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Різдвяна Виставка в Музею Скарб Віри - ст. 23

Філадельфія, Пенс. -  У неділю, 10-го січня 2016 р. хори з наших українських католицьких церков 
звяли участь у щорічному “Фестивалі Коляд” в українській католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в 
Філадельфії, Пенс.  Шістнадцять музичних хорових колективів виступили на фестивалі.  Після програми 
відбулося товариське прийняття в Катедральному залі.  (Фото: Тереcа Ciвaк, Таня Білий і Пeтрo 
Білий)

Фестиваль Українських Різдвяних Колядок

Зведений Хор
Керівник: Богдан Генгало

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè

В цьому випуску:  
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о. Йосиф Шупа, ректор Катедри вітає 
всіх на фестивалі.

Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Вокальний Ансамбль Катедри Непорочного Зачаття, Філадельфія, ПА.
Керівник: Богдан Генгало

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

Дивіться фотографії на нашій сторінці “Archeparchy of Philadelphia” 
Facebook. 

Іван Шпильчак  був ведучим на 
Фестивалі Колядок.
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Дитячий Хор Нашої Української Рідної Школи, Дженкінтаун, ПА.  
Керівник: Галина Боднар
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Хор парафії Свв. Петра і Павла, 
Фініксвілл, ПА.

Керівник: Маруся Домчевська

Дит’ячий Хор Українського 
Музичного Інституту Філадельфії 

Керівник:  Леся Пенгальска

Хор парафії Благовіщення Пречистої 
Діви Марії, Мелроуз Парк, ПА.
Керівники: Леся Пенкальська, 

Ірина Зварич.
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Чоловічий хор “Прометей”, 
Філадельфія, ПА

Керівник: Роман Кучарський

Хор Академії св. Василія Великого, 
Дженкінтаун, ПА

Керівник:  Сестра Ґермана Сеніта, 
ЧСВВ

Камерний Тріо св. Василія Великого, 
Дженкінтаун, ПА

Керівник:  Томас Міні
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Володимир Савчак

Хор парафії Успення Пресвятої 
Богородиці, Перт Амбой, Н.Дж.

Керівник: Алла Коростиль

Дует бандуристок “Берегиня”
Юлія Ступень і Галина Боднар
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Хор парафії Св. Михаїла, 
Балтимор, МД

Керівник: Люба Семущак

Чоловічий хор “Дзвін”, 
Філадельфія, ПА.

Керівник: Нестор Кизимишин

Хор парафії Св. Михаїла, 
Дженкінтаун, ПА.

Керівник: Марія Камінська
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Квартет “ВЛИН”, Бальтимор, МД
Віра МакФітерс, Катерина і Юрій 

Попович і Люба Семущак

Камерний xор “Аколада”, 
Філадельфія, ПА.

Керівник: Богдан Генгало

Митрополит Стефан Сорока
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок
(фото: Ñівак/Áілий)

Зведений Хор
Керівник: Богдан Генгало

Катедра була наповнена виконавцями та глядачами.
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СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

2 ЛЮТОГО 2016
Євангелія від Луки 2:22-40

І як сповнилися дні очищення 
їхнього, за законом Мойсея, 
вони привели Його в 
Єрусалим поставити Його 
перед Господом,  як то 
написано в Господньому 
законі: “Кожний хлопець, 
первородний, буде посвячений 
Господеві”,-  і принести 
жертву, як то написано в 
Господньому законі:  “Пару 
горлиць або двоє голубенят.”  
А був в Єрусалимі чоловік 
на ім’я Симеон; чоловік той, 
праведний та побожний, 
очікував утіхи Ізраїля, і Дух 
Святий був на ньому.  Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти перш, ніж 
побачить Христа Господа. 
 
Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитя-Ісуса, щоб учинити над Ним за законним 
звичаєм,  він узяв Його на руки, благословив Бога й мовив: . “Нині, Владико, можеш відпустити 
слугу Твого за Твоїм словом у мирі,  бо мої очі бачили Твоє спасіння,  що Ти приготував 
перед усіма народами;  світло на просвіту поганам, і славу Твого люду - Ізраїля.”  Батько 
Його і мати дивувалися тому, що говорилося про Нього.  Симеон же благословив їх і сказав 
до Його матері Марії: “Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі; Він 
буде знаком протиріччя,  та й Тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох 
сердець.”  Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера; вона була 
вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого;  зоставшися вдовою 
аж до вісімдесят четвертого року, вона не відходила від храму, служачи (Богові) вночі і вдень 
постом та молитвою.  І надійшла вона тієї самої години й почала прославляти Бога та 
говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.  І як вони виконали все згідно 
з законом Господнім, повернулися в Галилею, до Назарету, Свого міста.  Хлоп’я ж; росло й 
міцніло, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на Ньому.
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ПРАЗНИК ТРЬОХ СВЯТИХ

30 січня 2016

Святий Василій 
Великий

Коло 330 р. Василь 
народився в місті Кесаря 
в Каппадокії у Малій Азії.  
Його батьки, Áасиль і 
Емелія, багато уваги 
й любови присвятили 
йому, бо він був ніжний 
і хворовитий.   Його 
виховували батьки 
і навчили бабуня 
Мокрина.  Молодий 
Василь навчився про 
Áога і як ясно і правильно 
висловлюватися.
 
Маючи такі добрі початки, 
Василь, потім пішов 
на навчання до деяких 
найкращих шкіл у Кесареї 
і в Константинополі.  
Пізніше студіював у місті 
Атені у Греції, де він 
познайомився з другим 
християном, з Григорієм 
від Назіянзену.
 
Закінчивши навчання, 
вернувся до Кесареї і 
там став начальником 
усіх шкіл.  Але під пливом 
свого сестра Мокрини, 
Василь прийняв хрещення 
і вирішив стати монахом.  
Два роки Василь 
подорожував по Єгипті, 
Палестині й Ñирії.  Там 
студіював з найкращими 
учителями.  Опісля того 
вернувся до Каппадокії 
і протягом 5 років жив 
життям монаха.  До нього 
пристав його приятель 
Григорій, а також інші 
юнаки.  Василь написав 
правила для монахів, які 

важні ще ій сьогодні.  А 
також Василь засновував 
сиротинців, шпиталі та 
школи.

Тому, що появилися групи 
людей, які намагалися 
відтягнути християн 
від правд віри, Василь 
покинув монастер, 
пішов між народом і 
навчав його того, що 
було правдене.  Ñтав 
священиком, єпископом, 
а потім Митрополитом у 
Кесарії.  Він був добрим 
проповідником і також 
працював над церковними 
відправами.  В нашій 
Ñхідній Церкві ми часом 
відправляємо Áожествену 
Літургію св. Василія під 
час церковного року.  
 1-ого січня 379,  він 
помер, надміру праці та 
лихого здоровля.  Василь 
став святим та доктором 
Католицької Церкви 
(знавцем церковного 
навчання).

Святий Григорій
 
Коло 320 р. народився 
Григорій в малому селі, 
що називалося Аріянзус 
у Каппадокії, на північ 
від Палестини, вздовж 
побережжя Чорного 
Моря.  Його батько, 
також називався Григорій, 
став християном, майбуть 
за молитвами матері – 
християнки Нонни. 
 
Григорій разом з своїм 
братом відвідував школи 
у Кесареї.  Там його 
шкільним приятелем був 
Ñвятий Василій Великий 

і справді довго тривала 
щира дружба.  Коли 
св. Василій почав свій 
монастер, Григорій радо 
став монахом.  Григорій 
помагав св. Василеві 
опрацьовувати правила 
для монахів.
 
Під пливом свого 
батька котрого був 
священиком і по довгих 
молитвах Григорій став 
священиком.  Ñв. Василій 
як Архиєпископом хотів 
що Григорій би став 
єпископом.  Єпископ 
Григорій був покликаний 
до Константинополя.  
Константинопол став 
місцем спорів, замішан, 
та перекупства.  А 
помалу через його чесне 
і вчене проповідництво 
та скромний приклад 
життя, нарід повернувся 
до віри, і порядок був 
відновлений.  св. Григорій 
знаний що написав чудові 
поезії й прозові твори. 
  
 
Святий Йоан 
Золотоустого

Коло 347 р. народився 
Йоан в Антіохії в Ñирії.  
В зарані життя св. Йоана 
помер його батько.  
Мати його, вдова, сама 
мала повнити обовязок 
виховати сина, даючи 
йому якнайкращу освіту.  
Коли йому було 18 
років Йоан вже став 
адвокатом.

Але правдиве 
зацікавлення зверталася 
до Ñвятого Письма.  Він 

також любив студіювати і 
молитися.  Він хотів стати 
монахом, але добре знав 
що мусить опікуватися 
своєю повдовілою 
маму. Та він вдома 
вів богоугодне життя, 
молився і приготовлявся 
до хрещення.  Тоді можна 
було охреститися тільки 
дорослим.  В 367-ому 
році Йоан прийняв Ñвяту 
Тайну Хрещення з рук 
Архиєпископа Антііохії 
св. Мелетія.  По смерті 
своєї матері, роздав 
своє майно бідним і став 
монахом.  Шість років він 
проживав серед монахів, 
а потім почав жити 
на самоті – молився, 
студіював і писав.

В 381-ому р. Йоан став 
діяконом, а 386-ому р. 
висвятився на священика 
й почав проповідувати 
народові про Áога.  Він  так 
чудово пропоповідував 
що нарід прозвав 
його “Золотоустим.”  
Він пояснив Áоже 
обявлення в Ñвятому 
Письмі і проповідував 
проти нечесноти та інші 
марні чинки.  Иоан був 
безпощадний у критиці 
поганих людей і тих, що 
вели грішне життя.

В 387-ому р. Йоан 
став Архиєпископом 
Константинополя.  Його 
проповіді відзначалися 
мудрістю іі второпністю.  
Він напоминав людей 
не вірити  у ворожби та 
чари і всякі забобони.  

(Продовження на ст. 12)
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Áагато поган, захоплених 
його проповідуванням 
навернулися до Христа.  
Áагато людей, що 
відпали від правдивої 
віри, вернулися знов до 
Церкви.  св. Йоан довгий 
час проводив на студіях 
та на творенні молитов, 
які ми сьогодні чуємо на 
Літургії в церкві.

Тому що він завзято 
виступав проти грішників 
і проступників, вони 
шукали нагоди помститися 
на ньому.  Вони зуміли 
намовити імператора, 
щоб прогняв його з міста.   
Якраз тоді стрaшний 
землетрус навістив місто.  
Люди сказали, що це кара 
Áожа за несправедливе 

поводження із Йоаном.  
Йоан вернувся, але 
незабаром цісар знов 
його вигняв.  Áула зима 
як висланий до далекого 
гірського села, він дуже 
терпів на болі голови, 
животи й безсоння.  

В 407-ому р. Йоан помер 
у Помоні в Понтійській 

провінції Малої Азії.    
Нехай споминати його 
як побожний чоловік 
хто сказав:  “Я засвічую 
лямпаду, лямпаду Áога.”

Adapted from “Наші Ñвяті 
– Our Saints,” MSMG.

Водосвяття в Катедрі

Празник Áогоявлення відзначає Хрещення 
Ісуса Христа в ріці Йордані, яке Він отримав 
від Йоана Хрестителя.

6-го січня 2016 р. на празник Áогоявлення в 
українській католицькій Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, Пенс., Митрополит-
Архиєпископ Ñтефан Ñорока разом з ректором 
Катедри о. Йосифом Шупою, і о. Юрієм 
Ворощаком освятили воду. Ñпівслужителями 
обряду були о. Роман Ñвердан і о. Володимир 
Пасічник.

Дивіться відео “Водосвяття в Катедрі” на нашій 
сторінці на YouTube: https://www.youtube.
com/user/thewayukrainian

(Фото: Тереcа Ciвaк)

ПРАЗНИК ТРЬОХ СВЯТИХ
(продовження з попередньої сторінки)
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Hа сторонці “Vatican Radio - English Section” в Facebook 
поширені знимки зі сторінки сайту “Archeparchy of Philadelphia” 

про святкування Богоявлення в нашій Катедрі.
“Vatican Radio - English Section” Facebook Page shared the pictures and video that “The Way” took of 
the Water Blessing at the Cathedral on the Feast of Theophany.  Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka 
was the Main Celebrant and Homilist at the Divine Liturgy on January 6, 2016 at the Ukrainian Catholic 
Cathedral of the Immaculate Conception, Philadelphia, PA.

As of January 19, 2016, the Facebook post with the photos of Theophany received over 7,064 likes on the 
“Vatican Radio - English Section” Facebook Page.  

The photo album from Theophany was shared 428 times via the “Archeparchy of Philadelphia” Facebook 
Page.

Also, the Facebook post with the video of Theophany received over 1,112 likes on the “Vatican Radio - 
English Section” Facebook Page.

Понад 7,064 людей подивилися фотографії 
“Богоявлення в Катедрі” на сторінці “Vatican 

Radio - English Section” і вподобали їх.

Фотографіями зі святкування Богоявлення 
в Катедрі зі сторінки “Archeparchy of 
Philadelphia” на Facebook поділилося 428 

осіб.
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Eastern Rite Catholic and Orthodox churches celebrate Theophany

By John E. Usalis
Published: January 7, 
2016
Republican Herald

SAINT CLAIR — Eastern 
Orthodox and Eastern 
Rite Catholic churches 
around the world 
celebrated the Feast of 
the Theophany of Our 
Lord on Wednesday, 
including St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church in Saint Clair.

The feast, which includes 
the blessing of the 
“Jordan Water” and 
marks the manifestation 
of God made man 
in Jesus Christ, was 
celebrated with Divine 
Liturgies on the holy day 
or on the vigil Tuesday, 
which was also a day of 
fast and abstinence.

Monsignor Myron 
Grabowsky, pastor of 

St. Nicholas Church and 
St. Michael Ukrainian 
Catholic Church in 
Shenandoah, was the 
celebrant of the 9 a.m. 
Divine Liturgy.
The choir led the faithful 
with the chanting of 
prayers and hymns in 
English and Ukrainian.

The Feast of the 
Theophany of Our 
Lord is a major feast in 
Eastern Christianity that 
celebrates the Baptism of 
Jesus Christ in the River 
Jordan by St. John the 
Baptist. The importance 
of this event, described in 
the Gospels of Matthew, 
Mark, Luke and John, 
involves the first public 
manifestation of the 
Holy Trinity to mankind. 
Theophany comes 
from the Greek word, 
“theophania,” which 
means “appearance of 
God.”

Jesus’s baptism is the 

focus of the feast, with 
many prayers directed 
to it, such as one of the 
troparions during the 
Divine Liturgy:

“When you, O Lord, 
were baptized in the 
Jordan, worship of the 
Trinity was revealed, the 
voice of the Father bore 
witness to you, naming 
you the beloved Son, 
and the Spirit in the form 
of a dove confirmed the 
word’s certainty. Glory 
to you, O Christ God, 
who appeared and 
enlightened the world.”

The corresponding feast 
in Western Christianity is 
the Feast of the Epiphany, 
also on Jan. 6, when the 
Magi came to visit the 
Jesus and present Him 
with the gifts of gold, 

frankincense and myrrh.

“The English word 
for ‘theophany’ is 
‘manifestation,’ so today 
we are here to celebrate 
the manifestation of the 
threefold Trinity of God 
— the Father, Son and 
Holy Spirit, this great 
revelation that has been 
given to us,” Grabowsky 
said during his homily.

Theophany in the Eastern 
church also included the 
Nativity of Our Lord 
God and Savior Jesus 
Christ, the appearance 
of the Magi and also the 
wedding feast at Cana 
— the appearances of 
God.

Msgr. Myron Grabowsky sprinkles 
parishioners with holy water as Charles 
Naradko holds the water after the Blessing 
of Water during the Feast of the Theophany 
on January 6, 2016 at St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church in Saint Clair.  (Photo: 
Jacqueline Dormer)  

(continued on next page)(Photo: Jacqueline Dormer)  
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“To be his (God) faithful 
children, we must be 
able to understand 
the glorious moment 
we celebrate now, this 
moment of him being 
revealed as the Son of 
God,” Grabowsky said. 
“After Jesus is baptized in 
the water, what occurs? 
We hear God our father 
announce to everyone 
that ‘This is my beloved 
son in whom I am well 
pleased.’ Each of us 
are sons and daughters 
of our heavenly father. 
As God our father 
announced to Jesus 
that he is his beloved 
son, we too share in this 
momentous occasion, 
for to us it should also 
be manifested to us the 

beautify of the revelation 
of the Trinity.”

At the conclusion of 
the liturgy, “The Great 
Blessing of Jordan Water” 
prayer rite was held. 
Grabowsky was assisted 
by parishioners Myron 
Yourshaw, Thomas Stock 
and Michael Buchinsky, 
who each held a trikiri, 
which is a liturgical 
candlestick with three 
lighted candles joined at 
the base. The three men 
held the trikiri during the 
service.

Grabowsky read the 
detailed prayers as he 
faced two containers 
holding water. He 
took the trikiri held by 

Eastern Rite Catholic and Orthodox churches celebrate Theophany
(continued from previous page)

Yourshaw, made the sign 
of the cross with it over 
the water, then turned 
it over and put it in the 
font, extinguishing the 
candles. He repeated 
the action with the other 
trikiri. After additional 
prayers, Grabowski 
leaned forward and 
blew on the water three 
times in the sign of the 
cross, then dipped his 
right hand into the water 
and made the sign of 
the cross three times. He 
also took the crucifix he 
held during the prayers 
and dipped it three times 
into the water.

With the assistance of 
parishioner Charles 
Naradko, Grabowsky 

walked through the 
church and used the 
Jordan Water to bless 
the church and everyone 
in it.

When the ceremony was 
concluded, people lined 
up to be anointed with 
holy oil by Grabowsky. 
People brought bottles 
and other containers to 
take the Jordan Water 
home with them. Many 
followed a tradition of 
drinking a small cup of 
the blessed water.

http://republicanherald.
com/news/eastern-rite-
catholic-and-orthodox-
chu rches - ce l eb ra te -
theophany-1.1992098

SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, 
Olyphant, PA. celebrates the Theophany

Rev. Iwasiw and Rev. Wysochansky bless 
the water as the parishioner Howard Smith 
participates in the services. 

(Photos: Lauren Telep)

The Feast of the Theophany, January 6, 2016, 
commemorates the Baptism of Our Lord. 

On the Eve of Theophany January 5th, 2016 at the 
7:00 p.m. Divine Liturgy, the parishioners celebrated 
the  Holy Day of Obligation with the Blessing of the 
Water in the vestibule of the Church with Rev. Nestor 
Iwasiw, Pastor and Rev. John  Wysochansky.
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Різдво за Юліянським 
календарем 7-го січня 2016 
р. в українській католицькій 
Катедрі Непорочного Зачаття 

в Філадельфії, Пенс.

о. Йосиф Шупа

Митрополит 
Стефан Сорока



Повідомлення про проведення Жіночого дня молитви 2016 р.

ЖІНКИ ЯК ОПІКУНКИ:
ДУХОВНІ, ПАСТОРАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

«... а плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність...» (Гал. 5, 22).
«... робімо добро без утоми: своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо 

добро всім, а зокрема рідним у вірі» (Гал. 6, 9-10).

І знову Українська Католицька 
Архиєпархія  Філадельфії у співпраці 
з Ñестрами Чину святого Василія 
Великого, Ñестрами Ñлужебницями 
Непорочної Діви Марії, Ñестрами 
Місіонарками Покрову Áожої Матері 
спонсорують Жіночий День Молитви 
2016 року. Темою цьогорічного 
дня молитви, розвинутою 
членами Філадельфійського 
Архиєпархіяльного  Комітету 
Збагачення Жінок, стануть роздуми  
про місію Комітету надавати 
жінкам різного віку нагоду зростати 
духовно і поглиблювати свою віру;  
поштрювати свою громадянську 

Announcements from Metropolitan Stefan Soroka

Effective January 1st, 2016, Rev. Gregory Maslak, Senior Priest at the Ukrainian Catholic Cathedral 
of Immaculate Conception, is granted his request to be retired from full and active ministry in the 
archeparchy.  Rev. Maslak will continue to reside at Ascension Manor where he will celebrate occasional 
liturgical services for residents in the prayer chapel.

Effective January 1st, 2016, Rev. Walter Pasicznyk assumed duties and responsibilities as Assistant 
Parish Priest to the Rector of the Ukrainian Catholic Cathedral of Immaculate Conception.

Effective February 1st, 2016, Rev. Alexander Dumenko is relieved of his duties and responsibilities as 
Parish Administrator of St. Nicholas Ukrainian Catholic Church in Millville, NJ to allow for an increased 
pastoral ministry at St. Stephen’s Ukrainian Catholic Church at Toms River, NJ.

Effective February 1st, 2016, Rev. Roman Sverdan is assigned as Parish Administrator of St. Nicholas 
Ukrainian Catholic Church in Millville, NJ, in addition to his current duties and responsibilities at the 
Chancery.

Picture from Women’s Day 2015
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(Продовження на ст. 18)



свідомість і своє 
зрозуміння соціальних  
питань та проблем,  які 
стоять перед жінками 
та родинами; спонукати 
до особистого розвитку 
через  різні  нагоди 
збагачення. 

Минулорічний Жіночий 
день молитви відбувся 
по регіонах: в церкві 
св. Миколая, в Пасейку 
(Ню Джерзі), та в церкві 
Ñтрітення Господнього  
в Ленсдейл, Пенс. 
(Ф і л а д е л ьф і й с ь к и й 
деканат).  Відвідання 
заходу було найвищим 
з часу його проведення; 
і відгуки учасників були 
одностайно дуже високі 
про тему ( Віра і родина), 
місце проведення (в 
різних парафіях) та зміст  
програми (презентація 
та обряд закриття).

Продовжуючи в 
цьому ж напрямі, 
Жіночий день молитви 
2016 року пройде в 
Вашінгтонському та 
Північно- Антрацитному  
деканатах Архиєпархії 
за такими адресами:  

THE UKRAINIAN 
CATHOLIC NATIONAL 
SHRINE OF THE HOLY 
FAMILY 
4250 Harewood Road, 
Northeast, Washington, 
D. C., on SUNDAY, 

MARCH 6, 2016; and

ST. VLADIMIR 
UKRAINIAN GREEK 
CATHOLIC CHURCH 
430 North Seventh 
Avenue, Scranton, 
Pennsylvania, on 
SUNDAY, APRIL 24, 
2016.

День розпочнеться 
Áожественною літургією 
о 10: 30.  Опісля обід,  
заявлена програма  
англійською мовою та 
обряд закриття.  День 
завершиться в 4 год. 
пополудні.  

Як випливає з теми 
2016 року, програма 
буде зосереджена  
на пастирських  та 
практичних аспектах  
опіки  над членами 
родини з особливими 
потребами, як от 
хвороба, недієздатність   
і/ чи  похилий вік, з 
опертям  на Ñвяте Письмо  
і вартості та ідеали 
Ñхідної Християнської 
Духовності.  Також 
будуть дані поради, 
як самим опікунам 
забезпечити свої 
духовні, пасторальні та 
практичні потреби.  

Нашу програму 
представлять Ñестра 
Джоен Ñослер, ЧÑВВ, 

Помічниця провінційної 
настоятельки Провінції 
Христа Чоловіколюбця 
Ñестер Чину святого 
Василія Великого,  
та Енн  Ñтефаник, 
парафіянка Церкви  
Ñтрітення Господнього  в 
Ленсдейл, Пенс.  Ñестра 
Джоен зосередиться 
на пасторальних 
аспектах  опіки. Пані 
Ñтефаник, говоритиме 
про важливість  для 
опікунів не забувати 
про потребу піклуватися 
також про свої особисті 
потреби. 

Ñестра Джоен отримала 
сертифікат з Клінічної 
Пасторальної Освіти.  
Вона готувалася до 
цього професійного 
призначення і отримала 
значні знання, які 
дають їй можливість  
сприяти біофізичному, 
п с и х о - д у х о в н о м у , 
та соціо-родинному  
о з д о р о в л е н н ю 
особистостей та 
спільнот.  Ñестра Джоен 
має достатню практику  
в цій ділянці завдяки 
попередньому служінню 
як капелан в Джінс та 
Ебінгтон лікарнях. 
 
Пані Ñтефаник з 
любов’ю опікувалася 
своєю мамою в остання 
роки її життя і своїм 

ЖІНКИ ЯК ОПІКУНКИ:

ДУХОВНІ, ПАСТОРАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

братом, який  все 
своє життя страждав 
від хронічної хвороби.  
Вона розповість про 
свій досвід  віддяки та 
викликів, пережитий 
впродовж цих років 
опіки над членами своєї 
родини.  

Ми сердечно 
запрошуємо  вас взяти 
участь в Жіночому дні 
молитви 2016 року.  
Пожертва в сумі $10 
покриває вартість 
обіду.  

За ширшою 
інформацією просимо  
сконтактуватися з 
сестрою Доротеєю 
Анною Áусовською, 
ЧÑВВВ, за № тел: 
( 2 1 5 ) 3 7 9 - 3 9 9 8 . 
Запрошуємо Вас і 
просимо запросити 
ваших приятелів!
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(продовження з попередньої сторінки)
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Жінки як опікунки: 
Духовні, пасторальні та практичні аспекти 

 

Спонсоровано: 
 

Українською 
Католицькою 
Архиєпархією 

Філядельфії 
 

Сестрами 
Чину Св. 
Василія 

Великого  
 

Сестрами 
Служебницями 

Непорочної 
Діви Марії 

 
Сестрами 

Місіонарками 
Покрову Божої 

Матері 

 

У НЕДІЛЮ, 6 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ, 
 

В УКРАЇНСЬКОМУ КАТОЛИЦЬКОМУ 
КРАЙОВОМУ СОБОРІ   
ПРЕСВЯТОЇ РОДИНИ 

 4250 Harewood Road, Northeast 
Washington, D. C. 

 
АБО 

 
У НЕДІЛЮ, 24 КВІТНЯ 2016 РОКУ, 

 
В УКРАЇНСЬКІЙ ГРЕКО- КАТОЛИЦЬКІЙ 

ЦЕРКВІ  СВ. ВОЛОДИМИРА 
430 North Seventh Avenue 

Scranton, Pennsylvania 

 
Св. Йоан, Опікун Богородиці  та 

Покровитель опікунів 
У своєму посланні до Галатів св. Павло навчає нас: "Робімо добро без утоми: своєчасно, як не ослабнемо, житимемо"       
(Гал. 6,9).  Приєднайтеся до жінок з Архиєпархії, з якими промовець на основі Святого Письма і згідно зі Східною 
християнською духовністю розмовлятиме про пасторальні й практичні аспекти опіки над членами сім`ї з 
особливими потребами, А ТАКОЖ дасть поради опікунам, як духовно, пасторально та практично піклуватися про 
себе. 

Наш день розпочнется з Божественної Літургії об 10:30 ранку в обох приміщеннях  
опісля обід та програма. 

 

Пропонований 
Даток: 

$10 за обід 
 

Просимо чек 
виписати на: 

Ukrainian 
Catholic 

Archeparchy of 
Philadelphia 

     РЕЄСТРАЦІЯ 
Я візьму участь в Жіночому Дні  6 БЕРЕЗНЯ у Вашінґтоні (останній день реєстрації:  20 лютого) 
Я візьму участь в Жіночому Дні  24 КВІТНЯ в Скрентоні (останній день реєстрації: 10 квітня) 

____________________________________________________________________________ 
Ім`я 

____________________________________________________________________________ 
Адреса 

____________________________________________________________________________ 
    Місто    Штат   Код 

____________________________________________________________________________ 
   Електронна адреса      Телефон 

____________________________________________________________________________ 
Парафія 

 

ПРОСИМО НАДСИЛАТИ РЕЄСТРАЦІЮ ДО: 
Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM 

710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, Pennsylvania 19046 



Sunday Lenten Vespers 
Schedule during the 

Great Fast in the Parishes 
of the Philadelphia Deanery

Sunday Devotions Schedule
 during the Great Fast 
in the Parishes of the 

South Anthracite Deanery

Sunday, February 
28—4 p.m. Annunciation 
of the BVM Church, 1206 
Valley Road Melrose 
Park, Pa  Sermon: Father 
Volodymyr Klanichka

Sunday, March 6--
-4 p.m. Protection of 
the BVM Church, 2026 
Bath Road, Bristol, Pa. 
Sermon:  Father Walter 
Pasicznyk

Sunday, March 13—4 
p.m. Cathedral of the 
Immaculate Conception, 
830 North Franklin 
Street, Philadelphia, Pa.  
Sermon: Father John 
Fields

The Lenten Vespers are 
coordinated by Rev. 
Msgr. Peter Waslo, Dean 
and the clergy of the 
Philadelphia Deanery.

It is hoped that the 
faithful from throughout 
the area will travel 
from parish to parish 
each Sunday during the 
prayerful time of the 
Great Fast, not only for 
the spiritual enrichment 
provided during these 
services but also to meet 
other parishioners and 
to become more familiar 
with the churches that are 
part of the Philadelphia 
Deanery.

During this Lenten 
season, the faithful of 
the South Anthracite 
P r o t o p r e s b y t e r y 
of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy 
of Philadelphia will 
continue the decades-
old tradition of gathering 
for Lenten devotions on 
Sunday afternoons in the 
churches of the deanery. 
During the services, the 
host pastor will also give 
a sermon.

The Lenten devotions 
begin each Sunday 
at 3 p.m. and are 
coordinated by the 
Protopresbyter Very Rev. 
Michael Hutsko and 
the clergy of the South 
Anthracite Deanery.  
After the services, a cake 
and coffee social is held 
in the respective parish 
halls. The proceeds from 
the weekly collection 
benefit the St. Josaphat 
Ukrainian Catholic 
Seminary in Washington, 
D.C.

The 2016 
L e n t e n 
D e v o t i o n 
schedule is 
as follows: 

Forgiveness Vespers, 
Feb. 7 (Cheesefare 
Sunday) — Protection 
of the Mother of God 

Ukrainian Catholic 
Church, McAdoo, Pa.

First Sunday of the 
Great Fast, Feb. 
14 — Patronage of 
the Mother of God  
Ukrainian Catholic 
Church, Marion Heights, 
Pa..

Second Sunday of 
the Great Fast, Feb. 
21 — St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church, Saint Clair, Pa.

Third Sunday of the 
Great Fast, Feb. 28 
— St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic 
Church, Maizeville, Pa. 

Fourth Sunday of the 
Great Fast, March 6 
— Ss. Peter and Paul 
Ukrainian Catholic 
Church, Mount Carmel, 
Pa.

Fifth Sunday of the 
Great Fast, March 13 
— St. Michael Ukrainian 
Catholic Church, 
Shenandoah, Pa.

Flowery (Palm) 
Sunday, March 20-- 
St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church, 
Minersville, Pa.

Philadelphia, Pa.—
On Sundays during the 
Great Fast, the faithful 
of the parishes of the 
Philadelphia Deanery are 
invited and encouraged 
to participate in Lenten 
Vespers which will be 
held in a different church 
each Sunday of Lent.

The Lenten Vespers 
will begin at 4:00 p.m.  
Visiting clergy will be 
available for the Holy 
Mystery of Reconciliation 
before the services, 
hearing confessions 
beginning at 3:30 p.m.  
During the services, a 
visiting priest will also 
give a sermon.

The Lenten 
V e s p e r 
schedule is as 
follows:

Sunday, February 
14—4 p.m. Holy 
Myrrh-Bearers Church, 
900 Fairview Road, 
Swarthmore, Pa. Sermon: 
Father Paul Makar

Sunday, February 
21---4 p.m. St. Michael’s 
Church, 675 Cooper 
Landing Road, Cherry 
Hill, Pa. Sermon: Father 
D. George Worschak
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LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS OF AMERICA 
ANNUAL LENTEN RETREAT

March 11 to 13, 2016 

ST. MARY’S VILLA RETREAT CENTER, SLOATSBURG, NY
 
This year’s theme is “Merciful, like the Father”. This is the motto of Pope Francis’ Jubilee Year of Mercy. It is 
a time of exploring the meaning of mercy and our allowing God’s unconditional love and limitless mercy to 
transform our lives. We will explore prayer and forgiveness and our own ability to reconcile and forgive as well 
as expand our capacity to trust. This spiritual event will be our “door to mercy” through which we choose to 
pass, trusting in the power and love and mercy of God to transform our lives.
 
Retreat Director is Archpriest Father Daniel Troyan who is pastor of Holy Ghost Ukrainian Greek Catholic 
Church in West Easton, Pennsylvania. He has served in many Ukrainian Catholic parishes from Ohio through 
Pennsylvania in his 34 years of priesthood. He has served as Director of Evangelization and Coordinator for the 
Shroud of Turin exhibit for the Archeparchy of Philadelphia. He has been a member of the League of Ukrainian 
Catholics since his youth and is presently National Spiritual Director of the LUC.
 
Additional details along with registration information will be made available shortly.

PreLenten Pork and Kapusta 
Dinner, Scranton, PA

 
Sponsored by St. Vladimir Ukrainian Greek 
Catholic Church of Scranton

12:30pm - Sunday, January 31, 2016
 
Slow roasted pork loin, homemade pan gravy, 
sweet and sour cabbage [kapusta], real mashed 
potatoes, vegetable, applesauce, rolls, butter, 
dessert, coffee, tea, beverages
 
Adults $13.00; Students ages 6 to 12 $6.00; 
Children 5 years and younger free
 
Advance reservations required no later than 
Wednesday, January 27.
Contact Dorothy Fleck at 570 
346-4164
 
Takeouts available between 
11:30am and 12 noon
 
Divine Liturgy at 10:30am
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Climbing the Stairs to Mercy
ÒFor we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we 

have one who has been tempted in every way, just as we areÑyet he did not sin. Let us then 
approach GodÕs throne of grace with conÞdence, so that we may receive mercy and Þnd 

grace to help us in our time of need.Ó Hebrews 4:15-16

Two Conferences on Mercy 
This is a time for exploring the meaning of mercy and 

allowing God's unconditional love and limitless 
mercy to transform our lives. 

Holy Trinity Church (Carnegie, PA)
 Saturday March 5, 2016

Pokrova Church (Parma, OH) 
 Saturday April 16, 2016 
Both conference will start with registration at 
 9:30 am until 3:30 pm.  Free Admission  
Lunch will be available - donations accepted 

Confessions will be available

The program will feature three presentations 
followed by group discussion to share insights
and reflections. 

1. ÒWhat do we know about Mercy from the 
Scriptures?Ó - Rev. Jason Charron  

2. ÒDo we pray for Mercy in the Liturgy?Ó  -
Rt. Rev. Msgr. Archimandrite George Appleyard

3. ÒWhy practice Mercy in our Lives and Parishes?Ó - 
Rev. Michael Polosky

   More information will be provided in your 
parish bulletins or call (412)-279-4652 for 
Holy Trinity Church or (216) 524-0918 for 
Pokrova Church
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Різдвяна Виставка в Музею Скарб Віри

Членки 88 відділу СУА при вистаці : Уляна Процюк, Влолодимира Дух, 
ЛІда Дихдала, Леся Ñтецуна, Оксана Тарасюк, Ольга Áілинська, Марійка 
Циган.  (Фото: Юрій  Тарасюк)

Кожен народ має свої 
звичаї і обичаї а з ними 
ідуть в парі народні 
страви й пісні залежить 
від підсоння і добробуту 
даного народу. У 
всіх народах страви 
пов’язані зі святами і 
обставинами в яких і де 
люди живуть.   

Перше велике свято в 
році для нас, це Різдво 
Ісуса Христа.  В дні 
перед Різдвом Ñвятий 
Вечір – цілий день 
строгий піст а вечером 
появляються на столі 
пісні і смачні страви.

В хаті по святочному 
вбрано.  Під образами 
на покутті дідух, котрий 
з поконвіку репрезентує 
наших предків. Побіч 
образів під стіною 
ялинка.   Ñвяточний 
стіл накритий білою 
скатертю а під нею 
сіно, котре пригадує 
нам, що Áоже Дитятко 
на сіні народилося. З 
боків стола під скатертю 
часник, це охорона від 
злих духів.  Посередині 
столу три колачі а вних 
встромлена воскова 
свічка.  Приблизу трійця 
а довкола куття, борщ, 

різного роду вареники, 
голубці, риба, узвар та 
інші святочні страви.  
За столом застелене 
порожне місце для 
померших родини, бо 
віриться, що вони разом 
із родиною також при 
Ñвятій Вечері.

Так виглядала виставка 
в Музею Ñкарб 
Віри при Українській 
Католицькій Архіепархії 
у Філядельфії, 
котру приготували 
членки 88 від. ÑУА 
Ф і л я д е л ь ф і й с ь к о ї 
Округи.    Музей 

Ñкарб Віри заснований 
М и т р о п о л и т о м 
Ñтефаном Ñорокою, 
щоб зберехти католицьку 
віру, мужність та рішучість 
наших предків.  Музей 
відображує історію нашої 
Української Католицької 
Церкви в Америці. Mузей 
Ñкарб Віри знаходиться 
приблизу Української 
Католицької Катедри 
Непорочного Зачаття у 
Філядельфії, ПА.

Виставка була відкрита  
від 20-го грудня, 2015р 
до 17- січня, 2016 р.
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Some Visitors to the “Traditional Ukrainian Christmas Display” 
at the Treasury of Faith Museum on January 10, 2016

(Photos: Teresa Siwak)
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Students from Episcopal Academy Newtown Square, PA visit 
“Traditional Ukrainian Christmas Display”

Students from Episcopal Academy 
Newtown Square, PA visited the 
Ukrainian Catholic Cathedral of 
the Immaculate Conception, the 
Byzantine Church Supplies Store 
and the Treasury of Faith Museum 
in Philadelphia, PA on Tuesday, 
January 12, 2016.  Pictured with the 
group are Rev. Walter Pasicznyk and 
Mother Evhenia, MSMG.  (Photos: Sr. 
Timothea, MSMG)
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February 7th  

2:00 pm 
 

St. Mary’s Chapel in 

Sloatsburg, NY will be 

blessed as a “Holy 
Door” for this  

Jubilee Year!  
 

The Sisters Servants  

invite all to come and celebrate this special service. 
 

Pope Francis wants these Holy 
Doors to become a  

“Door of Mercy” through which 
all who enter will experience the 

love of God, Who consoles,  

pardons, and instills hope.”  

The service will begin at 2:00 
pm in the Gallery with a proces-

sion, and will be bi-lingual.   

All are invited to come and pray 
privately in the chapel before an 
icon of the Mother of God, Door 
of Mercy used by Pope Francis 

opening the Holy Doors in 
Rome.  Refreshments will be 
served following the service.  
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St. Mary’s Villa Chapel – to be designated “Door of Mercy”

The Sisters Servants of Mary Immaculate joyfully announce and welcome all 
to St. Mary’s Villa Chapel in Sloatsburg, NY on February 7th, as Bishop Paul 
Chomnycky, Eparch of Stamford, will declare and bless St. Mary’s Chapel as a 
“Door of Mercy,” especially during the 62nd Holy Dormition Pilgrimage August 
13-14, 2016, as a place where the Jubilee indulgence may be obtained.  

The following are necessary to gain the plenary indulgence.

• Pass prayerfully through the Holy Door

• Offer the “Our Father”, the “Hail Mary”, and the “Glory be” three times 
each for the intentions of  the Holy Father

• Celebrate the Sacramental Mystery of Repentance (Confession) with a 
sincere intention to renounce  sin

• Receive Holy Communion.

Beginning in February, the Sisters will include in the diocesan newspapers a series of articles and pictures 
depicting the corporal works of mercy by their foundress, Blessed Josaphata Hordashevska and the first 
Sisters Servants. 

Sr. Kathleen, SSMI

“His Mercy Endures Forever”
In announcing the 
Jubilee Year of Mercy, 
Pope Francis drew our 
attention to Psalm 136, 
where the phrase “His 
mercy endures forever” 
is repeated no less than 
26 times. By one count, 
this refrain appears in 
the Bible 41 times. 

Why is this refrain so 
ubiquitous in both Old 
and New Testaments?

Francis explains: “To 
repeat continually ‘His 

mercy endures forever’ 
seems to break through 
the dimensions of space 
and time, inserting 
everything into the 
eternal mystery of love. 
It is as if to say that not 
only in history, but for all 
eternity man will always 
be under the merciful 
gaze of the Father.” 

Before his Passion, 
Jesus prayed this psalm. 
Matthew attests to this in 
his Gospel when he says 
that, “when they had 

sung a hymn,” Jesus and 
his disciples went to the 
Mount of Olives. 

When He instituted the 
Eucharist, He did so in 
the light of His mercy. 

Within the very same 
context of mercy, Jesus 
entered upon His 
passion and death, 
conscious of the great 
mystery of love that he 
would consummate on 
the cross. 

Knowing that Jesus 
himself prayed this psalm 
makes it even more 
meaningful for us to take 
up the refrain in our daily 
lives by praying these 
words of praise: “His 
mercy endures forever.”

Our prayer today: I thank 
you every day Lord, for 
Your enduring mercy. It 
is only because of Your 
mercy that I am saved. 

-Mr. Peter Yaremko



24 ñ³÷íÿ 2016 p.  28

The blessings of 100 Years
Sister Bohdonna Podney, OSBM

January 9, 2016, was a blessed day as Sister Bohdonna 
Podney, OSBM, celebrated a century of living, loving, and 

giving.  Hierarchy, clergy, Sisters, family, employees, and alumnae gathered 
to give thanks for the blessing of Sister Bohdonna in their lives.  His Grace 
Metropolitan Archbishop Stefan Soroka was the main celebrant at the Divine 
Liturgy of thanksgiving.  Concelebrating were Msgr. Peter Waslo, chaplain; 
Reverend Father Edward Higgins; and Father Roman Swerdan. Afterwards 
all the guests joined Sister Bohdonna in the dining room for a festive dinner, 
during which frequent wishes for “Many happy years!” echoed through the 
room.   

During her lifetime Sister Bohdonna has contributed much to the Order of the 
Sisters of Saint Basil the Great and has been a model to be respected and 
emulated as one who gave her life to something bigger than herself.  Sister 
Bohdonna loved life and was always passionate about offering herself and 
her talents to the world.  She served as teacher at Saint Basil Academy and 
as a professor at Manor College as well as working at various parishes in the 
United States.  As provincial, Sister led her community through the changes 
in religious life as declared by Vatican II.  For several years Sister Bohdonna 
resided in Mississauga, Canada, where she was commissioned by the General 
Superior to begin a Basilian Mission. Upon returning to the Motherhouse in Fox Chase, Pennsylvania, Sister 
retired from active duty on one front while immediately immersing herself in another; she taught herself to 
use the computer and began designing cards for all occasions while keeping in touch with others through 
e-mail.   

The greatest gift Sister Bohdonna 
possessed was that she has 
learned the secret of living life – 
instead of worrying about aging, 
she was always committed to 
living every moment with love, 
grace, and gratitude.  

A fitting conclusion to the 
celebration was the visit of students 
from the Ukrainian Saturday 
School and Switlychka with their 
presentation of the Vertep. Sister’s 
face was beaming as she sang 
the familiar Ukrainian Christmas 
carols along with the children, no 
doubt remembering the many years of her involvement with such presentations in the past.  

We congratulate Sister Bohdonna and pray for her. We also wish her health, happiness, and a longer life!  
Mnohaya i Blahaya Lita! 

Metropolitan Stefan 
 congratulates 

Sr. Bohdonna on her
 100th Birthday!



Students Give Back to the St. Nicholas Parish and 
Minersville Community

Junior Marian Sodality Coordinates
Annual Feast of St. Nicholas Collection

For “Birthright”

The students of St. Nicholas School in Minersville, 
PA celebrated the feast of St. Nicholas by following 
the example of the school’s patron saint. During the 
Divine Liturgy on the Feast, students brought gifts to 
be distributed to disadvantaged and unwed mothers 
and their babies through the local “Birthright, Inc.“ 
organization. Sister Natalya, SSMI and the officers of 
the Junior Sodality delivered the gifts to the “Birthright” 
office and learned more about the organization and 
the Right to Life Movement.

Students Sponsor a Luncheon to Show 
Support to Minersville Police Department

On December 16, the 8th grade students from St. 
Nicholas visited the Minersville Police Department 
and sponsored a luncheon with the police officers 
and staff. This was to show support for the local 
police as part of the “Citizens Behind the Badge” 
program. Students raised money for the luncheon 
through a school dress-down day.

Junior Sodality Bakes Cookies for Parish Shut-Ins

On the Friday before Christmas, members of the St. Nicholas Junior Sodality gathered at the Convent 
to make and decorate cookies with Sisters Natalya and Zenovia, SSMI. The cookies were added to the 
Christmas dinners that the Senior Sodality Women make and deliver to the parish shut-ins. The girls made 
between 12-15 dozen cookies. The students of the parish Religious Education Program made Christmas 
cards that were also added to the dinners.
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NEW YEAR…NEW BEGINNING
The Reading, PA, parish of the Nativity of the 
Blessed Virgin Mary began a new chapter 
in their parish history at the beginning of 
January 2016.

On Saturday, January 2, the parish’s 
new church and altar were blessed and 
consecrated by Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka.  Joining His Grace and the 
parish pastor, Father Andriy Rabiy, were 
Rev. Archpriest Daniel Troyan, Fr. Roman 
Dubitsky and Msgr. Peter Waslo, priests of 
other churches in the Ukrainian Archeparchy 
of Philadelphia, as well as several guest 
priests from the neighboring Roman Catholic 
churches in the area and religious Sisters,  
Missionary Sisters of the Mother of God 
from Philadelphia and Sisters of St. Basil the 
Great from Fox Chase.
 
One of the guest priests was Father Stephen Halabura, who built the church building in 1974-1975, which 
had been home to Saint Anthony’s Roman Catholic parish until their closing in June 2015.

The opening of the new church at 504 Summit Ave in the Millmont section of Reading brings the Nativity of 
the BVM Parish back to its roots.  The first Ukrainian settlers in the Reading, Berks County area opened a 
Ukrainian Catholic church on that very spot over 100 years ago.  After 10 years or so the church moved to 
the Laurel St area of Reading, occupying a few different buildings, then building the church that was closed 
after 62 years on December 27, 2015.

The consecration service was a beautiful 
beginning for and a showering of 
blessings on the parishioners at the newly 
renovated church building.  During the 
service, Archbishop Stefan spoke of this 
new church and property as a sign of 
strength and hope for the parish’s future.  
His Grace also likened the endeavor of 
Father Andriy and the parishioners to 
Saint Joseph, who upon being visited by 
an angel, took the Holy Family to Egypt, 
a direction they were not planning, but 
nonetheless was God’s will.  So too has 
the Nativity of the Blessed Virgin Mary 
parish taken on a new direction under 
God’s guidance with the help of their 
pastor.

(continued on next page)

Archbishop Stefan, Fr. Paul Makar, Fr. Andriy Rabiy 
and Fr. Roman Dubitsky at the Consecration.

Fr. Roman Dubitsky, Fr. Paul Makar, Fr. Andriy Rabiy, 
Archbishop Stefan, Fr. Roman Sverdan and Rev. 
Archpriest Daniel Troyan at the reception after the 
Consecration.
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NEW YEAR…NEW BEGINNING
(continued from previous page)

A reception followed the service in the new church hall 
with words of prayer and wisdom from Rev. Archpriest 
Daniel Troyan, our pastor and Father Paul Makar.  One of 
the church’s trustees and long time parishioners, George 
Kowal, also reflected on the parish’s past, present and 
future and stated that the founders and former pastors 
of the parish, including his own father, Father Wolodymyr 
Kowal, would be very pleased to see the hard work of 
the people in continuing God’s work in the community 
and growing the parish.

The following day, Sunday January 3, the very first Divine 
Liturgy was celebrated in the newly consecrated church.  
Once again Metropolitan Archbishop Stefan Soroka was 
the main celebrant.  His Grace was greeted in the church 
vestibule by the parish’s young adults and children.  The group presented His Grace with the traditional 
Ukrainian bread of hospitality, along with an icon of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, red roses and 
sunflowers, one of Ukraine’s national flowers.  Both, the children and Archbishop Stefan spoke of how we 
as Christians must follow the light of God’s presence just as the sunflowers follow and turn their faces to the 
sun. Archbishop Soroka and Father Andriy Rabiy were again joined at the altar by visiting clergy, Father 
Roman Dubitsky, Father Roman Sverdan and Father Ihor Royik.  There were also several guest Roman 
Catholic priests and religious in attendance, as well as Pennsylvania Senator representing Berks County 
Judy Schwank.  

After the beautifully sung Liturgy, a dinner was held at the church hall.  Senator Schwank made a special 
presentation of a citation on behalf of the Pennsylvania State Senate to Father Andriy and the parish.  Prayers 
and words of inspiration were presented by the clergy.  Parish trustees Jeff Polyniak and Debbie Marco 

spoke of how good it is for the parish to be starting 
this new chapter and how all of the prayers, hard 
work and dedication of the parishioners have 
helped to get the parish to this point and will 
continue to strengthen the parish in years to come. 
Entertainment was provided by the parish children 
and the Ukrainian music group “Fourth Wave”, 
both entertaining the guests with lovely renditions 
of Ukrainian and English Christmas carols.  At the 
closing of the dinner, Pastor Father Andriy Rabiy 
outlined briefly parish plans and intentions for 
the parish and thanked Archbishop Stefan and 
parishioners for their support and making this day 
happen.  Father Andriy also added thanks to all 
who attended the two day events, which marked 
a beautiful new beginning for the Nativity of the 
Blessed Virgin Mary parish as the 110th year 
of the parish begins with prayers and hopes for 
another 110 years!  Mnohaya lita!

Senator Judy Schwank reads the citation

Melanie Sayres, Stephen Polyniak and 
Bernadette Marco with children of the parish 
greet Archbishop Stefan
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Глава УГКЦ на Різдво: «Коли Бог торкає людину у своєму 
Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

07 січня 2016 p.
  
Ñьогодні Христова 
Церква святкує одне з 
найбільших християнських 
свят – свято народження 
в людському тілі Áожого 
Ñина, який приходить, 
щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах 
Ñвятого Письма ми 
читаємо, що єдинородний 
Ñин Áожий, який 
народився від Áога Отця, 
ще перед сотворенням 
світу був тим, через Кого, 
Ким і задля Кого цей світ 
постав. Ми сповідуємо 
божество Ñина Áожого 
в «Ñимволі віри», коли 
кажемо: «І через Нього 
все сталося». Ñин Áожий 
входить у людську історію, 
воплочується і стає 
людиною, торкаючись 
найглибших підвалин 
людського життя в усі 
історичні часи та епохи.

Про це сказав 
Áлаженніший Ñвятослав 
під час проповіді 
на Архиєрейській 
Áожественній Літургії 
з нагоди свята Різдва 
ГНІХ у Патріаршому 
соборі Воскресіння 
ГНІХ, що в Києві, 7 
січня. Із Главою Церкви 
співслужили: Архиєпископ 
Клаудіо Гуджеротті, 
Апостольський Нунцій в 
Україні, владика Йосиф, 
Єпископ Київської 
єпархії УГКЦ, владика 
Áогдан, Адміністратор 
Патріаршої Курії УГКЦ.

Пояснюючи духовний 
зміст свята, Áлаженніший 
Ñвятослав наголосив, що 
в Євангелії, коли читаємо 
про Різдво, то знаходимо 
тричі слова «Не бійся!».  

Уперше вони вийшли від 
архангела Гавриїла, коли 
він звертався до Марії в 
день Áлаговіщення: «Не 
бійся, бо Ти знайшла 
благодать у Áога». Вдруге 
архангел промовляє їх до 
Йосифа Обручника в сні, 
розвіюючи сумніви щодо 
того, хто має народитися 
від Марії: «Не бійся взяти 
Марію за жінку, бо те, 
що народиться, походить 
від Ñвятого Духа». Утретє 
архангел промовляє до 
пастирів, котрі стерегли 
отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Ñповіщаю 
вам велику радість, бо 
сьогодні народився у місті 
Царя Давида Ñпаситель 
Христос Господь».

«Коли Áог торкає людину 
у своєму Різдві, тоді її 
страх перетворюється 
на надію, біль на 
радість, а темна ніч сяє 
небесним світлом. Що 
може відчувати людина, 
яку торкнув Господь? 
Тоді вона розквітає. 
Що може відчувати 
людина, яка боїться 
свого майбутнього? Таж 
її майбутнє лежить в 
яслах на сіні. Що може 
відчувати людина, яка у 
своїх болях шукає Áога? 
Він торкається її, лікує 

її рани, повертає її до 
гідності та свободи, і 
радість повертається 
до неї», - сказав Глава 
Церкви.

За словами 
проповідника, Áог у 
своєму Різдві подібний 
до доброго лікаря, який 
приходить до людини і та 
зцілюється: «Торкаючись 
ніжно новонародженим 
Дитятком людську істоту, 
Áог торкає за живе 
кожного, перемінює все 
те, чим ми живемо, і 
показує нові горизонти 
майбутнього».

Áлаженніший Ñвятослав, 
згадуючи євангельське 
«не бійся», зауважив, що 
кожен, хто почув ці слова, 
починав діяти: мудреці 
аж зі Ñходу йшли за 
зорею, шукаючи Царя, 
що народився; пастирі 
кинули свої отари і 
спішили знайти Дитя, 
про яке провістив ангел. 
Áо «той, кого торкнула 
любов і надія, - не може 
не поділитися пережитим 
із ближнім».

Тож і ми, святкуючи 
Різдво в непростий час, 
чуємо з небес: «Не бійся! 
Ñьогодні твій Ñпаситель 
народився. Проте не 
будь бездіяльним, а 
ділися дотиком Áожим, 
у той спосіб, який ми 
можемо допомогти 
людям пережити різдвяну 
радість».

«Прадавня українська 
коляда – спосіб, який 
надихав і підносив. Коли 
колядуємо, то різдвяна 
радість торкає кожного 
із нас», - зауважив 
Áлаженніший .

«У свято Різдва я прагну, 
щоб кожен українець 
був “доторкнутий” 
Áожою любов’ю 
н о в о н а р о д ж е н о г о 
Ñпасителя. Нехай наша 
радість досягне всіх, хто 
сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо 
відвідати. Ñьогодні маймо 
у наших серцях тих, хто 
є на фронті, бо завдяки 
їм ми можемо молитися. 
Згадаймо потребуючих 
і тих, хто не має з ким 
цю радість розділити», 
- закликав Áлаженніший 
Ñвятослав.

Наприкінці проповіді 
Глава Церкви додав: 
«Нехай Різдво стане 
силою українського 
народу, яка перемінить 
наш страх на надію, а 
непевність на радість 
Різдвяного свята».

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua
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ГЛАВА УГКЦ: «УКРАЇНЦІ Є ГЕРОЯМИ, ЯКІ БУДУЮТЬ 
СВОЄ МАЙБУТНЄ»

11 січня 2016 p. 

Так важливо відчути, 
що ми не є учасниками 
якоїсь трагедії. Ми 
знаємо, що це протиріччя 
між сліпою долею і 
людською свободою 
є змістом грецької 
трагедії. Цілком ні. Ми 
є героями, які будують 
своє майбутнє. Але нам 
потрібно це робити лише 
в Áозі і разом з Ним. 
Щоб Різдво нашого 
Ñпасителя врятувало 
нас від нових небезпек. 
Щоб те Різдво стало 
будівничою і рушійною 
силою буття нашого 
народу.

Про це у Неділю після 
Різдва сказав  Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Патріарх Ñвятослав 
під час проповіді до 
вірних у Патріаршому 
Ñоборі Воскресіння 
Христового.
Проповідник нагадав, 

що у неділю по Різдві 
ми відзначаємо пам’ять 
царя Давида, який є 
кращим прикладом 
розквіту свободи історії 
ізраїльського народу. 
Ñвяткуємо пам’ять 
Йосипа Обручника, який 
рятує святе сімейство 
і чинить історію святої 
родини. А також 
першого єпископа 
Єрусалиму Якова. «Їхня 
пам’ять, – вважає Глава 
Церкви, – сьогодні є 
запрошенням кожному 
з нас стати господарями 
своєї власної історії, 
співдіяти з Áогом у 
всьому тому, що ми 
називаємо «історія 
спасіння», яка є історією 
визволення людини, 
віднайдення її гідності, 
а відтак людини, яка в 
Áозі віднаходить свою 
справжню свободу. Áо 
там, де немає Áога, там 
є рабство. Тільки в Áозі 
і з Áогом людина може 
бути вільною і зберегти 
свою гідність».

На його переконання 
біблійні пророцтва 
якось по-особливому 
торкають сьогодні душі 
українців. «Вкотре 
видається, – каже 
Áлаженніший, – що наш 
народ, наша держава 
перестає бути суб’єктом 
міжнародних відносин, 
а перетворюється 
на об’єкт торгів, 
п е р е м о в и н . . . 
Український народ, 
який у Революції 
гідності помішав карти 
політикам, вийшов 
наново на сцену світової 
історії, сьогодні повинен 
відкликнутися на 
покликання до свободи, 
яку може отримати і 
зберегти лише разом 
з новонародженим 
Ñпасителем».

Предстоятель УГКЦ 
просить вірних 
задуматися над тим, 
що ми як народ 
божий вкотре знову 
покликані відкрити 

історію власного буття, 
власного народу. Áо 
той народ, який не знає 
своєї історії, не має 
майбутнього.

«Отож молімося 
до нашого 
н о в о н а р о д ж е н о г о 
Ñпасителя, щоб Він був 
разом з нами, щоб Він 
увійшов і взяв на себе 
історію українського 
народу, його буття. І 
щоб ми разом з Ним, 
без остраху, але з 
великою вірою, надією і 
любов’ю будували своє 
майбутнє, якого будемо 
господарями на своїй 
власній Áогом даній 
землі», – попросив 
Áлаженніший Ñвятослав. 
Про це повідомляє 

Департамент інформації 
УГКЦ.

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/62142

Музей на спомін “Holocaust” збудується в Kиєві
Масові розстріли у 
Áабиному Яру (1941–
1943)[ред. • ред. код]

Під час німецької 
окупації Києва у 1941–
1943 роках Áабин Яр 
став місцем масових 
розстрілів німецькими 
окупантами мирного 
населення і радянських 

військовополонених; 
євреїв та циган — за 
етнічною ознакою, а 
також партійних та 
радянських активістів, 
підпільників, членів 
Організації Українських 
Н а ц і о н а л і с т і в 
(переважно членів 
ОУН-м), заручників, 
« с а б о т а ж н и к і в » , 

п о р у ш н и к і в 
комендантської години 
та інших. Лише за два 
дні 29 та 30 вересня 
1941-го року там 
розстріляли майже 34 
тисячі євреїв[2].

У різних 
публікаціях[Джерело?] 
даються різні цифри 

загальної кількості 
знищених у Áабиному 
Яру — приблизно від 
70 тисяч до 200 тисяч 
осіб[Джерело?]. 

Áабин Яр[ред. • ред. код]   
Матеріал з Вікіпедії — 
вільної енциклопедії.
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Довіритися Господеві, 
відчуваючи радість 
з усвідомлення того, 
що нас любить 
«Áог милосердний і 
ласкавий, повільний до 
гніву і великий у любові 
та вірності», закликав 
вірних Папа Франциск 
під час першої загальної 
аудієнції 2016 року, яка 

Папа Франциск розповів, хто допоможе 
зупинити війну на Донбасі
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відбулася 13 січня в залі 
Павла VI у Ватикані. Для 
того, щоб «навчитися 
милосердя, слухаючи 
те, чого Ñам Áог нас 
навчає Ñвоїм словом», 
він започаткував 
цикл повчань на 
тему милосердя в 
біблійній перспективі, 
розпочавши від Ñтарого 
Завіту, «який приготовляє 
та провадить нас до 

повного об’явлення 
Ісуса Христа, в Якому 
доконаним чином 
об’являється милосердя 
Отця».

У Ñвятому Письмі Áог 
представляється, як 
«Áог милосердний». 
Як розповідає 
старозавітна Книга 
Виходу, об’явившись 
Мойсеєві, Він так Ñебе 

окреслює: «Господь, 
Áог милосердний і 
ласкавий, повільний до 
гніву і багатий любов’ю 
та вірністю». Це 
окреслення, як зауважив 
Ñвятіший Отець, 
зустрічаємо також й у 
інших місцях, де завжди 
наголошується на 
«милосерді та любові 

12 січня 2016 p.

М і ж н а р о д н е 
співтовариство, окремі 
країни і громадські 
організації повинні 
зробити все, щоб 
допомогти завершити 
війну на Донбасі. 
Про це заявив Папа 
Франциск під час 
зустрічі з дипломатичним 
корпусом у Ватикані, - 
йдеться на офіційному 
сайті Ñвятого 
Престолу.

“Цей Рік Милосердя - 
ще одна можливість для 
діалогу і примирення; 
особливо це відповідний 
час для того, щоб 
остаточно завершити 
конфлікт у східних 
регіонах України”, - 
сказав понтифік. І додав: 
“Першорядне значення 
набуває підтримка, 
яку міжнародне 

співтовариство, окремі 
держави та громадські 
організації зможуть 
запропонувати цій країні 
в різних аспектах, щоб 
допомогти подолати 
нинішню кризу”.
Папа також висловив 
надію на те, що в новому 
році всі країни зможуть 
успішно впоратися з 
викликами, що стоять 
перед ними, “зможуть 
перемогти байдужість 
і разом побудувати 
мир”. Він побажав 
миру країнам, які 
“пристрасно бажають 
його”, зокрема, Ізраїлю 
і Палестині.

“Я бажаю, щоб новий 
рік зцілив глибокі рани, 
які поділяють ізраїльтян і 
палестинців, і дозволить 
мирно співіснувати двом 
народам, які в глибині 
своїх сердець жадають 
миру”.

Звертаючись до 
дипломатів, Глава 
Католицької Церкви 
зауважив: “На 
дипломатичному рівні 
Ñвятий Престол ніколи 
не перестане працювати 
над тим, щоб голос 
світу був почутий у всіх 
куточках землі”. “Я вірю, 
що цей Ювілейний Рік 
стане сприятливою 
можливістю для 
того, щоб холодна 
байдужість багатьох 
сердець перетворилася 

на тепло милосердя, 
дорогоцінний Áожий 
дар, який перетворює 
страх в любов і робить 
нас миротворцями”, – 
сказав понтифік.

На прийомі у Папи була 
присутня Посол України 
при Ñвятому Престолі 
Тетяна Іжевська.

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/vatikan/62160

(Продовження на ст. 35)
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Áога, Який ніколи не 
втомлюється прощати». 
Отож, варто розглянути 
кожне з цих слів, якими 
Ñвяте Письмо говорить 
нам про Áога.

Áог є милосердним. 
Папа пригадав, що 
це слово вказує на 
наставлення «ніжності 
матері до свого дитяти», 
адже слово, яке вжите у 
Áіблії, вказує на нутро, 
на материнське лоно. 
«Отож, образ, який воно 
нам підказує – це образ 
Áога, Який зворушується 
та розчулюється щодо 
нас, немов мама, яка 
бере своє дитя в обійми, 
прагнучи лише любити, 
захищати, допомагати, 
готова все віддати, 
навіть себе саму», 
– сказав Наступник 
святого Петра.

Далі читаємо, що Господь 
є ласкавим, що означає, 
що він «милостивиться, 
співчуває, схиляється над 
тим, хто є слабким та 
убогим, завжди готовий 
прийняти, зрозуміти і 
простити». Як зауважив 
Ñвятіший Отець, це 
відповідає образові 
милосердного батька з 
Ісусової притчі, який «не 
закривається у своїй 
образі», але не перестає 
чекати на молодшого 
сина, що його покинув, 
а коли приходить час, 

«вибігає йому назустріч 
та обіймає», і навіть «не 
дає йому завершити 
його сповідь», настільки 
великою є «радість з 
приводу того, що він 
знову віднайшовся». 
Згодом, він також 
виходить, щоб покликати 
старшого сина, «який 
обурився і не хотів 
брати участі у святі», 
сина, «який завжди був 
у домі, але жив радше 
як слуга, а не як син». 
Áатько схиляється також 
і над ним, намагаючись 
«відчинити його серце 
на любов, тому що 
ніхто не є виключеним 
зі свята милосердя».

Про цього милосердного 
Áога Ñвяте Письмо 
говорить, що Він 
«повільний до гніву», 
а дослівно, «має 
довгий подих», тобто, 
«подих, сповнений 
в е л и к о д у ш н о с т і 
та здатності бути 
терпеливим». Це 
означає, що «Áог вміє 
чекати», а Його ритм не 
такий «нетерпеливий», 
як наш людський, Він 
схожий до «мудрого 
землероба, який вміє 
чекати, дає час на 
те, щоб добре зерно 
виросло, незважаючи 
на кукіль».

Врешті, Господь 
називає Ñебе «великим 

у любові та вірності». 
«Яким же прекрасним є 
це окреслення Áога! Тут 
вміщено все, – наголосив 
Папа. – Тому що Áог є 
великим і могутнім, але 
ця велич та могутність 
розгортається, люблячи 
нас, таких незначних 
та невмілих. Ñлово 
“любов”, вжите тут, 
вказує на почуття, 
ласку, доброту. Це не 
любов із телесеріалів… 
Це любов, яка робить 
перший крок, яка не 
залежить від людських 
заслуг, але від безмежної 
безкорисливості. Цю 
Áожу доброзичливість 
ніщо не може спинити, 
навіть гріх, тому що 
вона вміє виходити за 
межі гріха, перемагати 
зло та його прощати».

А говорячи про 
«безмежну вірність», яка 
є останньою ознакою 
в об’явленні Áога 
Мойсеєві, Ñвятіший 
Отець підкреслив, що 
Áожа вірність ніколи 
не зменшується, тому 
що Господь є, немовби, 
Ñторожем, як говорить 
псалмоспівець, «Який 
ніколи не дрімає, але 
постійно над нами 
чуває, щоби привести 
нас до життя». У цьому 
контексті Папа пригадав 
слова святого Павла, 
який навчав, що якщо 
ми не будемо вірними 

Áогові, Він завжди 
залишатиметься вірним, 
«бо не може зректися 
Ñебе Ñамого».

«Вірність у милосерді 
є, властиво, сутністю 
Áога. І тому Áог є 
повністю гідним довір’я. 
Мова йде про постійну 
і стійку присутність. 
У цьому полягає 
впевненість нашої віри», 
– наголосив Ñвятіший 
Отець, закликавши: 
«Отож, у цьому 
Ювілеї Милосердя, 
цілковито ввіряймося 
Йому, відчуваючи 
радість з приводу того, 
що нас любить цей 
милосердний і ласкавий 
Áог, повільний до гніву 
та великий у любові та 
вірності».

http://uk.radiovaticana.
va/

(Продовження на ст. 35)

(продовження з попередньої сторінки)



Українські святині зобразили на іконі 
Божої Матері, Покровительки Європи
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Копію ікони отримав у подарунок і привіз на Закарпаття греко-
католицький єпископ Мукачівський владика Мілан Шашік. Як розповів 
на різдвяній прес-конференції, що проходила днями в єпископській 
резиденції в Ужгороді сам владика, такий подарунок група єпископів 
з України отримала від монахинь контемплятивного монастиря зі 
Ñвятої Землі. Повідомляє кореспондент РІÑУ Зоряна Попович.

У вересні 2015 року голови Єпископських Конференцій Європи 
відвідали Ñвяту Землю (минулоріч вперше пленарна асамблея 
Ради Єпископських Конференцій Європи пройшла в Ñвятій Землі). 
«В Єрусалимі і Галілеї ми зустрічалися з християнами Ñвятої Землі, 
— розповів владика Мілан. — І тоді спеціально монахині закритого 
монастиря з місцевості, яка називається Áет Гемал, написали ікону 
Áожої Матері, Покровительки Європи і подарували її нам».

На ній довкола Áогородиці зображені головні святині Áожої Матері 
в Європі і головні святині світу: Áлаговіщенська базиліка в Назареті, 
велике палимницьке місце у французькому Лурді і Ефес, де за повір’ям довгий час жила Áогородиця в 
апостола Івана.

«А з двох боків, — каже владика, — у знак солідарності з Україною сестри-монахині зобразили дві наші 
святині: паломницьке місце в Зарваниці і з другого боку зображено нашу Горянську ротонду, посвячену 
Покрову Пресвятої Áогородиці. Для мене це був дуже приємний шок, коли між тими святинями Європи, 
тими святими місцями знайшлася і наша Горянська ротонда».

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/sacral_art/62192/

Оригінал ікони знаходиться 
в Центрі Ради Єпископських 
Конференцій Європи в м.Сент 
Галлен в Швейцарія.

В УГКЦ НОВИЙ ЄПИСКОП
У четвер, 14 січня 
2016 року, у Ватикані 
офіційні представники 
повідомили, що Ñвятіший 
Отець Франциск дав 
згоду на канонічне 
обрання Ñинодом 
єпископів УГКЦ священика 
Володимира Груци, ЧНІ, 
дотеперішнього вчителя 
новаків у Львівській 
Провінції Згромадження 
Найсвятішого Ізбавителя, 
єпископом-помічником 
Львівської архиєпархії 

УГКЦ, надаючи йому 
титулярний осідок 
Áаганни (Dioecesis 
Bahannensis).

Про це повідомляє 
Департамент інформації 
УГКЦ з посиланням на 
Радіо Ватикан.

Áіографія о. Володимира 
Груци, ЧНІ.

Народився 19 
серпня 1976 року 

у м. Добромиль на 
Львівщині.

19 серпня 1994 року 
вступив до новіціяту 
редемптористів.

19 серпня 1995 року 
склав перші обіти.

19 серпня 2000 року – 
довічні обіти.

12 липня 2001 року 
- рукоположений на 

священика владикою 
Андрієм (Ñапеляком).

Філософію вивчав 
у Кракові (Польща), 
богослов’я у м. Тухів 
(Польща) та м. Іннсбрук 
(Австрія), де здобув 
ступінь магістра. Тема 
магістерської праці: 
«Áогослов’я Великої 
Ñуботи у Ганса Урса 

(Продовження на ст. 37)
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(Photo) https://www.facebook.com/
emb.va/photos

фон Áальтазара і його 
розуміння в Українській 
Церкві».

Після пасторального 
року скерований 
на продовження 
богословських студій до 
Іннсбруку, де в 2008 році 
у місцевому університеті 
здобув ступінь доктора 
богослов’я в галузі 
догматики, зокрема 

Ñвятих Тайн.

Тема дисертації: «Ñвята 
Тайна Покаяння у 
світлі Христового 
Воскресіння».

Під час перебування в 
Австрії співпрацював, 
а згодом очолював 
п а с т о р а л ь н о -
консультативний центр, 
який є спільним проектом 

В УГКЦ НОВИЙ ЄПИСКОП

монаших згромаджень та 
місцевої церкви.

В 2009-2013 перебував 
на посаді директора студій 
у Львівській Провінції 
Редемптористів. Нині є 
магістром новіціяту.

http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
ugcc/62190/

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 37)

Папа: Християнська віра – це дар, який дає змогу зустріти Бога
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Ісус – це не суддя, 
готовий відразу засудити, 
і не командир, який лише 
роздає накази, але 
Ñпаситель і наш брат. 
На цьому наголосив 
Папа Франциск у своєму 
традиційному недільному 
повчанні, виголошеному 
перед проказуванням 
молитви «Ангел 
Господній» 17 січня 2016 
року.

Промовляючи з вікна 
Апостольського палацу, 
Ñвятіший Отець 
коментував Євангельську 
розповідь про чудо на 
весіллі в Кані Галилейській, 
коли Ісус перемінив воду 
у вино після того, як Його 
Мати Марія звернула 
Йому увагу на труднощі 
господарів. Описуючи 
цю подію, євангелист 
зазначив, що це був 
«початок чудес» Ісуса. 
«Чуда, – сказав Папа, – є 

надзвичайними знаками, 
якими супроводжується 
проповідь Доброї 
Новини, а їх завданням 
є пробудити та зміцнити 
віру в Ісуса».

Наступник святого 
Петра звернув увагу 
на те, що в чуді у Кані 
«можемо розгледіти акт 
доброзичливості Ісуса до 
наречених, знак Áожого 
благословення для 
подружжя». «Отож, любов 
між чоловіком та жінкою 
– це добрий шлях, щоб 
жити Євангелієм, тобто, 
щоб радісно ступити 
на шлях святості», – 
сказав Ñвятіший Отець, 
додаючи, що чудо у 
Кані «стосується не лише 
наречених», адже кожна 
людина «покликана 
зустрітися з Господом у 
своєму житті».
«Християнська віра 
– це дар, отриманий у 
Хрищенні, який дозволяє 
нам зустріти Áога. Віра 

проходить через періоди 
радощів і болю, світла й 
темряви, як і будь-який 
справжній досвід любові, 
– вів далі Єпископ Риму. 
– Розповідь про весілля 
у Кані заохочує нас 
відкривати, що Ісус постає 
перед нами не як суддя, 
готовий осудити наші 
провині, не як командир, 
який зобов’язує нас сліпо 
виконувати його команди, 

але як Ñпаситель 
людства, як брат, наш 
старший брат, Ñин Отця, 
як той, Хто дає відповідь 
на очікування та обітниці 
радості, які мешкають у 
серцях кожного з нас».

За матеріалами http://
uk . rad iova t i cana .va/
news/
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Happy Birthday!

З Днем народження!

February 1: Rev. Roman Pitula
February 3: Rev. Evhen Moniuk
February 6: Rev. Robert Hitchens

February 16: Rev. Mr. Donald Latrick
February 19: Very Rev. Archpr. John M. Fields

February 22: Rev. Uriy Markewych
February 26: Rev. T. Frank Patrylak
February 26: Rev. Myron Myronyuk

February 28: Rev. Ivan Turyk

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!

February 12: Rev. Ivan Demkiv
(24th Anniversary)

February 14: Bishop John Bura
(45th Anniversary)

February 27: Rev. Mr. Theodore Spotts
(16th 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!

February 2016 - Ëþòèé 2016


