitan Soroka at the first Divine
Liturgy in the new church in Reading, PA.
(Photos are from the parish Facebook page.)

Senator Judy Schwank was present
at the Liturgy and presented
the parish with a formal citation
approved by the State Senate at
the reception. Our great trustees
- Debbie Marco and Jeff Polyniak
- extended their welcome and
thoughts about the historic events
happening in the parish. Children
of the parish sang Christmas carols
and took a group picture with
Metropolitan Stefan. Many and
many thanks to Rebecca Lynn and
Ellen Rohrbach for setting up the
hall and preparing food, which
was very delicious!!! A special
THANK YOU to Reading’s chapter
of Knights of Columbus for coming
to the consecration and first Divine
Liturgy with Metropolitan Stefan! The
Knights were a part of processions
and honored our Archbishop! May
God bless you!
https://www.facebook.com/
NativityBVMchurchReading/
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Northeastern Pennsylvania’s
Malanka 2016
Northeastern Pennsylvania’ s 12th annual MALANKA is
scheduled for Saturday evening, January 16, 2016 from
6:00pm to 12:30am at St. Vladimir Parish Center, 728 North
Seventh Avenue, Scranton. The festive evening will include a
generous Ukrainian and American dinner buffet catered by
Paul Wanas of Accentuate Caterers, cash bar, complimentary
bubbly toast and dancing to the popular Ukrainian orchestra
“Fata Morgana”. Door prizes will be awarded.
Tickets are $45.00 per person and can be obtained as by
contacting Michael Trusz, Ticket Chairman at 570 489-1256
or via one’s parish
No tickets will be sold at the door, therefore advance
reservations are required. Wearing Ukrainian apparel is
encouraged. Doors will open at 5:45pm. Divine Liturgy at
4:30pm

Festival of Ukrainian Christmas Carols
Sunday, January 10, 2016 at 3:00 PM
Cathedral of the Immaculate Conception
830 North Franklin Street, Philadelphia, PA 19123
----------------------------------------------

Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
Неділя, 10-го cічня 2016 року о 3-й годині пополудні
Катедра Непорочного Зачаття
Філадельфія, ПА

Папа Франциск схвалив
канонізацію Матері Терези
18 грудня 2015
Блаженна Мати Тереза з Калькутти вже
незабаром буде проголошена святою. У четвер,
17 грудня 2015 р., Папа Франциск прийняв
кардинала Анджело Амато, Префекта Конгрегації
в справах святих.
Під час аудієнції Папа підписав декрет про
визнання чуда за заступництвом блаженної
Терези з Калькутти (в миру – Аґнес Ґонші
Боякшу), Засновниці Згромаджень Місіонерок
милосердної любові та Місіонерів милосердної
любові, яка народилася
26 серпня 1910 року та
відійшла до вічності 5
вересня 1997 року.
Про це повідомляє Радіо
Ватикан.
http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
vatikan/61970/
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У Перемишлі відбувся Чин введення на митрополичий престол
Архиєпископа Євгена Мирослава (Поповича)
Субота, 19 грудня 2015
		
19 грудня 2015 року в
катедральному соборі
Святого Івана Хрестителя
в Перемишлі Отець і
Глава Української ГрекоКатолицької
Церкви
Блаженніший Святослав
відслужив Архиєрейську
Літургію та здійснив
Чин
введення
на
митрополичий престол
Архиєпископа
Євгена
(Поповича).
В урочистій події взяли
участь
біля
сорока
владик, які прибули
з Польщі, України та
Словаччини. Серед них були присутні, зокрема, Апостольський нунцій у Польщі Архиєпископ Целестіно
Мігльоре та Секретар Конгрегації для Східних Церков Архиєпископ Циріл Василь.
Богослужіння розпочалося о 10.00 годині процесійною ходою з єпископської палати до собору Святого
Івана Хрестителя. Главу УГКЦ привітали вірні Перемишльсько-Варшавської Архиєпархії та парох собору.
Опісля Архиєпископ Іван (Мартиняк) привітав усіх присутніх достойників Церкви та представників влади
Польщі і України.
Під час Святої Божественної Літургії відбулося урочисте поставлення владики Євгена на митрополичий
престол. Після молитви відбулося підписання канонічного протоколу про те, що новим ПеремишльськоВаршавським Архиєпископом і Митрополитом став владика Євген.
Згодом усі присутні почули привітальне слово Архиєпископа Циріла Василя та владики Володимира
(Ющака), Єпарха Вроцлавсько-Гданського. Прочитано також вітальні листи від Президента
Польщі Анджея Дуди та Президента України Петра Порошенка. Новий Архиєпископ і Митрополит
Перемишльсько-Варшавський Євген (Попович) виголосив подячну промову.
На завершення торжеств духовенство та вірні Перемишльсько-Варшавської Архиєпархії подякували
Архиєпископу Івану (Мартиняку) за дотеперішню пастирську працю та привітали владику Євгена нового Архиєпископа і Митрополита.
Департамент інформації УГКЦ
за матеріалами cerkiew.nazwa.pl
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Різдвяна проповідь Папи Франциска
24 грудня 2015
Цієї ночі засяяло «світло
велике» (Іс 9,1); над
усіма нами засяяло
світло народження Ісуса.
Наскільки ж істинними
та актуальними є слова
пророка Ісаї, які ми
вислухали: «Помножив
єси
їхні
радощі,
веселощі
побільшив»
(9,2)!
Наше
серце
вже було сповнене
радістю
очікування
цієї миті; тепер же ці
почуття помножуються
та виливаються через
край,
бо
обітниця
сповнена, нарешті, вона
здійснилася. Радість і
відрада запевняють нас
у тому, що послання,
вміщене у таїнстві цієї
ночі, справді походить
від Бога. Немає місця
для сумнівів, залишмо
його скептикам, які
звертаючись
лише
до розуму, ніколи не
знаходять істини. Не
залишилося місця для
байдужості, яка панує в
серцях тих, які нездатні
любити, боячись щось
втратити.
Прогнаний
будь-який смуток, тому
що Дитя Ісус – це
істинний
Утішитель
серця.

вже більше не самотні
й не покинуті. Пречиста
Діва дарує нам Свого
Сина,
як
початок
нового життя. Істинне
світло приходить, аби
просвітити наше життя,
часто замкнене в тіні
гріха.
Сьогодні
ми
наново відкриваємо те,
ким ми є! Цієї ночі нам
вказано шлях, яким слід
пройти, аби досягти до
мети. Відтепер повинен
згаснути
будь-який
страх та боязнь, тому
що світло показує нам
шлях до Вифлеєму. Ми
не можемо залишатися
бездіяльними. Нам не
дозволено залишатися
непорушними.
Ми
повинні
йти,
щоб
побачити
нашого
Спасителя, покладеного
в яслах. Ось вона,
причина
радості
й відради: це Дитя
«народилося для нас»,
«дане нам», як звіщає
пророк Ісая (пор. 9,5).
Людові, що понад дві
тисячі років проходить
всіма дорогами світу,
щоб вчинити кожну
людину учасником цієї
радості, довірено місію
допомагати пізнавати
«Князя миру», стаючи
Його дієвим знаряддям
між народами.

закарбуймо у своєму
серці Його слова, не
відвертаючи
погляду
від Його обличчя. Якщо
візьмемо Його у свої
обійми й дозволимо
Йому обійняти нас, Воно
принесе нам такий мир
серця, який не знатиме
кінця. Це Дитя вчить нас,
що насправді є суттєвим
у нашому житті. Воно
народжується в убогості
світу, бо для Нього
та Його родини не
знайшлося місця в заїзді.
Воно знаходить притулок
та захист у стайні й
покладене у яслах для
тварин. Однак, з цього
«нічого»
виливається
світло Божої слави.
Починаючи звідси, для
людей простого серця
розпочинається
шлях
справжнього визволення
та вічного відкуплення. З
цієї Дитини, що носить у
Своєму обличчі відбиток
добра, милосердя й
любові
Бога
Отця,
випливає для всіх нас,
Її учнів, обов’язок, як
навчає апостол Павло,
«зректися злодіянь» та
багатств світу, щоб
жити «у поміркованості,
справедливості
й
побожності» (Тит 2,12).

до
поміркованої
поведінки,
тобто,
простої, врівноваженої,
прямолінійної, здатної
збагнути суттєве та
ним жити. У світі,
який надто часто є
суворим до грішника,
але поблажливим до
гріха, існує необхідність
розвивати
сильне
почуття справедливості,
щоби
шукати
й
впроваджувати в життя
Божу
волю.
Серед
культури байдужості, яка
нерідко перетворюється
у безпощадність, наш
стиль життя, натомість,
повинен бути сповнений
милістю,
емпатією,
співчуттям, милосердям,
які слід кожного дня
черпати
з
криниці
молитви.
Нехай же наші очі,
подібно до вифлеємських
пастирів,
також
зуміють
наповнитися
здивуванням
та
подивом, споглядаючи
в Дитяті Ісусі Божого
Сина.
Перед
Ним
нехай злине з наших
сердець
благання:
«Господи, покажи нам
Своє милосердя, даруй
нам Твоє спасіння» (Пс
85,8).

У суспільстві, яке часто
сп’яніле споживацтвом http://uk.radiovaticana.
Сьогодні
народився
приємностями, va/news/2015/12/24
Божий
Син:
усе Отож,
коли
чуємо та
змінилося.
Спаситель про
народження надміром та розкішшю,
та
світу прийшов, аби Христа, залишаймося в показовістю
причаститися
нашій мовчанці та дозвольмо, н а р ц и з и з м о м ,
призиває
нас
людській природі, ми аби промовило це Дитя; Він
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«Нехай Різдво Христове принесе мир Україні», – Різдвяне
послання Папи Франциска Urbi et Orbi
25 грудня 2015
«Там, де народжується
Бог, там народжується
надія: Він приносить
надію. Де народжується
Бог, там народжується
мир. А де народжується
мир, там вже немає місця
для ненависті та війни», такі слова сьогодні Папа
Франциск
виголосив
у Ватикані у своєму
щорічному
різдвяному
Посланні Urbi et Orbi.
Папа зосередив увагу на
тих країнах, де тривають
військові конфлікти. Мова
йшла і про Україну.
«Нехай Різдво принесе
мир
також
Україні,
подасть
полегшення
тим, які страждають
від наслідків конфлікту,
та надихне готовність

довести до сповнення
підписані угоди, щоб
відновити згоду в усій
країні», – виголосив
Папа Франциск.
Він
також
побажав
відновлення діалогу та
порозуміння ізраїльтянам
і палестинцям. Папа
попросив у Господа,
щоб
порозуміння,
досягнене в лоні ООН,
змогло
якнайшвидше
втишити гуркіт зброї у
Сирії та виправити важке
гуманітарне становище
виснаженого населення.
Однаково невідкладним,
за словами Понтифіка,
є те, щоб таку саму
підтримку знайшла угода
щодо Лівії, аби були
подолані важкі поділи та
насильство, що терзають
країну. Нехай увага всієї

міжнародної спільноти
буде
однодушно
звернена на те, щоб
припинити жорстокості,
які у згаданих країнах, а
також в Іраку, Ємені та
Субсахарській
Африці
досі спричиняють численні
жертви,
завдаючи
великих страждань, не
щадячи навіть історичної
та культурної спадщини
цілих народів. Думка
Папи лине також до
тих, які постраждали
від жорстоких терактів,
зокрема,
нещодавніх
кровопролить,
що
трапилися у небі Єгипту, у
Бейруті, Парижі, Бамако
й Тунісі, Конго, Бурунді
та Південного Судану.

переслідуваним
задля
віри в багатьох частинах
світу. Це наші сучасні
мученики.
Просимо
миру і згоди для дорогих
народів Нехай радість
цього дня просвітить
зусилля колумбійського
народу,
щоби
він,
натхнений надією, і надалі
заанґажовано прямував
до бажаного миру. Там,
де народжується Бог,
родиться надія; а де
народжується надія, там
люди наново віднаходять
свою
гідність»,
наголосив у посланні
Папа Франциск.
http://risu.org.ua/en/
index/all_news/catholics/
vatikan/62053/

«Нехай же Дитятко Ісус
дарує сили й розраду
нашим братам і сестрам,

Глава УГКЦ проголосив Екуменічну концепцію УГКЦ
Синод Єпископів УГКЦ,
який відбувся в ІваноФранківську 31 серпня
- 6 вересня 2015 року,
обговорив та затвердив
терміном на п’ять років
Екуменічну
концепцію
Української
ГрекоКатолицької
Церкви.
Документ
оприлюднив
Департамент інформації
УГКЦ 25 грудня.

принципів,
які
характеризують
її
екуменічну
позицію.
Наведений
перелік
цих
засад
і
їхнє
представлення не можна
вважати вичерпними, а
тому очікується, що вірні
УГКЦ та інших церковних
спільнот продовжать її
подальше обговорення
та
удосконалення
запропонованих шляхів
до єдності.

Екуменічна
концепція
представляє
бачення
з
боку
УГКЦ
тих
основоположних

У Декреті проголошення
Екуменічної
концепції
УГКЦ
наголошується,
що
«сучасний
стан

28 грудня 2015

10 ñ³÷íÿ 2016 p.

розділення християнства
можемо
вважати
хворобою, яку зцілить
тільки
Божа
любов
і благодать Святого
Духа, а благальні слова
Господа нашого Ісуса
Христа, що ними Він
молився – «Щоб усі
були єдині: як Ти, Отче,
в Мені і Я – в Тобі, щоб
і вони в нас одне були,
щоб світ увірував, що
Ти послав Мене» (Ів.
17, 21), не можуть бути
байдужими жодному з
Його послідовників.
Екуменічна

20

концепція

УГКЦ набере чинності
через два місяці від
дня
електронного
опублікування його на
офіційній
веб-сторінці
Української
ГрекоКатолицької
Церкви
(тобто 23 лютого 2016
року).
http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
ugcc/62061/

Мир по всій землі. Марш миру у Ювілей Милосердя
23 грудня 2015

З ініціативи блаженного Папи Павла VI, Католицька Церква в усьому світі вже майже пів століття
розпочинає кожен новий рік молитвою за мир, адже 1 січня припадає Всесвітній день миру. З цієї
нагоди мирянський рух «Спільнота святого Еґідія» організовує в різних містах світу Марш миру, під час
якого численні небайдужі люди виходять на вулиці своїх міст, щоб засвідчити своє прагнення миру і
піднести молитву за регіони, які переживають війну.
Осередки Спільноти, які діють в Києві, Львові та Івано-Франківську, приєднуються до цієї акції, та
організовують Марш миру в своїх містах. Говорив Юрій Ліфансе, координатор Спільноти святого Еґідія
в Україні:
В столиці України марш розпочався о 14.00 від
Бессарабської площі та пройде до Майдану Незалежності.
«Ми починаємо новий рік кроком миру, щоб гучно
заявити: Нам потрібен мир для всіх у світі, де триває
“поетапна третя світова війна”. МИР у світі, де війна стає
інструментом політики, а бомбардування – аргументом в
дискусії. МИР це загальне благо, що належить людству.
Ніхто не має права його приватизувати, і кожен покликаний
його будувати», – підкреслюють організатори.
За матеріалами:
http://uk.radiovaticana.va/news/2015/12/23
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