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Пастирське Послання на «Рік Божого милосердя»
Мій брате Єпископе
Іване
та
всечесне
духовенство, преподобні
Сестри та дорогі вірні
Української Католицької
Архиєпархії Філадельфії,
Слава Ісусу Христу!
Наш
Святіший
Отець
проголосив
надзвичайний ювілейний
«Рік Божого милосердя»,
який розпочався 8 грудня
2015 р. і завершиться
20 листопада 2016 р.
Папа Франциск видав
Апостольський
лист
‘Misericordiae
Vultus’,
в
якому
запрошує
нас роздумати
над
милосердям
як
об’явленням
обличчя
Бога. Папа Франциск
стверджує, що Церква
є служителем любові
Христа, яку передає всім
людям. Це любов, яка
прощає і проявляється в
даруванні себе. Усюди, де

перебувають християни,
кожен має знайти оазу
милосердя.
Святіший
Отець
особливо
прагне, щоб цей Святий
Рік відзначався
як
нагода для оновлення
пасторального життя.
Папа
Франциск
запрошує
нас
до
прийняття
Божого
милосердя, заохочуючи
всіх наново відкрити,
усвідомити і пережити
милосердя
через
часту сповідь.
Він
також заохочує нас
активно
ділитися
Божим
милосердям,
посилаючись
на
слова Ісуса: «Будьте
милосердні, як і Отець
ваш милосердний» (Лк.
6, 36). Папа Франциск
закликає кожного з
нас перетворити двері
наших домівок у «двері
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 2)

В цьому випуску:
ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ- ст. 5
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милосердя». Він закликає
нас
стати
свідками
Божого
милосердя,
спонукає не мовчати
про великі Божі діла.
У своєму пастирському
листі
роздумуванні
над «Роком Божого
милосердя»
наш
Патріарх
Святослав
Шевчук звертає увагу
на те, як ми приймаємо
Боже милосердя в своєму
особистому житті і як
спільнота любові. Він
закликає нас пізнавати
себе – як ми самі
свідчимо про милосердя
вчинене щодо нас в
нашому
щоденному
житті,
щодо
наших
близьких, і всіх людей, з
якими ми стикаємося.
Провідні
теми
цього «Року Божого
милосердя» спонукають
нас
примножувати
усвідомлення
і
зрозуміння
Божого
милосердя;
подавати
живе свідчення Божого
милосердя через наші
дії та слова; активно
шукати досвіду ділення
і прийняття милосердя;
досягати його в собі;
гаряче захищати його
не випускаючи з виду;
шукати милосердя в
Божому святому храмі, в
Церкві.
Святіший Отець відкрив
особливі «Двері Божого
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Милосердя» в Базиліці
святого Петра в Римі
й просив, щоб це
саме було зроблено в
Катедрі кожної єпархії
та в будь-якій парафії
та святині, яку відвідують
прочани.
Створити
умови
для
вірних
приступати до Таїнства
Сповіді та Євхаристії,
як знаку навернення та
‘занурення’ в милосердя
Отця Небесного.
В
Українській Католицькій
Архиєпархії Філадельфії
головні двері кожної
церкви
є
«дверима
милосердя». Це призиває
всіх вірних відновлювати
своє очікування на зустріч
з Ісусом Христом в Його
Церкві кожен раз як
вони переступають поріг
храму для поклоніння.
Крім того, це вимагає
від кожного пароха і
парафіянина
активно
шукати і запрошувати
інших увійти через «Двері
Божого
милосердя»
місцевої
парафіяльної
церкви, щоб відновити
свою віру в Ісуса Христа.
Кожну
парафіяльну
спільноту закликається
до активного пошуку
загублених, покинутих,
тих, які з якихось
причин відступили від
віри, і тих, хто досі
не
були
запрошені
пізнати спасіння від
Ісуса Христа. Треба
використовувати
всі
існуючі засоби масової
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інформації для прояву
сердечного прагнення
парафій
прийняти
кожного для пізнання
Божого
милосердя
через вхід через «Двері
милосердя»
місцевої
парафії, де парох і вірні
можуть подати приклад
Божого милосердя до
кожного, хто прийшов.
Впродовж
року
в
парафіях мають бути
сплановані Великопосні
та інші духовні практики.
Повідомлення про них
мають бути поширені в
місцевих громадах, щоб
на них відгукнулися ті,
які шукають благодаті
Божого милосердя в
парафії.
Для того, щоб створити
особливі умови
для
вірних
отримати
благодать
Божого
милосердя
визначені
такі парафії: Українська
Католицька
Катедра
Непорочного Зачаття в
Філадельфії; Український
Католицький Крайовий
Собор Пресвятої Родини
в
Вашінгтоні,
О.К.;
Українська Католицька
Церква святого Івана
Хрестителя в Нюарк,
Н.Дж.;
Українська
Католицька
Церква
святої Анни в Ворінгтон,
Пенс.;
Українська
Католицька
Церква
Успіння
Пресвятої
Богородиці в Сентралія,
Пенс.;
Українська

Католицька
Церква
святих Кирила та Методія
в Олифант, Пенс. Три
парафії в яких є школи
також призначені стати
особливими церквами для
відвідин і проходження
через «Двері Божого
милосердя», а власне,
Українська Католицька
Церква святого Миколая
в Пасейку, Н. Дж.;
Українська Католицька
Церква
Успіння
Пресвятої
Богородиці
в Перт Амбой, Н. Дж.;
Українська Католицька
Церква святого Миколая
в Майнерсвілл, Пенс.
Парохів цих церков
просимо
створити
особливі нагоди для
роздумів
про
Боже
милосердя з учнями шкіл.
Просимо вірних, при
змозі, відвідувати сусідні
українські
католицькі
спільноти віри для спільної
молитви. Разом з іншими
виявляйте гостинність до
тих, кого зустрічаєте в
своїй подорожі віри. Ми
зростаємо в нашому
взаємному
розумінні,
чим є мандрівка віри.
Ми
приходимо
до
усвідомлення того, що
ми є частиною більшої
спільноти віри.
Всіх парохів просимо
створити
додаткові
нагоди для уділення
таїнства сповіді всім
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 3)
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вірним та гостям. На
весь
рік
визначте
особливий час під час
тижня, коли ви будете
доступні для уділення
Божого милосердя через
таїнство сповіді. З якою
теплотою я пригадую
відданість
покійного
протопресвітерамитрата
Стефана
Гринюка, який постійно
сповідав кожної суботи
в третій годині дня навіть
у свої понад дев’яносто
років! Він чекав навіть
тоді, коли ніхто не
приходив. Він дивувався,
як
багато
людей
користали з можливості
знайти Боже милосердя,
навіть не парафіян.
Ми
настійно радимо
всьому
духовенству,
монашеству та вірним
взяти учать в прощах,
які відбудуться в цей «Рік
Божого милосердя». Це
дає надзвичайну нагоду
на благодатні моменти,
які
випробовують
кожного
учасника
відновити
і
наново
відкрити свою дорогу до
навернення. Сплануйте
взяти участь в щорічній
Архиєпархіяльній прощі
на посілості монастиря
Сестер Чину святого
Василія
Великого
у
Факс Чейз, Пенс., в
неділю, 2 жовтня 2016
р.
Відвідайте прощу
на
празник
Успіння
Пресвятої
Богородиці
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Відвідайте і моліться
до чудотворних ікон
нашої Матері Божої
Зарваницької
в
Українській Католицькій
Церкві святих Кирила
та Методія в Олифант,
Пенс.; до коронованої
ікони Матері Божої
Почаївської в Українській
Католицькій
Церкві
Успіння
Пресвятої
Богородиці в Сентралія,
чи перед іконою Матері
Божої Зарваницької в
Українській Католицькій
Церкві Христа Царя
в Філадельфії, Пенс.
Моліться до Блаженного
Митрополита
Андрея
Шептицького
перед
його
мозаїчною
іконою
нещодавно
благословенною в нашій
Катедрі
Непорочного
Зачаття в Філадельфії.

13, 14 серпня 2016 р.
на посілості Монастиря
Сестер
Служебниць
Непорочної Діви Марії
в Словтсбургу, Н. Дж.
Знайдіть
можливість
відвідати і помолитися
мощам святих нашої
Церкви.
Святі дали
свідчення
Божого
милосердя в досконалий
і жертвенний спосіб.
Вони надихають нас до
наслідування
їхнього
життя. Оздоровлення та
різні чуда здійснюються
серед
прочан, які
моляться перед мощами
святих. Мощі Блаженного
Миколая Чарнецького,
ЧНІ,
постійно
знаходяться в нашій
Українській Католицькій
Катедрі
Непорочного
Зачаття.
Ікона
з
мощами
Блаженного
Миколая
здійснить
подорож
парафіями
нашої
Архиєпархії
в
часі
цьогорічного
Великого посту. Мощі
Блаженної
Йосафати
Гордашевської, ССНДМ,
також знаходяться в нашій
Катедрі в новоосвяченій
мозаїці Блаженної. Мощі
Блаженної
Йосафати
Гордашевської,
ССНДМ,
також
знаходяться в монастирі
Сестер Служебниць в
Словтсбургу, Н. Й., та в
іконі, яка передається по
парафіях.

Папа
Франциск
проголосив «Рік Божого
милосердя» з надією
змінити
сприйняття
Церкви вірними, тими,
які
відступилися,
та
всього
світу.
Він
випробовує вас і мене
- чи ми готові й хочемо
цих змін. Церква – ви і
я – покликана досягати
до людей і нести їм
радість Євангелія. Ми
покликані
зустрічати
людей і запрошувати їх
в подорож віри з нами.
Наше
запрошення
й
свідчення
має
характеризуватися
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благодаттю
Божого
милосердя висловленого
через нас особисто в
наших родинах, серед
наших близьких, наших
парафіян і в наших
спільнотах.
Я молюся, щоб ми
могли мудро відповісти
на
ці
виклики
за
порадами поданими в
цьому листі. Дякую за
очікуване прихильне й
радісне прийняття цих
випробувань.
Нехай Господь щедро
зішле на вас Свої
милості й благословить
вас лише Йому відомими
шляхами!
+Високопреосвященний

Стефан Сорока

Митрополит Української
Католицької Церкви у
США;
А р х и є п и с к о п
Філадельфійський
для
Укpаїнців

Іконa Матери Божої
Зарваницької

Богословський коментар логотипу святкувань
Ювілейного року Божого милосердя.
Милосердні, як Отець
(уривок з Євангелія
від
Луки,
6,
36)
–
це
запрошення
виявляти
милосердя
за прикладом Отця,
котрий просить не
судити і не осуджувати,
а ділитися любов’ю та
безконечно прощати
(пор. Лк. 6, 37-38).
Логотип – твір о.
Марка І. Рупніка, Т. І.,
– представляє короткий
богословський підсумок
теми милосердя. Автор
покликається на дуже
цінний для ранньої
Церкви образ Сина,
який бере на плечі
загублену
людину,
що вказує на любов
Христа, котрий веде до
завершення таємницю
свого
Воплочення

відкупленням.

уміщений у формі,
що називається
«мандорла»
(з
італ. – мигдалина).
Ця
форма
дуже
важлива
для давньої та
середньовічної
іконографії,
бо вказує на
поєднання
в
Христі
двох
природ
божественної
та людської. Три
концентричні
овали
трьох
відтінків, що світлішають
у зовнішньому напрямку,
відображають
рух
Христа, який витягує
людину з темряви гріха
і
смерті.
Водночас
заглиблення темнішої
барви
означає

Образ виконаний таким
чином, щоб показати
Доброго Пастиря, який
з великою любов’ю
торкається глибини серця
людини, перемінюючи
її життя. Ще одна
деталь: Добрий Пастир
у
своєму
великому
милосерді бере на
плечі людство, але Його
погляд зустрічається з
поглядом людини.
Христос дивиться очима
Адама, Адам – очима
Христа. Кожна людина,
споглядаючи в Його
погляді любов Отця,
відкриває в Христі Нового
Адама, а також власну
людяність і майбутнє,
яке на неї чекає. Образ

незбагненність любові
Отця,
який
усе
прощає.
UGCC
missiopc.blogspot.com

Year of Mercy Column for February 7, 2016: No Fear
The first miracle Peter
witnessed at the hands of
Jesus drove the fisherman
to his knees—a catch of
fish so heavy that Peter’s
boat was in danger of
sinking. Peter realized
that if Jesus could do
this, he also was able to
look into Peter’s soul and
observe the sins hidden
there.

Peter didn’t realize how
merciful God is. But Jesus
assured him. “Do not be
afraid.”

phrase in the Bible—both
Old and New Testaments:
“Have no fear” or “Do
not be afraid.”

These are same words
with
which
Moses
encouraged the Hebrews
as they fled Pharoah’s
soldiers. The same words
with which the angel
Gabriel comforted the
young Mary during the
“Depart from me, Lord, Visitation.
for I am a sinful man,” In fact, this is the most
Peter begged.
commonly
repeated
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of us would do in this
situation. Jesus says to
each of us today, “Do
not be afraid.” It is left to
each of us, however, to
“leave everything” and
follow him.

This is one of the reasons
why—when Peter, James
and John brought their
boats to shore that day— Our prayer today: Jesus,
they “left everything and help me walk away
without hesitation from
followed him.”
the things of this world
Left everything. And that keep me from
following you.
followed him.
Think about what any
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-Mr. Peter Yaremko

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ НА ВЕЛИКИЙ
ПІСТ
ВСЕЧЕСНІШОМУ
ДУХОВЕНСТВУ,
ПРЕПОДОБНОМУ
МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ

Добрий Самарянин (http://www.soldi.ee/images/samar1.jpg)
«Будьте
милосердні,
як
Отець
Ваш
милосердний!» (Лк. 6,
36)
Існує історія про
матір,
яка
благала
Наполеона Бонапарта
змилосердитися
над
її сином, військовим
офіцером,
який
був
засуджений до смертної
кари
за
державну
зраду.
Імператор
назвав злочин молодого
офіцера зрадою нації,
яка, безсумніву, мала
місце, і згідно закону,
йому належала смертна
кара.
“Не справедливості, вигукнула мати, - але
милосердя.”
“Він не заслуговує на
милосердя”,відповів
Наполеон.
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“Але, якщо він на це
заслужив,
тоді
хай
не буде милосердя,
відповіла
мати.”
Ця
мудра
відповідь
матері
розчулила
серце Наполеона, який
змилосердився над її
сином, звільнивши його
від смертного вироку.
Як нам відомо, у цьому
році наша Великопосна
мандрівка
проходить
у
Надзвичайному
Ювілейному
Році
Милосердя, який відкрив
Святіший Отець Папа
Франциск
у
грудні
минулого року в Базиліці
Святого Петра у Римі.
Ми
покликані
бути
милосердними, як наш
Небесний Батько. Однак,
перш, ніж ми зможемо
виявляти милосердя до

інших, ми покликані в
першу чергу відкрити
наші власні серця, щоб
свобідно прийняти дар
милосердя дарований
нам Отцем Небесним.
Теоретично, це звучить
досить
просто,
але
відкриття нашого серця
до Бога, інколи не є
таким легким, як нам
видається. Для того,
щоб прийняти цей дар
милосердя, ми повинні
спочатку визнати перед
Богом і перед собою, що
ми, грішні та слабкі люди,
які дійсно, потребують
Його милосердя. Ми
покликані до щирого
покаяння і смирення,
які не завжди нам легко
практикувати, зокрема,
тому що ми виростали у
сучасному суспільстві, яке
формувало у нас почуття
гордості, привілею та
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самовпевненості.
Ось чому Церква, у
своїй великій мудрості,
обдарувала нас великим
духовним даром цього
святого часу, Великим
постом.
Унікальні
і
заохочуючі молитви та
богослуження Великого
посту спонукають нас,
по-перше, до визнання
наших власних помилок
і невдач а, по-друге,
спонукають
нас
до
особистого навернення і
повернення до люблячих
обіймів
Бога-Отця
та Його милосердя.
Тому, знову і знову
в богослуженнях ми
молимося:
“Господи,
помилуй”.

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 6)

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Один
із
святих
візантійської
церкви,
пише наступне: “Вислів:
Господи,
помилуй
є
доречним, так як ми
не
повинні
просити
ні про що-інше, крім
милосердя. Як грішники,
ми не можемо, і не
насмілюємося просити
про що-небудь інше
в нашого Люблячого
Учителя, крім того, щоб
помилував нас”.
Звичайно,
наш
обмежений
людський
розум не може, навіть,
частково
зрозуміти
глибину і безмежність
Божого милосердя до
нас. Слово «милосердя»
в українській мові є
перекладом грецького
слова «eleos», яке має
такий корінь, як і старе
грецьке
слово
для
означення
оливкової
олії,
речовини,
яку
використовували
у
стародавньому
світі,
як засіб при ударах
і
невеликих
ранах.
Олію
виливали
на
рану,
змастивши
її,
таким чином лікуючи та
зціляючи
пошкоджену
частину тіла. Звичайно,
це
нам
пригадує
Євангельську
Притчу
про
милосердного
самарянина,
який
змастив
оливковою
олією рани чоловіка,
який лежав побитим
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та помирав на узбіччі
дороги. (Лк. 10:29-37)
Тому, коли ми молимося:
“Господи, помилуй”, ми
молимося,
благаючи:
«Господи,
заспокой
мене, потіш мене, забери
мій біль, вияви до мене
своє милосердя.” Це
милосердя відноситься
до безмежної люблячої
Божої
доброти,
співчуття до нас, Його
страждаючих дітей, та
до Його бажання підняти
нас з нашого болю,
смутку і гріховності.
Збагнувши
це,
ми
молимося дуже часто
і ревно протягом усіх
богослужень: “Господи,
помилуй”.
Якщо
ми
покликані
прийняти
Боже
милосердя з відкритими
обіймами і серцем, то
наскільки більше ми
покликані
розділити
цей дар з іншими та
свідчити про нього у
світі? Як подорожній в
євангельській притчі, ми
- також покликані бути
добрим самарянином до
тих, кого ми зустрічаємо
в нашому щоденному
житті, навіть випадково,
до тих, які потребують
заспокійливого бальзаму
Божого милосердя на
рани тіла і душі.

своїх
ідеалів,
але
прекрасно
втілював
Божу безмежну любов,
милосердя і прощення
до усіх, зокрема, до
жебрака з проказою,
до самарянки з п’ятьма
невдалими
шлюбами,
до зрадника Петра,
порушника прав людини
Савла з Тарсу, до
блудного сина, та до
перелюбниці. Євангеліє
дає
красномовне
свідчення
цього
у
багатьох
розповідях.
Якщо
Ісус
показав
шлях, зберігаючи високі
стандарти,
водночас
даючи живу воду, любов,
прощення,
милосердя
до тих, хто найменш
заслуговував на це, тоді
чи ми можемо діяти поіншому?

духовно оновленими та
очищеними до Празника
Воскресіння
нашого
Господа!

Святий Ісаак Сирійський
один
раз
сказав,
“Ніколи не кажи, що Бог
є справедливий. Якби
Він був справедливим,
то ти б був у пеклі. Не
покладайся лише на
Його
справедливість,
але на його прощення,
любов і милосердя”.

+Преосвященний Богдан
Данило
Єпископ
Пармської
єпархії
святого
Йосафата

Наша молитва сьогодні
лине за те, щоб дари Отця
Небесного: прощення,
любов та милосердя
освітлювали
нашу
Великопосну мандрівку,
яку ми розпочинаємо
та
провадили
нас

Ісус ніколи не зраджував
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+Високопреосвященний
Стефан Сорока
Митрополит Української
Католицької Церкви у
США
А р х и є п и с к о п
Філадельфійський
для
Укpаїнців
+Преосвященний Річард
Семінак
Єпископ Чіказької єпархії
святого Миколая
+Преосвященний Павло
Хомницький,
ЧСВВ
(автор)
Єпископ Стемфордської
єпархії

+Преосвященний Іван
Бура
Єпископ-Помічник
Філадельфійський
Великий Піст 2016 р.
Б.

Духовні правила на Великий Піст
Хоч наша Церква традиційно приписує утримання від споживання м’яса і молочних страв у всі
дні Великого Посту, подаємо мінімальні Великопосні правила на сьогодні:
Утримання від вживання м’яса та молочних страв в перший день Великого Посту, та в Страсну
П’ятницю.
Утримання від вживання м’яса у всі п’ятниці Великого Посту як і на Страсну Суботу. Традиційно
утримуються від вживання м’яса ще й по середах Великого Посту.
Таїнство сповіді з Пресвятою Євхаристією приймається в період від початку Великого Посту до
середи перед святом Вознесіння Господнього.
Піст та правила утримання не зобов’язують людей старше 60-ти років, дуже немічних, жінокгодувальниць і вагітних, дітей до 14 років і тих, хто важко працює фізично. Однак, всіх закликається,
якщо це можливо, дотримуватися посту і обмежуючих правил.
Усіх вірних закликається брати участь у Великопосних богослуженнях, таких як великопосна
Вечірня, Літургія Напередосвячених Дарів та Сорокоусти.
Щиро заохочуємо всіх вірних до таких добрих діл як милостиня, відвідання хворих, Біблійні
читання та молитви за покликання до священства та релігійного життя.

Літургійні вказівки Великого Посту
Будні Великого посту є нелітургійними днями, тобто, Служба Божа не правиться навіть на похороні,
за виключенням празника Благовіщення. У середи та п’ятниці Великого Посту відправляється
Літургія Напередосвячених Дарів. У другі дні можна відправляти Типик. На похоронах можна
користуватися літургійним текстом, який вживається в Ню-Джерзійському деканаті, чи в церкві
св. Михаїла в Фраквілл, Пенс. Впродовж цього часу в неділі відправляється Літургія св. Василія
Великого.
Під час Страсного Тижня Літургія Напередосвячених
Дарів відправляється в понеділок, вівторок та середу.
Ввечері Страсного Четверга відправляється Вечірня з
Божественною Літургією св. Василія Великого. У Страсну
П’ятницю, 25 березня, яка є також днем празника
Благовіщення Пресвятої Богородиці, відправляється
особлива служба, яка включає Божественну Літургію
(вказівки до літургії та текст будуть надіслані). Ввечері
Страсної Суботи відправляється Вечірня з Божественною
Літургією св. Василія Великого.
Празник Благовіщення
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(У Сиропусну Неділю цього року ми просимо все духовенство та вірних після проповіді на Службі Божій
відправити Чин всепрощення. Хоч традиційно цей Чин є частиною Вечірньої Служби, яку служиться в
неділю ввечері, здійснення цього обряду смирення та любові під час Божественної літургії дозволить
вірним пережити цю зворушливу службу як християнська спільнота, що приготовляється розпочати
подорож Великого посту. Подана стаття, яка написана протопресвітером Олександром Шмеманом,
пояснює значення цієї служби Сиропусної неділі).

Чин Всепрощення в Сиропусну неділю
У Православній (і Східній Католицькій) Церкві остання неділя перед Великим Постом – день, коли під
час Вечірні Великий піст літургійно проголошується і розпочинається - називається Прощеною неділею.
Зранку тієї неділі (яка називається також Сиропусна неділя) на Божественній літургії ми слухаємо слова
Христа:
«Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. Але коли ви не
будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших» (Мt. 6, 14-15).
Згодом, на Вечірні Великого посту, почувши проголошення початку Великого посту в Великому Прокімені:
«Не відверни лиця Твого від слуги свого, бо страждаю я; негайно вислухай мене; зверни увагу на мою
душу і врятуй її», - ввійшовши в Великопосне служіння, з його особливими поминаннями, молитвою
святого Єфрема Сирійського, з поклонами – ми просимо прощення один в одного, ми здійснюємо
обряд прощення та примирення. Коли ми підходимо один до одного зі словами примирення, хор
заспівує стихиру Пасхи, наповнюючи церкву передчуттям Пасхальної радості.
Який зміст цього обряду? Чому Церква хоче, щоб ми вступали в час Великого посту через прощення
та примирення? Ці питання правомірні, бо для дуже багатьох людей Великий піст означає переважно
і майже виключно зміну в харчуванні, дотримання церковних приписів про піст. Вони розуміють піст,
як самоціль, як «добре діяння», якого вимагає Бог, і яке саме по собі гідне похвали. Але Церква
не шкодує зусиль, щоб показати нам, що пощення є лише одним із засобів для досягнення вищих
цілей: духовного відновлення людини, її повернення до Бога, щирого каяття і через це – правдивого
примирення. Церква не шкодує своїх зусиль у застереженні нас від лицемірного і фарисейського
пощення, від підміни богопочитання простими зовнішніми повинностями.
Марно ти радієш пощенням, о душе!
Бо ти утримуєшся від їди,
Але ти не очищаєшся від пристрасті.
Якщо ти упиратимешся у своїй гріховності, марним буде твоє пощення.
Зараз прощення займає центральне місце в християнській вірі й християнському житті, бо християнство
саме по собі – це релігія всепрощення. Бог прощає нам і Його прощення є в Христі, Його Синові,
Якого Він послав нам, щоб маючи частку в Його людськості, ми могли мати частку в Його любові й
по-справжньому примирилися з Богом. Дійсно, християнство не має іншого виміру, як любов. І це
відновлення цієї любові, повернення до неї, зростання в ній головним чином ми шукаємо в Великому
пості, у пощенні й молитві, в цілому дусі й усіх зусиллях того періоду. Таким чином, щире прощення є
і початком, і відповідним станом у Великопосний час.
Однак, хтось може запитатися, чому я маю брати участь у цьому обряді, коли я не маю ‘ворогів’?
Чому я маю просити прощення у людей, які нічого не зробили мені, і яких я ледве що знаю? Ставити
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 9)
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Чин Всепрощення в Сиропусну неділю
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

ці питання означає не розуміти вчення Церкви щодо прощення. Це правда, що відкрита ворожість,
особиста ненависть, справжня злоба можуть бути відсутні в нашому житті, однак, коли ми відчуємо
їх, можливо, нам буде легше розкаятися, бо ці почуття явно суперечать Божественним заповідям. Але
Церква відкриває нам, що є більш витончені шляхи прогрішення перед Божественною Любов’ю. Це
байдужість, егоїзм, неувага до людей, брак щирого переживання за них, коротше – та стіна, яку ми, як
правило, вибудовуємо навколо себе, думаючи, що коли ми є ‘ввічливі’ та ‘дружелюбні’ ми здійснюємо
Божі заповіді. Обряд прощення є такий важливий зокрема тому, що він дозволяє нам усвідомити,
– хоча на одну хвилину, – що всі наші взаємовідносини з іншими людьми є неправильними, дає нам
відчути, що зустріч однієї дитини Божої з іншою, однієї особи, створеної Богом, з іншою, дає нам
пережити те взаємне «визнання», якого так сильно бракує в нашому холодному і бездушному світі.
У цей особливий вечір, коли ми дослухаємося до радісного Пасхального гимну, нас проситься зробити
духовне відкриття: відчути смак іншого способу життя і взаємовідносин з людьми, суттю життя яких є
- любов. Ми можемо відкрити, що завжди і всюди Христос, Сама Божественна Любов, перебуває з
нами, перетворюючи нашу взаємну відчуженість в братерство. Коли я підходжу до когось, а хтось
підходить до мене, ми починаємо усвідомлювати, що це Христос зібрав нас разом Своєю любов’ю до
обох.
І тому, що ми зробили це відкриття, і тому, що це відкриття є власне Царством Божим: Царством Миру
та Любові, примирення з Богом і в Ньому з усім існуючим, – ми чуємо гимн того Великого посту,
який раз у рік «відкриває нам двері Раю». Ми знаємо чому ми маємо постити й молитися, чого нам
шукати підчас довгого Великопосного паломництва. Прощена неділя - це день, коли ми отримуємо
можливість підготувати себе до посту – до справжнього посту; наші зусилля – до справжніх зусиль;
наше примирення з Богом – до справжнього примирення.
Священик: Нехай Господь Бог з милосердя Свого простить гріхи ваші та помилує вас.
І я теж прощаю вам.

Неділя сиропусна -7 лютого 2016
Матей 6:14-21
Ісус сказав: “Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. А
коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли ж
ви постите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям,
мовляв, вони постять. Істинно кажу вам: Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти
свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що
перебуває в тайні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі,
де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні
міль, ані хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там
буде і твоє серце.”
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SPECIAL DIVINE LITURGY FOR THE JUBILEE YEAR OF MERCY
WILL BE CELEBRATED AT THE GOLDEN-DOMED UKRAINIAN
CATHOLIC CATHEDRAL IN PHILADELPHIA, FEBRUARY 28
A Special Divine Liturgy for the Extraordinary Jubilee Year of
Mercy will be celebrated by Metropolitan Stefan Soroka at the
Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate
Conception in Philadelphia,
Sunday, February 28, 2016
beginning at 10 a.m. Please note this will be the only Divine
Liturgy celebrated Sunday morning, February 28 at the Cathedral.
Additional details will be forthcoming in the next issue of “The
Way.”

2016 SIX DAYS OF CREATION COURSES IN ICONOGRAPHY

ECCLESIASTICAL PICTORIAL EMBROIDERY WITH

Master Embroiderer

Olga Fishchuk of Kiev
ST. THOMAS SEMINARY, BLOOMFIELD, CT
JUNE 12 - 18, 2016

REGISTER for courses on our website:
www.hexaemerom.org
CONTACT US
Phone: 859-608-3608
Email: icon@hexaemeron.org

Olga Fishchuk is a graduate of the Pictorial Embroidery
Department of the Icon Painting School under the Moscow
Orthodox Theological Academy (Sergiev Posad, Russia).
Her works are in use at the Church of the Protection of Our
Lady at the Moscow Orthodox Theological Academy; the
Church of the Archangel Michael in Moscow; the KievoPecherska Lavra and Zverynetsky Monastery in Kiev. Olga’s work has been featured in many exhibitions in Russia,
Ukraine and elsewhere.

The course is open to ten students. Basic embroidery skills are required. To learn more about the course
curriculum and how to register, visit our website: www.hexaemeron.org
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Archbishop Stefan Soroka
has designated the
Ukrainian Catholic National Shrine
of the Holy Family
as a sanctuary of pilgrimage for the
Extraordinary Jubilee of Mercy:
All are welcome and invited to enter
through our Door of Mercy
and to partake of the Holy Mysteries
You, O Lord, are a God
who takes away iniquity and pardons sin,
who does not hold your anger forever,
but are pleased to show mercy.
You, Lord, will return to us
and have pity on your people.
You will trample down our sins
and toss them into the depths of the sea
(Micah 7:18-19)

EVERYONE IS
WELCOME
4250 Harewood Road NE
Washington, DC 20017
202-526-3737
www.ucns-holyfamily.org
Come and experience the
Mercy of the Lord!

Schedule for the Great Fast 2016
Monday February 8 Liturgy of the Presanctified Gifts
7:00 p.m. Bi-lingual
Friday February 12 Liturgy of the Presanctified Gifts
7:00 p.m. Bi-lingual
Saturday February 13 Liturgy of St. John Chrysostom
10:30 a.m. Bi-lingual
Sunday February 14 Liturgy of St. Basil the Great
9:00 a.m. English 11:30 a.m. Ukrainian
Friday February 19 Liturgy of the Presanctified Gifts
7:00 p.m. Bi-lingual
Saturday February 20 Liturgy of St. John Chrysostom
10:30 a.m. Bi-lingual
Sunday February 21 Liturgy of St. Basil the Great
9:00 a.m. English 11:30 a.m. Ukrainian
Friday February 26 Liturgy of the Presanctified Gifts
7:00 p.m. Bi-lingual
Saturday February 27 Liturgy of St. John Chrysostom
10:30 a.m. Bi-lingual
Sunday February 28 Liturgy of St. Basil the Great
9:00 a.m. English 11:30 a.m. Ukrainian
Friday March 4 Liturgy of the Presanctified Gifts
7:00 p.m. Bi-lingual
Saturday March 5 Liturgy of St. John Chrysostom
10:30 a.m. Bi-lingual
Sunday March 6 Liturgy of St. Basil the Great –
Archieparchial Women’s Day 2016
10:30 a.m. Bi-lingual
Friday March 11 Liturgy of the Presanctified Gifts
7:00 p.m. Bi-lingual
Saturday March 12 Liturgy of St. John Chrysostom
10:30 a.m. Bi-lingual
Sunday March 13 Liturgy of St. Basil the Great –
Pysanka Workshop and Bazaar
9:00 a.m. English 11:30 a.m. Ukrainian
Friday March 18 Liturgy of the Presanctified Gifts
7:00 p.m. Bi-lingual
Saturday March 19 Liturgy of St. John Chrysostom –
Lazarus Saturday 10:30 a.m. Bi-lingual
Sunday March 20 Liturgy of St. John Chrysostom –
Palm (Flowery) Sunday
9:00 a.m. English 11:30 a.m. Ukrainian

CONFESSION IS AVAILABLE 30 MINUTES BEFORE EVERY SERVICE
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Sunday Lenten Vespers
Schedule during the
Great Fast in the Parishes
of the Philadelphia Deanery
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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Sunday Devotions Schedule
during the Great Fast
in the Parishes of the
South Anthracite Deanery
During
this
Lenten
season, the faithful of
the South Anthracite
Protopresbytery
of
the
Ukrainian
Catholic Archeparchy
of Philadelphia will
continue the decadesold 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.

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 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 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.

The
2016
L e n t e n
Devotion
schedule is
as follows:
Forgiveness Vespers,
Feb. 7 (Cheesefare
Sunday) — Protection
of the Mother of God

12

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.

7-го лютого
2:00 год. dня
Каплиця Святої Марії
в Слоцбургу, Ню- Йорк, буде
освячуватись як "Святі

Dвері " для цього
Ювілейного Pоку!
Cестри Cлужебниці запрошують вaс усіх відсвяткувати
цю важливу подію.
Папа Франциск хоче, щоб ці Святі
Двері, стали “Дверима
Милосердя”, через які всі, хто
входить, будуть відчувати любов
Господа Бога, Який втішає, милує і
вселяє надію”.
Служба розпочнеться о 2-ій годині
дня в галереї процесією і буде
двомовною.
Запрошуємо всіх в каплицю на
приватну молитву перед іконою
Матері Божої , Дверей
Mилосердя, що використовувалась
Папою Франциском для відкриття
Святих Дверей у Римі. Перекуска
після відправи.
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Жінки як опікунки:
Духовні, пасторальні та практичні аспекти
Спонсоровано:
Українською
Католицькою
Архиєпархією
Філядельфії
Сестрами
Чину Св.
Василія
Великого

У НЕДІЛЮ, 6 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ,
В УКРАЇНСЬКОМУ КАТОЛИЦЬКОМУ
КРАЙОВОМУ СОБОРІ
ПРЕСВЯТОЇ РОДИНИ
4250 Harewood Road, Northeast
Washington, D. C.

АБО

Сестрами
Служебницями
Непорочної
Діви Марії

У НЕДІЛЮ, 24 КВІТНЯ 2016 РОКУ,

Сестрами
Місіонарками
Покрову Божої
Матері

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.
РЕЄСТРАЦІЯ

Пропонований 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)
Даток:
$10 за обід
Просимо чек
виписати на:

Ukrainian
Catholic
Archeparchy of
Philadelphia

____________________________________________________________________________
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
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FIRST SUNDAY OF THE GREAT FAST
LENTEN VESPERS AND
PROCESSION WITH THE HOLY ICONS

Patriarch Methodios, summoned the Synod of Constantinople in 843 to bring peace to the Church following the
iconoclast controversy. At the end of the first session, all made a triumphal procession from the Church of
Blachernae to Hagia Sophia, restoring the icons to the church. This occurred on 11 March, 843 (which that year
was the first Sunday of Lent). The Synod decreed that a perpetual feast on the anniversary of that day should be
observed each year on the First Sunday of Great Lent.

Sunday, February 14, 2016 – 4:00 PM
Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church
(Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia)

900 Fairview Road

Swarthmore, PA. 19081
Celebrants – Priests of the Philadelphia Deanery
Guest preacher Rev. Paul Makar, Pastor of St. Michael’s Church, Cherry Hill, N.J.
Confessions will be heard starting at 3:30 PM by
Msgr. Peter Waslo and Rev. Edward Higgins

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.
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Вітаємо Владику Івана Буру з 45-літтям священства
та 10-літтям єпископства. Владика Іван Бура був
рукоположений на священика 14 лютого 1971 року,
а 21 лютого 2006 року – на єпископа. Він був
проголошений Єпископом-помічником Української
Католицької Архиєпархії Філадельфії.
Нехай
Господь продовжує благословляти нашого Єпископапомічника добрим здоров’ям, радістю та спасінням
душі на многая і благая літа!

Многая Літа

2016 South Anthracite Deanery Lenten Confession Schedule
During the Great Fast, the priests of the South Anthracite Deanery visit neighboring churches to offer the
Holy Mystery of Penance. It provides an excellent opportunity for the faithful to receive the Holy Mystery of
Reconciliation as they spiritually prepare for the celebration of Pascha.
The following is the visiting priests’ confession schedule for the parishes of the South Anthracite Deanery.
Confessions will be heard on the listed dates from 6 p.m. to 7 p.m. All Catholic faithful are invited to receive
the grace of forgiveness through confession by entering the door of the confessional, the true Door of Mercy
during this the Jubilee Year of Mercy.
Monday, March 14
Assumption of the BVM Ukrainian Catholic Church
Centralia, Pa.
Ss. Peter & Paul Ukrainian Catholic Church
Mt. Carmel, Pa.

St. Nicholas Ukrainian Catholic Church
Minersville, Pa.
St. Michael Ukrainian Catholic Church
Shenandoah, Pa.

Nativity BVM Ukrainian Catholic Church
Middleport, Pa.

Thursday, March 17
St. Michael Ukrainian Catholic Church
Hazleton, Pa.

Transfiguration of Our Lord Ukrainian Catholic
Church
Shamokin, Pa.

Protection of the Mother of God Ukrainian Catholic
Church
McAdoo, Pa.

Tuesday, March 15
St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church
Maizeville, Pa.

St. Michael Ukrainian Catholic Church
Frackville, Pa.

Protection of the Mother of God Ukrainian Catholic
Church
Marion Heights, Pa.
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St. Nicholas Ukrainian Catholic Church
St. Clair, Pa.
Confessions are heard from 6:00 PM until 7:00 PM in
each parish.
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Академія Святого Василія Великого: Початковий Рік
Музичної Академії
З теперішнім закінченням
першого півріччя цього
шкільного року, вже добре
розпочали
вступний
рік Музичної Академії
в Святого Василія. Це
нове
намагання
в
Академії розпочинається
із дев’ятьма ученицями,
котрі закінчуть програму
з десятьма кредитами
в додатку до повної
академічної
програми
Академії.
Ці дівчата
представляють
три
рівні науки в цій дівочій
середній школі, котра є
під керівництвом Сестер
Чину Святого Василія
Великого у Дженкінтавн,
ПА. Різноманітність інструментів включає фортепіян, сольоспів, флєйту, трубку і тромбон, та скрипку.
Учениці Музичної Академії при школі мають нагоду брати музичні курси, спеціялізовані поважним
учням музики. Цьогорічні курси включають індивідуальні студії теорії музики, кляв’ятурну гармонію,
кляси художності та камерні ансамблі. Учениці також включаються до решти учениць, котрі грають та
співають в ансамблях, що вже віддавня є важливою частиною життя Академії Святого Василія Великого.
На слідуючий рік плянуються додатки курсів музичної технології та музичної історії в курікулум.
Перший поважний концерт учнів Музичної Академії відбувся в неділю, 8-го листопада 2015 р. Гості
гостилися пишним смачним буфетом, та наслухалися приємного музичного виступу цих дев’ять дівчат в
Музичній Академії. Музичні стипендіати, першо-річня Джулія Мейро та друго-річня Тейлор Ґрабовська,
представили музичну делікатність флєйти, а, також стипендіати першо-річня Тебита Форд, на трубці,
та друго-річня Молі МкЕндру, на тромбоні, показали контрастну сильнішу краску духових інструментів.
Початкова музична стипендіатка, скрипалька Єлисавета Ґороденчук, виконала солодку мелодію своїм
інструментом, та прилучилася до трубки Тебити Форд та флєйти Джулії Мейро в зворушливім камернім
тріо. Джой Яконьянні, третьо-річня учениця котра з ентузіязмом вступила в Музичну Академію, захопила
публику своїм талановитим фортепіяновим виконанням.
Талановиті першо-річні учениці піяністка Емилі ДеМаршал та вокалістка Аріанна Торрез завершили
програму. Аріанна, котра з’єдналася із завзятою піяністкою першо-річною Серою Гавтон, виконали
приємний дует.
Минулої осени, Аріанна представляла Академію Св. Василія Великого як співачкою в Папському
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 18)
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Академія Святого Василія Великого
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Фестиваль Українських
Різдвяних Колядок

Хорі Середніх Шкіл, разом із Джіною Вріленд.
Джіна, хоча не в Музичній Академії, чудово
співає і є учасницею шкільного хору.
Музиканти
Академії
представили
свою
любов музики на щорічному Фестивалю
Різдвя’них Колядок в нашій чудовій Катедрі
Непорочного Зачаття.
Учасниці Хору, під
дириґентурою Сестри Джермейн Сеніти, ЧСВВ,
та супроводом Пані Христини Юрчакевич,
виконали бадьору різдв’яну пісню із свого
концертового репертуару.
Камерне тріо
Музичної Академії, скрипалька Єлисавета
Ґороденчук та флейтистки Тейлор Ґрабовська
та Джулія Мейро, із інструкцією Пана Томаса
Міні, відограли нашого дуже популярного
Щедрика.
Цього наступаючого квітня, учениці мистецтва
представлять свої твори на Мистецькій
Виставці в Українському Освітньo-Культурному
Центрі.
Їхня праця, під наглядом Сестри
Сузанни Матвіїв, ЧСВВ, включатиме приклади
різноманітних засобів, включно із пастелями,
вугіллям, олівцем та скульптурами.
Але,
зосередження виставки буде над іконографією.
Цей проєкт вможливнений через щедрість
Української Громадської Фундації Філядельфії.
Праця над цим духовним мистецтвом, в якому
тридцять дівчат беруть участь, вже добігає до
завершення. Відкриття Мистецької Виставки
почнеться із концертом учениць Академії
Святого Василія Великого, та включатиме
учасниць Музичної Академії. Подробиці про
Мистецьку Виставку Академії Святого Василія
Великого ще будуть подані.
Просимо
відвідати
нашу
веб-сторінку
за інформаціями про Академію Святого
Василія Великого та наступаючі події: www.
stbasilacademy.org
Подала
Леся Пенкальська
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У Семінарії святого Йосафата в Вашінгтоні, ОК,
розпочався Новий рік та новий семестр.

Відпуст в Семінарії
На початку січня 2016 р. в Семінарії проведено відпуст, яким розпочався новий весняний семестр.
Pictured (l-r) Martin Nagy (Chicago Eparchy), Kairo Chorne (Philadelphia Archepachy), Bohdan Vasyliv
(Philadelphia Archeparchy), Rev. Mark Morozowich, retreat master, (Dean of the School of Theology
and Religious Studies at Catholic University), Andrew Perrong (Philadelphia Archeparchy), Carlos Batiz
(Chicago Eparchy), and Alex Bricki (Philadelphia Archeparchy).

One of the First Events of the
New Semester - The March for Life
Семінаристи та священики Семінарії
св. Йосафата взяли участь у щорічному
Поході за життя. The Seminarians and
Priests of St. Josaphat Seminary join the
annual March for Life on January 22,
2016, just as the Blizzard of 2016 began
to hit the Nation’s Capital region.
(continued on next page)
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A New Year and Semester Begins at St. Josaphat Seminary
(continued from previous page)

The Blizzard of 2016 in Washington
20 souls braved the snow clogged streets of Washington and attended the 9:00 a.m. Divine Liturgy at the
Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family.

A Snowed in Seminary
Snow was almost up to the front doors of the
seminary. Washington came to a standstill for
almost 5 days.
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A Snowed in Ukrainian Catholic National
Shrine of the Holy Family
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Fundraiser for Olyphant, PA
Just in time for Easter,( March 27, 2016) Saint Cyril’s Choir, (Fundraiser) of Saint Cyril and Methodius
Ukrainian Catholic Church, Olyphant, PA has “The Traditional Ukrainian Lenten Songs and Easter Anthems”
CD, sung in Church Slavonic is available for purchase. ($15.00 each CD) it starts with Greetings by the
Late Rev. Archpriest Stephen Hrynuk. Over 30 Choir members sing over 20 “Traditional Ukrainian Lenten
Songs and Easter Anthems”
Also released in a new format is the Divine Liturgy of St. John Chrysostom, celebrated by the Late Monsignor
Stephen Hrynuk and sung by St. Cyril’s Choir, The historical DVD is available for $20.00 each. The Easter
Music CD and “The Traditional Ukrainian Christmas Carols” CD are available for $15.00 each.
Please contact Glenda Marcinko at 570-876-2888. All items can be mailed for additional cost, depending
on the quantity and destination. Available for pick up after the 9:00 a.m. Divine Liturgy on Sunday.
At this time SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic
Church Choir , Olyphant, PA is announcing the need for
“Good Adult Singers” to join the Church Choir. The Choir
sings in Church Slavonic and you do not need to speak
Ukrainian. Serious interested singers only, please contact
Maestro Patrick Marcinko II at 570-876-2888. The Divine
Liturgy is sung by the choir every Sunday at 9:00 a.m.
Submitted by Lauren Telep
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Sisters Servants of Mary
Immaculate
We Sisters Servants of Mary Immaculate, like Blessed Josaphata, our foundress, are called to be women of deep faith
nourished by an intimate personal relationship with God,
striving to live out our community life lovingly and simply,
responsive to the needs of all, in the spirit of the Gospel, offering service in a compassionate, joyful and hospitable manner.
Never bound by a singly-defined
ministry, the SSMI’s have taken a flexible view, remaining faithful to its
charism and founders’ words:

“Serve where the need is the
greatest.”
Every vocation involves asking yourself the questions:
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How am I Good News to others?
What gives me life?
And how do I share that life with others?

SSMI - 9 Emmanuel Drive, P.O. Box 9
Sloatsburg, NY 10974
Phone: 845-753-2840
Email: ssminy@aol.com
Website: www.ssmi-us.org
Vocation Directors:
Sr. Eliane Ilnitski, SSMI
ilnitskieli10@yahoo.com
Sr. Tekla Gnatyuk, SSMI
yluanah@gmail.com
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Are you being called to be a
Sister Servant of Mary Immaculate?

Glory to God!
Honor to Mary!
Peace to Us!
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Rev. Szupa
blesses
candles at the
Cathedral on
the Feast of the
Presentation
of Our Lord in
the Temple
on February 2,
2016

Україна в молитвах за єдність християн
26 січня 2016
В Україні на завершення
Тижня молитов за єдність
християн у Києві, Харкові
та
Львові
відбулися
міжконфесійні Молебні
з участю найвищого
духовенства Католицької
та
інших
Церков.
У неділю, 24 січня
2016 р., у столичного
василіянському
грекокатолицькому
храмі
св. Василія Великого,
разом
із
Главою
Екуменічна молитва за єдність християн, Київ, 24 січня 2016. - RV
УГКЦ
Блаженнішим
Святославом Шевчуком,
Апостольським Нунцієм в Україні архиєпископом Клаудіо Ґуджеротті, молилися католики двох обрядів,
представники трьох гілок українського православ’я, лютерани і християни віри євангельської.
Звернувши увагу на присутніх у церкві молодь і поранених українських воїнів, Блаженніший Святослав,
зокрема, зазначив: «Ми бачимо, як наше бажання єдності перетворюється у молитву. Тож молімося,
працюймо та прощаймо один одному. І єднаємось заради спільного майбутнього у любові».
http://uk.radiovaticana.va/news/2016/01/27/україна_в_молитвах_за_єдність_християн/1203824

Папа до паломників з Близького Сходу: Бог не мовчить
перед обличчям переслідувань
27 січня 2016
Вітаючи арабомовних паломників, які взяли участь у загальній аудієнції у середу, 27 січня 2016 р.,
зокрема, тих, що прибули з Іраку та Близького Сходу, Папа Франциск сказав: «Бог не мовчить перед
обличчям страждань і волання Своїх дітей, перед обличчям несправедливості та переслідування, але
діє, даруючи задля Свого милосердя спасіння і допомогу. Він з терпеливістю ставиться до грішника,
щоби привести його до навернення та шукає загубленого, щоб його повернути, тому що Бог бажає
“щоб усі люди були спасенні та прийшли до пізнання істини” (1 Тим. 2,4). Нехай Господь всіх вас
благословить та захистить від лукавого».
http://uk.radiovaticana.va
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Українська делегація попросила Папу молитися за мир
22 січня 2016
Міжнародна зустріч працівників паломницьких
центрів, санктуаріїв та відпустових місць відбулась
у Ватикані з 19 до 21 січня 2016 року в рамках
Святого року Милосердя. Протягом трьох днів
кілька тисяч представників з понад 20 країн світу
у спільних конференціях, молитвах та реколекціях
пережили Ювілейне паломництво до Собору
Святого Петра, увійшовши до нього крізь Святі
Двері. Закінчилось паломництво аудієнцією з Папою
Франциском. Україну на цій зустрічі представляла
команда Паломницького центру “Рафаїл” Львівської
Архиєпархії УГКЦ.

Як повідомила РІСУ учасниця зустрічі Олена Кулигіна,
під час аудієнції з організаторами паломництв, яка
відбулась у четвер, 21 січня в аулі Павла VI, Папа
Франциск наголосив, що така народна побожність
як паломництво, є нічим іншим як надзвичайно
важливою формою євангелізації, яка потребує
особливої підтримки та розвитку.
На думку Святішого Отця, той, хто бере участь у
паломництві, несе з собою особисту історію та віру,
а отже переживає досвід особистої, а не масової духовності. І паломницькі місця та санктуарії, куди
приходять прочани, є їхнім домом і місцем, де вони можуть розраховувати на безумовне прийняття.
Оскільки українська делегація на цих заходах була однією із найчисельніших (її представляло 10 осіб),
її керівнику згідно з протоколом аудієнції надали можливість особисто привітати Папу Франциска і
сказати йому кілька слів.
«Нічого більш важливого, окрім як молитися про
мир в Україні, ми не могли просити в тій ситуації,
яку переживає наша країна останні кілька років.
І як завжди, було надзвичайно приємно, що Папа
Франциск, тільки почувши слово “Україна”, звернувся
до мене зі словами: “Слава Ісусу Христу”», – розповів
для РІСУ Василь Мікула, директор паломницького
центру “Рафаїл”.
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/
vatikan/62255
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Глава УГКЦ узяв участь у заходах до
Дня Соборності України
22 січня 2016
У п’ятницю, 22 січня, у День Соборності України, Отець і Глава
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав узяв
участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку
та Михайлу Грушевському в Києві.
Після цього Блаженніший Святослав помолився та поклав квіти до
меморіального барельєфа праведному митрополитові Андрею
Шептицькому, що на Київському міському будинку вчителя (колишній
будинок Центральної Ради і Директорії УНР).
Департамент інформації УГКЦ
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_vzyav_uchast_u_zahodah_do_
dnya_sobornost%D1%96_ukraini_75817.html

Папа богопосвяченим особам про пророцтво, близькість і надію
1 ëþòîãî 2016 p.
«Дякую вам за все, що ви, богопосвячені особи, чините, кожен згідно зі своєю харизмою», – сказав
Папа Франциск, промовляючи до богопосвячених осіб, які представляють різні форми посвяченого
життя та зібралися у Римі для участі в заходах з нагоди завершення Року богопосвяченого життя.
Зустрічаючись з ними у понеділок, 1 лютого 2016 р., в залі Павла VI у Ватикані, Святіший Отець
відклав набік приготований заздалегідь текст та, промовляючи від серця, поділився думками про «три
важливі колони богопосвяченого життя», якими є «пророцтво, близькість та надія».
«Пророцтвом» Глава Католицької Церкви назвав послух, досконалий послух, який, за його словами,
означає не просто дотримання карності, що є лише дисципліною, але «послух дарування серця».
Коли людина з переконанням дотримується правил, коли діє згідно з розпорядженнями, а в сумнівах
– радиться з настоятелем, то це є «пророцтвом проти засіву анархії, що засіває диявол», підмовляючи
робити лише те, що подобається.
«Божий Син, – пояснив Святіший Отець, – не був анархістом, Він не покликав своїх силою протистояти
проти ворогів», але «був слухняним Отцеві». «Пророцтво означає показувати людям, що існує
дорога щастя й величі, шлях, який наповняє радістю, а ним є, власне, дорога Ісуса», – сказав Папа,
перестерігаючи богопосвячених осіб перед спокусою «поводитися так, як роблять інші…».
«Близькість», за словами Наступника святого Петра, пригадує про те, що люди посвячуються Богові «не
для того, щоб віддалитися від людей та мати всі зручності», але щоб «наближатися до життя інших та
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 27)
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Папа богопосвяченим особам про пророцтво, близькість і надію
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

намагатися їх зрозуміти, християн і нехристиян, їхні страждання і проблеми, тобто, всі речі, які можна
зрозуміти» лише тоді, коли ставати близьким. Це стосується також і затворницьких монахинь, які цю
близькість здійснюють через молитву.
«Стати богопосвяченою особою не означає зійти на одну-дві-три сходинки вище у суспільстві», – вів
далі Папа, зазначаючи, що богопосвячене життя не є статусом, який дає змогу дивитися на інших
згори, але повинно вести «до близькості з людьми: фізичної та духовної». Але про цей вимір не слід
забувати і в своїх власних спільнотах, проявляючи близькість до похилих віком або хворих співбратів
чи співсестер.
У цьому контексті Святіший Отець перестеріг від пустослів’я та пліток, бо той, хто обмовляє, є
«терористом», який «розкидає слова, немов бомби», а пізніше «спокійно відходить, як нічого не бувало».
Зрештою, святий Яків у своєму посланні повчав, що «опанування язика – це одна з найважчих чеснот».
«Якщо приходить бажання сказати щось проти брата чи сестри, вкинути бомбу обмови, вкуси себе за
язика. І то сильно вкуси! Ні тероризмові у спільнотах!» – закликав Папа.
А у випадку, коли існує необхідність когось виправити, то слід самому поговорити з такою людиною, а
якщо це не випадає, звернутися до того, хто має можливість вплинути на ситуацію, «і нікому іншому»
нічого не говорити. Близькість також означає не нарікати на того, хто створює труднощі, а допомагати
такій людині. «І якщо у цьому Році Милосердя, – додав Наступник святого Петра, – кожен з вас зможе
перестати займатися тероризмом-пліткуванням, то це буде великий успіх для Церкви».
Говорячи про надію, Глава Католицької Церкви зізнався, що йому боляче бачити зменшення покликань.
І тоді приходить «спокуса проти надії», мовляв: «Господи, що діється? Чому лоно богопосвяченого
життя стає таким безплідним?». Дехто, за його словами, вдається «до штучного запліднення», тобто,
нерозбірливо запрошують і приймають всіх, кого трапиться, що пізніше породжує чимало проблем.
«Ні, – наголосив Папа. – Слід спокійно приймати людей, добре розпізнавати, чи це дійсно справжнє
покликання і допомагати йому зростати. І думаю, – додав він, – що проти цієї спокуси втратити надію,
яка породжує цю безплідність, ми повинні більше молитися. Молитися невтомно».
У цьому контексті Святіший Отець звернув увагу на одну загрозу: «Це паскудно, але мушу сказати:
коли якесь чернече Згромадження бачить, що вже не має дітей та внуків і починає зменшуватися, то
прив’язується до грошей». Мовляв, якщо нема покликань, та слід подбати про старість, забезпечити
себе. Але так вмирає надія, бо «надія лише у Господі», гроші «ніколи її не дадуть».
Підсумовуючи, Папа склав подяку богопосвяченим особам за різноманітне служіння, яке вони
здійснюють у Церкві згідно з власною харизмою, особливу увагу звертаючи на сестер. «Якою була би
Церква, якби не було монахинь?» – сказав він та побажав: «Нехай же Господь приведе синів і доньок
до ваших Згромаджень».
http://en.radiovaticana.va/news/2016/02/03/%E2%80%98don%E2%80%99t_forget_your_
vocation,%E2%80%99_pope_tells_religious/1205578
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Папа: Бог не бажає нашого засуду, але – нашого спасіння
3 ëþòîãî 2016 p.
Бог має батьківське серце, яке виходить за межі нашого обмеженого розуміння справедливості, щоби
відкривати нам безмежні горизонти Свого милосердя. На це звернув увагу Папа Франциск, ділячись
думками про милосердя і справедливість під час загальної аудієнції у середу, 3 лютого 2016 року.
«Святе Письмо представляє нам Бога, як безмежне милосердя, але також як досконалу справедливість.
Як поєднати ці дві речі? Як дійсність милосердя поєднується з вимогами справедливості? Може здаватися,
що це дві дійсності, які суперечать одна одній, але, насправді, це не так, тому що саме Боже милосердя
веде до сповнення справжньої справедливості», – розпочав своє повчання Святіший Отець.
Але ж про яку справедливість йдеться? У сфері законності бачимо, що скривджений звертається до
суду, щоб «відновити справедливість», щоб покарати винного, віддати кожному те, що йому належить.
«Але цей шлях ще не веде до справжньої справедливості, – зауважив Наступник святого Петра,
– адже, у дійсності, не перемагає зло, а лише його стримує. І лише відповідаючи на нього добром,
можна по-справжньому перемогти зло».
У Біблії також бачимо «інший спосіб звершення справедливості». Це коли жертва звертається до
кривдника, заохочуючи його до навернення, апелюючи до його сумління. Таким чином, визнавши свою
помилку, «він може відкритися на прощення, яке скривджена сторона йому пропонує». Саме таким, за
словами Папи, є спосіб «полагодження суперечок в родині, у взаєминах між чоловіком і дружиною чи
між батьками й дітьми».
«Без сумніву, – вів далі Єпископ Риму, – це нелегкий шлях. Він вимагає, аби той, хто зазнав кривду,
був готовий простити і прагнув спасіння і добра того, хто його скривдив. Але лише тоді тріумфуватиме
справедливість, адже коли винуватець усвідомить скоєне зло і перестане його чинити, то зло пропаде,
а несправедливий стане праведним, бо отримав прощення і допомогу, щоб віднайти дорогу добра».
Саме так, за словами Святішого Отця, чинить Бог з нами, грішниками. Він безустанно пропонує нам
Своє прощення і допомагає його прийняти, усвідомити зло, щоб від нього звільнитися. «Тому що Бог не
бажає нашого засуду, але – нашого спасіння», – наголосив Глава Католицької Церкви, підкреслюючи,
що Бог є Богом милосердя і прагне спасіння кожного, «проблема лише в тому, щоби впустити Його
до свого серця».
Папа зауважив, що всі слова пророків є закликом до навернення та пригадкою про те, що Бог не має
уподобання у смерті лиходія, але прагне радше того, щоби він змінив свою поведінку і жив. «Таким
є серце Бога, серце Батька, Який любить і прагне, щоб Його діти жили в добрі та справедливості, і
як наслідок – в повноті та щасті. Серце Батька, Який виходить за межі нашого обмеженого поняття
справедливості, щоби відкривати нас на безмежні горизонти Свого милосердя», – наголосив Наступник
святого Петра.
Саме таке батьківське серце, як зауважив Святіший Отець, ми шукаємо, коли йдемо до сповіді, а
тому «бути сповідниками – це величезна відповідальність», бо священик, який сидить у сповідальниці,
представляє Небесного Отця, «Який чинить справедливість Своїм милосердям».

http://en.radiovaticana.va/news/2016/02/04/pope_tells_faithful_to_open_their_hearts_to_
forgiveness/1205654
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«Я милосердя прагну, а не жертвоприношення», – ці Христові слова про Небесного Отця з Євангелії
від Матея стали темою Послання Папи Франциска на Великий Піст, присвяченого «ділам милосердя на
ювілейному шляхові», представлення якого відбулося у вівторок, 26 січня 2016 року. На його початку
Святіший Отець пригадує, що у буллі з нагоди проголошення Святого Року він висловив побажання,
щоб «Чотиридесятниця цього ювілейного року була прожита якомога інтенсивніше, як ефективний час
для того, щоб святкувати та досвідчити Боже милосердя».
Насамперед, Наступник святого Петра вказує на Богородицю, як образ Церкви, що євангелізує, бувши
перед тим євангелізованою. Він вказує на «першість слухання Божого слова», оскільки «Боже милосердя
є звіщенням для світу». Однак, кожен християнин повинен пережити досвід цього звіщення на собі, що
стало спонукою для Папи послати під час Великого Посту так званих «Місіонерів милосердя», щоб
вони «стали для всіх конкретним знаком близькості і Божого прощення».
«Прийнявши Добру Новину, з якою до Неї звернувся Архангел Гавриїл, Марія у пісні “Величай душе
Моя” пророчо оспівує милосердя, з яким Бог Її вибрав. Пречиста Діва з Назарету, Обручниця святого
Йосифа, таким чином, стає досконалою іконою Церкви, що євангелізує, тому що була й надалі є
євангелізованою ділом Святого Духа, Який оплодотворив Її дівиче лоно. У дійсності, в пророчій традиції
милосердя вже на етимологічному рівні тісно пов’язане власне з материнським лоном (rahamim) і
також з великодушною, вірною і співчутливою добротою (hesed), яка здійснюється в рамках подружніх
та батьківських стосунків», – пише Святіший Отець.
Глава Католицької Церкви вказує на те, що Божий завіт з людьми – це історія милосердя. Бог завжди
об’являється, «як багатий милосердям, готовий за будь-яких умов вилити на свій люд материнські
лагідність та співчуття, насамперед, в найдраматичніших хвилинах, коли невірність руйнує зв’язки союзу
та вимагає його нового стабільнішого укладення у справедливості й істині».
Мова йде про «справжню драму любові», вершиною якої став втілений Божий Син, в Якому Бог «виливає
Своє безмежне милосердя» настільки, що робить його «воплоченим Милосердям». «Як людина, – пише
Папа, – Ісус з Назарету є, у дійсності, сином Ізраїля з усіма наслідками. Настільки, що є втіленням
того досконалого слухання Бога, якого від кожного єврея вимагала молитва “Слухай, Ізраїлю”, яка
до сьогодні лежить у серці завіту Бога з Ізраїлем: “Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний.
Любитимеш Господа, Бога твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою твоєю” (Вт
6,4-5). Божий Син – це Наречений, Який зробив все для того, щоб здобути любов Своєї Нареченої, з
якою Його пов’язує безумовна любов, що стає видимою у вічних заручинах з нею».
Як зауважує Святіший Отець, це є «пульсуючим серцем» апостольського звіщення, в якому «Боже
милосердя займає фундаментальне і центральне місце». Воно виражається у поведінці Бога щодо
грішника, «даючи йому чергову можливість для того, щоб оглянутися, навернутися та увірувати»,
відновлюючи взаємини з Ним. «А у розп’ятому Ісусі Бог доходить аж до бажання досягти грішника в
його найекстремальнішій віддаленості, саме там, де він загубився та віддалився від Нього», – додає
Папа.

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 30)
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Наступник святого Петра зазначає, що «Боже милосердя перемінює серце людини та дає йому
досвідчити вірну любов, вчиняючи його, у свою чергу, здатним до милосердя». Це «завжди нове чудо»,
яке Бог може впровадити у життя кожного з нас, «мотивуючи любов до ближнього» та надихаючи те,
що традиція Церкви називає ділами милосердя для тіла і для душі, які «пригадують нам, що наша віра
виражається у конкретних і щоденних вчинках, призначених допомогти нашому ближньому» і саме на
основі їх «ми будемо суджені».
«Саме тому, – пише далі Святіший Отець, цитуючи буллу про проголошення Святого Року, – я висловив
побажання, щоб “християнський люд під час Ювілею замислився над ділами милосердя для тіла і для
душі. Це буде способом розбудити наше сумління, часто приспане перед обличчям трагедії бідності
та щоб дедалі більше заглиблюватися у суть Євангелія, де бідні є упривілейованими адресатами
божественного милосердя”. Адже в убогому Христове тіло “знову стає видимим, як скатоване,
покрите ранами, пошматоване, голодне, у втечі… щоб ми його розпізнали, доторкнулися та дбайливо
заопікувалися” (MV 15)».
За словами Папи, перед обличчям «цієї любові, сильнішої від смерті», найнужденнішим убогим
виявляється той, хто себе таким не визнає, вважаючи себе багатим. Це трапляється тоді, коли людина
є «невільником гріха», який спонукає «використовувати багатство і владу не для того, щоб служити
Богові та ближнім, але щоб приглушити в собі глибоке усвідомлення того, що також і він є ніким іншим,
як бідним жебраком». Таким чином можна дійти до того, що не зауважуватиметься убогого Лазаря,
«що є образом Христа, Який через вбогих жебрає наше навернення».
«Лазар – це можливість навернення, яку Бог нам пропонує, і яку ми, можливо, не бачимо. А це
осліплення супроводжується гордовитою манією всемогутності, в якій відлунює оте демонське “станете,
як Бог” (Бт 3,5), що є коренем кожного гріха. Ця манія може набувати також суспільних і політичних
форм, як це показали тоталітарні режими ХХ сторіччя, а сьогодні – ідеології єдиноправильного
мислення та технонауки, які намагаються вчинити Бога незначущим, а людину звести до маси, якою
можна послуговуватися. Це сьогодні можуть підтвердити також структури гріха, пов’язані з фальшивою
моделлю розвитку, що ґрунтується на ідолопоклонстві грошам і вчиняє байдужими до долі бідних
найбагатших людей та суспільства, що зачиняють перед ними свої двері, відмовляючись на них навіть
поглянути», – пише Папа.
Отож, Глава Католицької Церкви вказує на те, що Великий Піст у Ювілейному Році є сприятливим
часом для того, щоб «через слухання Божого слова та через діла милосердя» вийти з власного
«екзистенційного відчуження». Доторкаючись через діла милосердя до Христової плоті, ми також стаємо
здатними усвідомити власний стан грішності, що є шляхом до навернення, отримавши можливість
збагнути незаслужену з нашого боку любов до нас розп’ятого і воскреслого Спасителя. «Не марнуймо
цього часу Чотиридесятниці, сприятливого для навернення!» – закликає Святіший Отець.
http://uk.radiovaticana.va/news/2016/01/27
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ КАТОЛИЦЬКИХ ШКІЛ
Митрополит–Архиєпископ Стефан Сорока
Національний тиждень католицьких шкіл буде відзначатися з 31-го
січня по 6-гo лютого в українських католицьких школах св. Миколая
в Майнерсвіл, Пенс., св. Миколая в Пассейку, Н. Дж., Успіння
Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, Н. Дж., і святого Василія
Великого на Факс Чейс, Пенс.
Цьогорічна тема: “Католицькі Школи: Спільноти Віри, Знання та
Служіння” запрошує кожну людину долучитися і допомогти створити
Католицьку школу такою, якою вона повинна бути. Ісус, Добрий
Пастир, прийшов, щоб вони мали життя вдосталь (Йо. 10, 10). Ми
запрошені до повноти життя в Ісусі Христі. Коли ми вповноті живемо
й дихаємо цією вірою, ми перебуваємо в Його повноті.
Сердечно вітаємо всіх, хто є членом родин наших чотирьох шкіл. Ми
висловлюємо щиру вдячність духовенству, богопосвяченим сестрам, адміністраторам і вчителям, всім,
хто працює в школах, за те, що вони щедро діляться своїми талантами і знаннями зі школярами. Це
дозволяє кожній школі відображати повноту життя в Ісусові Христі.
Особлива подяка батькам, які прагнуть найкращого для своїх дітей і дарують любов та підтримку
працівникам шкіл та учням. Ви робите це, бо натхненні прагненням до повноти життя. Ми захоплюємося
вашою надзвичайною особистою та фінансовою жертовністю задля забезпечення високих стандартів
освіти й релігійного формування ваших дітей.
Але найбільше ми захоплюємося та бажаємо найкращого кожному учневі з кожної шкільної родини.
Найвищі ідеали католицької школи можуть лише заохотити кожного учня прагнути стати найкращим
у досягненні повноти життя, яку пропонує нам наш Господь і Спаситель, Ісус Христос. Ми молимося
за кожного учня і зростання його знань та зрозуміння високих досягнень в вашій родині католицької
школи. Нехай всі зростають у близькості з Ісусом, оскільки всі ми прагнемо бути тими, ким покликані
бути, як віруючі учні шанованої української католицької школи. Ми особливо вдячні за красномовний
приклад досконалості, який кожна зі шкіл дає Церкві та спільноті, частиною яких вони є.
Надзвичайно помічними є окремі організації та комерційні підприємства, які надають фінансову допомогу
українським католицьким школам. Датки від осіб та груп, які прагнуть підтримати високі стандарти
освіти і релігійного формування в наших школах є важливими. Такі цінні жертводавці дійсно дихають
закликом Ісуса Христа до повноти життя. Чи може бути кращий спосіб ділення своїми добрами та
благословеннями, як з дітьми, що зростають у знаннях та вірі? Оберіть фінансово підтримати наші
українські католицькі школи у здійсненні їхньої святої місії навчання та приготування наших дітей.
Усі, хто пов’язаний з нашими українськими католицькими школами, будуть згадані в молитвах, уділених
під час відзначення національного тижня католицьких шкіл. Щоб ми всі продовжували надихатися в
зростанні наших громад через віру, знання і служіння Богові.
Нехай Господь щедро благословить вас лише Йому відомими шляхами!

7 ëþòîãî 2016 p.

31

Prayer of
St. Ephraem

Молитва
св. Ефрема

O Lord and Master of
my life, keep me from
the spirit of indifference
and discouragement,
lust of power and idle
talk.

Господи і Владико
життя
мого!
Духа
лінивства,
недбайностей,
влацтолюб’я
і
пустамовства
віджени від мене.

Instead grant to me
Your servant the spirit
of wholeness of being,
humility, patience and
love.
O Lord and King,
grant me the grace to
be aware of my sins
and not to judge my
brother; for You are
blessed now and ever
and forever. Amen.

Духа чистоти, покори,
терполивости
й
любови даруй мені,
слузі Твоєму.
Так, Господи, Царю!
Дай мені бачити гріхи
мої і не осуджувати
брата мого, бо Ти
благословений на
віки вічні. Амінь.
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