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Сердечно вітаємо й просимо про зіслання 
найщедріших Божих благословень на Вас, 
Високопреосвященний Владико Стефане,

з нагоди 15-ої річниці

Вашого піднесення 
на Митрополичий 
Престіл США
й призначення 
Архиєпископом 

Філадельфійської 
Архиєпархії.

Нехай Господь Бог продовжує опікуватися 
і благословляти Вас, Владико, на многії і благії літа!

З найкращими побажаннями, духовенство, монашество 
та вірні Філадельфійської Архиєпархії

²íñòàëÿö³ÿ Ìèòðîïîëèòà-Àðõèºïèñêîïà Ñòåôàíà Ñîðoêè
ï’ÿòíàдöÿòь ðîê³â òîìó 27-ãî ëþòîãî 2001 p.

 
Спільна декларація Папи Франциска і Кирила, Патріарха Московського і всієї Русі - ст. 24

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

В цьому випуску:  



наші люди робитимуть 
що-небудь таке, що ми 
самі були б несхильні 
робити з ними. Як 
вашого пастиря, мене 
покликано бути серед 
священиків, монашества 
і вірних стільки, щоб 
ви впізнавали мій 
голос і довіряли моєму 
серцю. Я повинен мати 
достатньо мужності, щоб 
йти першим, достатньо 
співчуття, щоб вибирати 
безпечну дорогу для 
найслабших серед вас, 
і достатньо впевненості, 
щоб ви слідували за 
мною, якщо я веду”.

З нагоди п’ятнадцятиліття 
введення на престіл  
М и т р о п о л и т а -
Архиєпископа Стефана 
Сороки, духовенство і 
вірні Філадельфійської 
Української Католицької 
Архиєпархії щиро 
вітають і бажають всього 
найкращого  Владиці 
Стефану в його служінні 
Богові та людям.

Щасливих і 
б л а г о с л о в е н н и х 
років на многая і 
благая літа!
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Високопреосвященний Стефан Сорока Святкує 
П’ятнадцятилітній ювілей введення його на престіл як Шостого 
Архиєпископа Філадельфійської Української Католицької 
Архиєпархії і Митрополита Української Католицької Церкви 

в Сполучених Штатах Америки

П’ятнадцять років тому, 
27-го лютого 2001 р., 
Високопреосвященний 
Стефан Сорока був 
введений на престіл 
як Митрополит-
А р х и є п и с к о п 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Української Католицької 
Архиєпархії.  Митрополит 
ввійшов до Української 
Католицької Катедри 
Непорочного Зачаття 
у Філадельфії, Пенс., 
у супроводі тридцяти 
п’яти єпископів, у 
тому числі чотирьох 
кардиналів, слідуючи за 
процесією з 400 дітей і 
вівтарних дружинників 
з усієї архиєпархії і 
200 осіб духовенства й 
монашества.  

Чин введення на 
престіл почався з 
вітання Блаженнішого 
В е р х о в н о г о 
Архиєпископа Кардинала 
Любомира Гузара, а 
відтак Апостольський 

Нунцій в Сполучених 
Штатах архиєпископ 
Габріел Монталво 
прочитав папську буллу 
про найменування від 
Папи Римського Івана 
Павла ІІ. 
  
Кардинал Гузар та 
Архиєпископ Монталво 
підвели Митрополита 
Стефана Сороку до 
єпископського трону, 
“катедри”, де посадили, 
“возвели”, на престіл, 
після чого Апостольський 
Нунцій проголосив: 
“Прийми цей пастирський 
жезл, яким маєш пасти 
ввірене тобі Христове 
стадо. Aксіос!”  

Після чину 
а р х и є р е й с ь к о г о 
введення на престіл, 
все духовенство 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії підійшло 
наперед, щоб висловити 
обіцянку покори новому 
Митрополитові.

У своїй проповіді, 
Митрополит Сорока 
процитував прочитану 
Високопреосвященним 
А р х и є п и с к о п о м 
Монталво на початку 
інсталяції Папську Буллу, 
де говориться про 
єпископа як доброго 
пастиря, який знає своїх 
овець, а вівці знають його. 

Єпископ повинен стояти 
серед свого народу 
як “Той, Що Служить” 
(Девіз Митрополита 
Сороки).

Митрополит Сорока 
зауважив; “Це 
висловлено у стихах 
с ь о г о д н і ш н ь о г о 
євангельського читання 
від Святого Йоана, де 
про пастиря сказано, як 
про такого, який першим 
проходить через ворота, 
а потім кличе кожного 
зі своїх поіменно, і 
вівці чують його голос 
і слідують за ним, тому 
що вони впізнають його 
голос. Євангельське 
читання, яке ми чули, 
говорить про доброго 
пастиря, як такого, 
який знає своїх овець і 
чиї вівці знають його. 
Добрий пастир готовий 
покласти своє життя за 
своїх овець. І добрий 
пастир повинен також 
вести і кликати інших 
овець, які не належить 
до його отари, і вони 
також будуть впізнавати 
його голос, і буде одне 
стадо, і один пастир”.

Він продовжував, “Ті 
з нас, яких покликано 
до проводу в нашій 
Церкві, повинні служити 
своїм прикладом. Ми не 
можемо сподіватися, що 



21 ëþòîãî 2016 p.  3

15-ій 
ювілей
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Хрестопоклінна Неділя
28 лютого 2016

Євангелія від Марка 8:34-9:1

² ïðèêëèêàâшè íàðîд ðàзîì ³з Ñâîїìè óчíÿìè, ²ñóñ ñêàзàâ їì: “Кîëè õòîñь 
õîчå йòè зà ìíîþ, õàй зðåчåòьñÿ ñåбå ñàìîãî, â³зьìå íà ñåбå õðåñò ñâ³й ³ 
йдå ñë³дîì зà Ìíîþ.  Бî õòî õîчå ñïàñòè ñâîþ дóшó, òîй її ïîãóбèòь; à õòî 
ïîãóбèòь ñâîþ дóшó Ìåíå ðàдè òà Єâàíãåë³ї, òîй її ñïàñå.  Бî ÿêà êîðèñòь 
ëþдèí³ здîбóòè ñâ³ò óâåñь, à зàíàïàñòèòè ñâîþ дóшó?  Щî бî ëþдèíà ìîжå 
дàòè âзàì³í зà âëàñíó дóшó?  Хòî, îòжå, бóдå ñîðîìèòèñÿ Ìåíå й Ìîїõ 
ñë³â ïåðåд öèì ðîдîì ïåðåëþбíèì òà ãð³шíèì, òîãî ïîñîðîìèòьñÿ ³ Ñèí 
Чîëîâ³чèй, êîëè ïðèйдå ó ñëàâ³ Оòöÿ Ñâîãî з ñâÿòèìè àíãåëàìè.”  ² ñêàзàâ їì: 
“²ñòèííî êàжó âàì: Є дåÿê³ з îòóò ïðèñóòí³õ, щî íå зàзíàþòь ñìåðòè, àж ïîêè 
íå âздð³þòь Цàðñòâà Бîжîãî, щî ïðèйдå ó ìîãóòíîñò³.”

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і Святеє 
Воскресення Твоє славимо

Третя неділя Великого 
Посту називається 
Х р е с т о п о к л о н н а . 
Священик виносить 
Чесний Хрест і 
виставляє на тетраподі 
для поклоніння.  
Впродовж цілого тижня 
вірні, перехрестившись, 
цілують і поклоняються 
йому.  Хрест Ісуса 
Христа, нашого 
Спасителя, символізує 
акт Його жертвенної 
любови.  

Ісус був як ми усі, крім 
гріха.  Він став за нас. 
Він взяв на себе наші 
гріхи і був засуджений. 
Невинний Агнець 
Божий був покараний і 
розіп’ятий, щоб спасти 
нас від впливу диявола.  
Його любов до нас 
усіх є безмірною.  Він 
– наш брат, наш 
приятель. Сам Господь 
сказав:  “Ви – друзі 

мої” (Йо. 15,14). Ісус 
так досконало любив 
всіх нас, що сказав: 
“Ніхто неспроможен 
любити більше, ніж тоді, 
коли він за своїх друзів 
своє життя віддає” (Йо. 
15,13).

Як терпів наш Спаситель, 
так само терпимо й ми. 
Як Ісус ніс свій хрест, 
так само ми, Його  
ревні послідовники, 
несемо свої хрести. 
Ми не самотні. З 
Божою поміччю, з 
Божим благословенням  
ми перемагаємо 
с т р а ж д а н н я , 
переживаємо всілякі 
труднощі і стаємо 
д о с к о н а л и м и , 
м и л о с е р д н и м и , 
правдивими як наш 
Отець Небесний. 
Бог зіслав Свого 
Єдинородного Сина, 
щоб показати нам усім 

дорогу до Царства 
Божого.  

Ісус пояснював 
своїм учнам: 
“Переслідували мене – 
переслідуватимуть і вас. 
А слово моє зберігали 
– зберігатимуть і ваше”,  
Тому що “слуга не 
більший від пана свого” 
(Йо. 15, 20).  Як ми 
будемо нести свій хрест 
терпеливо і смиренно, 
то станемо ближче до 
самого Христа.  Наш 
Спаситель через Свої 
страждання переміг все 
зло і, воскреснувши із 
мертвих, увійшов у славу 
Свого Отця Небесного. 
Так само і ми, несучи 
свої хрести і живучи 
як правдиві християни, 
сподіваємося стати 
гідними життя вічного з 
Христом, Сином Божим, 
в Царстві Божому. 

Для нас, вірних християн, 
Хрест Ісуса Христа є 
не тільки знаком Його 
довготерпіння, але 
також  знаком перемоги. 
Бо Ісус подолав смерть 
і переміг всі диявольські 
сили.  На третій день 
Він воскрес із мертвих – 
смертю смерть подолав, 
і тим, що в гробах, 
життя дарував.  То ж 
в часі Великого Посту 
станьмо ближчими до 
нашого Господа, щоб 
в радості святкувати 
Його Воскресіння 
і стати достойними 
спадкоємцями життя 
вічного.

о. Юрій Ворощак
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Swarthmore, PA Parish holds Lenten Vespers
Lenten Vespers were held on Sunday, February 14, 
2016 at 4 pm at Holy Myrrh-bearers Church in 
Swarthmore, Pa. by the clergy of the Philadelphia 
Deanery. Father John Ciurpita, host pastor, was the 
main celebrant and Father Walter Pasicznyk was the 
homilist. Confessions were heard by Msgr. Waslo 
Waslo, dean of the Philadelphia Deanery and 
Father Edward Higgins. Since the First Sunday of 
the Great Fast is also the Triumph of Orthodoxy, the 
Triumph of Icons, a procession with the holy icons 
was held at th end of the service, after which the 
faithful came forward for the kissing of the Gospel 
Book and to venerate the icons. After the service, 
light refreshments were served in the social hall.

Passaic Parish Holds Forgiveness Vespers

On Sunday, February 7, 2016 parishioners from St. Nicholas Ukrainian Catholic Church in Passaic, New 
Jersey gathered together along with clergy to take part in the solemn service of Forgiveness Vesper. The 
main celebrant and preacher for the evening service was Rev. Ivan Turyk. Con-celebrants were Rev. Andriy 
Dudkevych and Rev. Ruslan Romanyuk.
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ПРИЙДІТЬ, ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
В ОСОБЛИВІЙ БОЖЕСТВЕННІЙ ЛІТУРГІЇ З НАГОДИ 

СВЯТОГО ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ, 
ПРОГОЛОШЕНОГО СВЯТІШИМ ОТЦЕМ ПАПОЮ ФРАНЦИСКОМ, 

ЯКУ ВІДСЛУЖИТЬ 
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННИЙ МИТРОПОЛИТ СТЕФАН СОРОКА 

В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ 
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 

В НЕДІЛЮ, 28 ЛЮТОГО 2016 р., о 10 год. ранку 
 

Високопреосвященний Митрополит Стефан Сорока відправить особливу 
Божественну Літургію на ознаменування Надзвичайного Ювілейного Року 
Божого Милосердя в золотоверхій Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в неділю 28 лютого 2016 р. о 10 год. ранку. Прийдіть, 
щоб разом з Митрополитом Стефаном відзначити цю непересічну подію. 
 

 

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, змилуйся наді мною грішним. 
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Celebrate the Rite of Opening of the Door of Mercy
at Assumption Church, Perth Amboy, NJ.

Just as Pope Francis opened the Holy Door at St. 
Peter’s Basilica at the Vatican and at St. John Lateran, 
Rome, so too His Grace Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka of the Ukrainian Catholic Archeparchy 
chose certain church doors in the Archeparchy as 
Holy Doors to mark the Holy Year. The faithful can 
receive special graces by walking through the Holy 
Door, receiving Communion, going to confession and 
praying for the intentions of the Holy Father.

The Assumption of Blessed Virgin Mary Ukrainian 
Catholic Church in Perth Amboy, NJ was designated as 
a special pilgrimage site for the Extraordinary Jubilee 
Year of Mercy declared by Pope Francis. This honor 
and blessing for our parish will take place on Sunday, 
February 28th, 2016 at 5:00 pm with celebration of 
“Akathist to The Divine Passion of Christ”. The main 
celebrant and homilist will be Rev. Taras Lonchyna, 
Dean for the New Jersey parishes and pastor of St. 
Josaphat Ukrainian Catholic Church, Trenton, NJ.  The 
Sacrament of confession will be available before and 
during the service. All faithful are welcome to come to 
pray with us and to seek special blessings during the 
Jubilee Year of Mercy by walking through the main 
door of Assumption Church - our Door of Mercy.

Year of Mercy Column for Feb 21: The Mercy of the Cross

The beginning of Lent is 
the time when we focus on 
taking up our daily cross 
in imitation of Christ. The 
cross we bear is about 
more than suffering a 
serious disease or the death 
of a loved one or living 
without enough income to 
cover expenses. It means 
sacrificing our own will to 
that of the Father’s—doing 
what He wants, not what 
we want.

It’s a paradox, though, that 
in sacrificing our own will, 
we find true freedom. This 

is what Jesus meant when 
he said “My yoke is easy, 
my burden light.”

If life’s purpose lies in 
getting what we want, as 
our culture insists, then 
freedom becomes a very 
big deal. Freedom, we 
think, is what allows us to 
exercise our “inalienable 
right” to the pursuit of 
happiness. With this view 
of freedom, it’s easy to feel 
threatened by constraint of 
any kind. Our instinct is to 
resist it with all our might, 
for it impedes our ability 

to live the life we think we 
want.

For the more we rely on 
others or others rely on 
us, the less free we are 
to go wherever we wish 
to go, pursue whatever 
we wish to pursue and do 
whatever we wish to do. 
Love constrains us. And 
in a society devoted to 
personal self-fulfillment, the 
cost of love often seems 
too high.

For followers of Jesus, 
the “free” person is the 

one no longer plagued 
by the burdensome quest 
for money, pleasure, 
possessions, social status 
or political power—the 
very things that our 
culture says will satisfy our 
deepest wants and make 
us happy.

Our prayer today: We 
thank you today, Lord, that 
in your merciful cross we 
find true freedom.

-Mr. Peter Yaremko



21 ëþòîãî 2016 p.  8

St. Mary’s Chapel inaugurated Eparchial Holy Door 
for Year of Mercy 

  
On February 7th, Bishop Paul Chomnycky, Eparch 
of Stamford, inaugurated the door, opening to 
the Chapel of St. Mary’s Villa in Sloatsburg, NY, 
as an Eparchial Holy Door for the Year of Mercy, 
encouraging the faithful to visit the Chapel during the 
year, to pray and participate in the Holy Mysteries of 
Confession and the Holy Eucharist.

Over 100 faithful were present to participate in 
a blessing of the Holy Door and then pray in the 
Chapel. Msgr. John Terlecky, Chaplain; Very Rev. 
Kiril Angelov, Chancellor; and Very Rev. Roman 
Malyarchuk, Rector of St. Basil’s Seminary, joined 
Bishop Paul in the blessing service, which concluded 
with the beautiful ritual of Forgiveness for Forgiveness Sunday. Following the service, the Sisters Servants 
invited all of the faithful for refreshments in their dining room. 

Many of the participants expressed their gratitude for this very special spiritual experience, and left with the 
words, “We will be back!”

The Sisters Servants pray that our chapel may be, as Pope Francis says, “ a Holy Door that becomes a Holy 
Door of Mercy through which anyone who enters will experience the love of God, Who consoles, pardons, 
and instills hope.” During the Jubilee Year, the Sisters Servants will include in the diocesan newspapers a 
series of pictures and articles describing the corporal works of mercy of Blessed Josaphata Hordashevska, 
foundress.

In celebrating this Jubilee Year of Mercy, we invite the faithful to come and pray with us on a monthly basis 
throughout the year, and at any time you feel the need to come and pray on your own. Our first day of 
communal prayer will be held on Sunday March 13th, with a Divine Liturgy celebrated at 10:00am in St. 
Mary’s Chapel by Rev. Archpriest Daniel Troyan, Archeparchy of Philadelphia.

Sr. Kathleen Hutsko, SSMI
http://ssmi-us.org/



Сім діл милосердя для тіла
- Голодного нагодувати.
- Спрагненого напоїти.
- Нагого одягнути.
- Подорожнього в дім прийняти.
- Недужого послужити.
- Увязненого відвідати.
- Померлого похоронити.

Сім діл милосердя для душі
- Грішника направляти.
- Ненавченого навчити.
- Тих, у сумніві порадити.
- Сумного потішити.
- Кривду терпеливо зносити.
- Зневагу з серця прощати.
- За живих та мертвих молитися.

Молитва Папи Франциска на Святий рік

Господи Ісусе Христе,
Ти навчав нас бути милосердними, як Небесний Отець,
Ти сказав нам, що той, хто бачить Тебе, бачить Його.

Покажи нам Своє обличчя і будемо спасенні.

Твій погляд, наповнений любов’ю, визволив Закхея та Матея від рабства грошей;
блудницю та Марію Магдалину – від того, щоб шукати щастя лише у створінні;

спонукав Петра плакати після зради,
та запевнив рай розкаяному розбійникові.

Вчини, щоби кожен з нас вислухав, немов звернене до нього, слово, яке Ти сказав самарянці:
Як би ти пізнала дар Божий!

Ти – видиме обличчя невидимого Отця,
Бога, Який виявляє Свою всемогутність, насамперед, у прощенні й 
милосерді: вчини, щоб Церква стала у світі видимим обличчям Тебе, 

свого Господа, воскреслого у славі.

Ти бажав, щоб Твої служителі також були зодягнені у слабкість, щоб 
відчувати справедливе співчуття до тих, які перебувають у незнанні або 
помиляються:  вчини, щоб кожен, хто приступає до одного з них, відчув, 

що Бог його чекає, любить та прощає.

Пошли Твого Святого Духа та посвяти всіх нас Його помазанням,
щоб Ювілей Милосердя став роком Господньої благодаті,

а Твоя Церква з оновленим ентузіазмом могла нести бідним добру новину,
звіщати ув’язненим та пригнобленим свободу,

а сліпим повертати зір.

Просимо цього за заступництвом Марії, Матері Милосердя,
у Тебе, що живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом на віки вічні.

Амінь.

21 ëþòîãî 2016 p.  9



21 ëþòîãî 2016 p.  10

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 

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) 

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 

CONFESSION IS AVAILABLE 30 MINUTES BEFORE EVERY SERVICE 
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Holy Father instructs Missionaries of Mercy to cover the sinner 
with a blanket of mercy

Pope Francis met with 650 
priests from around the 
world chosen by each’s 
bishop to be a missionary 
of mercy during the 
extraordinary jubilee year.  
He told them to show the 
tenderness of God’s love to 
those who approach them 
for holy confession during 
the jubilee of mercy.

“Let us not forget: before 
us there is not sin, but the 
repentant sinner, a person 
who feels the desire of being 
welcomed and forgiven, 
and who no longer desires 
to be far from God,” said 
Pope Francis.  He called to mind the biblical passage in which Noah, after the flood, got drunk from the 
wine he made in his vineyard and was found lying naked inside his tent.  His son, Ham, laughed at him. But, 
Noah’s other sons, Shem and Japhath, covered him with a blanket.  Pope Francis continued, when ministering 
with those who come to the confessional, as priests and missionaries, “We are not called to judge with a 
sense of superiority, as if we were immune to sin, but are instead asked to be merciful so that they are no 

longer ashamed and can 
recover the joy of their 
dignity.”

Joining the 650 priests 
were 35 priests of the 
Ukrainian Catholic 
Church.  Rev. Wasyl 
Kharuk represented the 
Metropolitan Archeparchy 
of Philadelphia having 
been designated as its 
Missionary of Mercy 
by Archbishop Stefan 
Soroka.

Article and photos 
submitted by Rev. Wasyl 
Kharuk
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Всечесний отець Василь Харук призначений  
Місіонером Божого милосердя  в Українській 

Католицькій Архиєпархії  Філадельфії.  

У Римі перебувають священики
 УГКЦ, яких призначено

 місіонерами Божого милосердя

Четвер, 11 лютого 2016
  
Місіонери Божого милосердя від УГКЦ прибули до 
Рима для зустрічі та спільної молитви з Папою 
Франциском. Представники різних єпархій з України 
та поселень отримали папське благословення 
для відпущення гріхів, навіть зарезервованих за 
Святішим Отцем. 

Бути місіонерами милосердя «вимагає від вас бути 
свідками близькості Господа Бога та Його способу 
любити», – зазначив Папа Франциск, вказуючи 
душпастирям на значення цього «особливого 
знаку» Ювілейного року. Він поділився думками 
про те, що слід вчинити для того, щоб це служіння 
«звершувалося послідовно та стало конкретною 
допомогою» для тих людей, які приступатимуть до 
них.

І першим виміром, на якому наголосив Святіший 
Отець, є покликання виражати материнськість 
Церкви. «Ми не можемо допустити, – зауважив він, 
– щоб каяник не відчув материнської присутності 
Церкви, яка його приймає та любить. Якщо 
забракне цього відчуття задля нашої закам’янілості, 
то це, насамперед, завдасть великої шкоди самій 
вірі, тому що стане на заваді каяникові почуватися 
включеним у Христове Тіло». Тож входячи до 
сповідальниці, слід пам’ятати, що «це Христос 
приймає, вислуховує, прощає та дарує мир».

Наступник святого Петра заохотив місіонерів 
милосердя «вміти розгледіти прагнення прощення в 
серці каяника», яке відчуває «ностальгію за Богом, 
за Його любов’ю та домом». Саме це прагнення, 
за його словами, і є «початком навернення»: 
«Серце звертається до Бога, визнаючи скоєне зло, 
але з надією отримати прощення. І це прагнення 
скріплюється, коли у серці визріває рішення змінити 
життя і більше не хотіти грішити. Це момент, 
коли він ввіряється Божому милосердю, маючи 
повне довір’я, що Він його зрозуміє, простить та 
підтримає».

(Продовження на ст. 13)
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Папа Франциск звертається до
Місіонерів Божого милосердя.

Далі Наступник святого Петра поділився думками 
про сором, який, за його словами, є вирішальним 
чинником навернення: «сором за те, що скоєне, 
і сором визнати це перед іншим». «Сором, – 
сказав він, – це внутрішнє почуття, яке впливає 
на особисте життя та вимагає від сповідника 
наставлення пошани та заохочення». У цьому 
контексті Папа пригадав про сором Адама і 
Єви після гріхопадіння, чи Ноя, коли він впився, 
а сини накрили його покривалом, щоб прикрити 
його наготу, вказуючи в цьому контексті на роль 
священика у сповідальниці:

«Перед нами – “нага” особа, людина, яка не 
знає, як і що говорити, яка має свої слабкості й 
обмеження, яка соромиться того, що є грішником 
і дуже часто неспроможна це висловити. Не 
забуваймо: перед нами не гріх, але розкаяний 
грішник, грішник, який не хоче бути таким, але 
не може. Людина, яка відчуває бажання бути 
прийнятою та прощеною», – зауважив Святіший 
Отець, підкреслюючи, що сповідники «покликані 
не судити з почуттям вищості», нібито вони 
«непіддатливі гріхові», адже «бути сповідником 
згідно Христового серця рівнозначне тому, щоб 
накрити грішника покривалом милосердя, щоби 
він більше не соромився та зміг повернути радість 
гідності Божої дитини».

Місіонери Божого милосердя є представниками 
єпархій та церковних структур цілого світу. Їхнім 
головним завданням є сповідництво та відпущення 
всіх гріхів впродовж Ювілейного року Божого 
милосердя. У середу місіонери мали спільну молитву 
з Папою Франциском. У цей день вони отримали 
від Папи спеціальний мандат бути сповідниками і 
проповідниками Божого милосердя.
 
Департамент інформації УГКЦ,
за матеріалами uk.radiovaticana.va
та прес-служби товариства «Свята Софія»

http://news.ugcc.ua

У Римі перебувають священики
 УГКЦ, яких призначено

 місіонерами Божого милосердя
(продовження з попередньої сторінки)



21 ëþòîãî 2016 p.  14

Transfiguration of Our Lord Church, Nanticoke, Holds Myasopusna

Saint Ann’s Society Banner blessed in Perth Amboy, NJ

On Sunday, 
February 7, 2016  
after the 11:30 
p.m. Liturgy, 
a new banner 
for our parish 
St. Ann Society 
was blessed. 
The banner 
was purchased 
at Byzantine 
Church Supplies 
in Philadelphia, 
and will be used 
for processions, 
both inside and 
outside of the church building. St. Ann’s Society (founded in 1944) – is a women’s society that runs or aids 
parish activities, donates tremendously to parish causes, and promotes friendship. If you wish to join, call 
the rectory to get in touch with the organization president or pastor.

The annual Myasopusna Ukrainian 
Cultural Celebration was held at 
Transfiguration of Our Lord Ukrainian 
Catholic Church in the Hanover 
section of Nanticoke, Pa. on Sunday, 
January 31, 2016.

A delicious traditional Ukrainian 
dinner of Haluptsi, Kovbasa, 
Varenyky, Kapusta, Borscht, Black 
Bread, Dessert, and Beverage was 
enjoyed by a large number of people 
who enjoyed the event.

Father Volodymyr Popyk welcomed the people and gave the Blessing of the food which was prepared by 
the ladies of the parish.

The Choir under the direction of Dr. Richard Barno opened the Celebration with the “Our Father” sung in 
Slavonic as well as other religious music.

Highlights of the celebration included the Kazka Ukrainian Folk Ensemble and the St. Mary’s Traditional 
Ukrainian Dancers.  The Englot sisters also graced us with folk music and song.

A display of handcrafted Ukrainian items, paintings, embroidery, pysanky and gift items were available for 
purchase.
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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 
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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.

 
 

LEAGUE  OF  UKRAINIAN  CATHOLICS OF  AMERICA 
ANNUAL LENTEN RETREAT 

                             ST. MARY’S  VILLA  EDUCATIONAL  &  RETREAT  CENTER 
                           SLOATSBURG,  NEW YORK  10974              1-845-753-5100 
  

 

 ST. MARY’S CHAPEL DOOR IS BLESSED BY EPARCHY OF STAMFORD             
AS A “HOLY DOOR” FOR THE JUBILEE YEAR  

  
RETREAT DIRECTOR:  ARCHPRIEST FR. DANIEL TROYAN 

 

THEME:  “MERCIFUL, LIKE THE FATHER” 

DATE:   MARCH  11, 12, 13, 2016 

 
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 of mercy” through which we choose to pass, trusting  
 in the power and love and mercy of God to transform our  
 lives. 

- - - - - - - - -  REGISTRATION  FORM  FOR  LUC  LENTEN  RETREAT  2016   - - - - - - -  
Retreat begins on Friday at 7:30 pm (arrivals by 7:00pm) 

  

 NAME:    ____________________________________________________________________________ 
  
  

ADDRESS:  __________________________________________________________________________ 
  
  

CITY:   _________________________________________  STATE: _______  ZIP:________ 
  
  
I WILL ARRIVE ON: __________________________    AT APPROXIMATELY: __________P.M. 
  
  

Please note: There will be no meal served Friday evening. Be sure to have your supper before you arrive. As always, there will 
be hot and cold beverages, snacks and fruits available at all times. 
  

  
RETREAT COST:   $ 175. 00  Per Person  DEADLINE:   MARCH 1, 2016 
  
 MAKE CHECKS PAYABLE TO:   LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 
  

 Complete and Mail to:   Marion C. Hrubec 
     400 Dewey Avenue 
     Saddle Brook,  NJ  07663 
 Questions - Phone:   201-843-3960   or  
Email:  mchrubec@optimum.net  or   olyamarika_f15@aol.com  (Sr. Olga) 

  LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS OF AMERICA 
Annual Lenten Retreat Schedule 

        ST. MARY’S VILLA RETREAT CENTER, SLOATSBURG, NY 
      MARCH  11, 12, 13, 2016   

RETREAT DIRECTOR:  ARCHPRIEST FR. DANIEL TROYAN 

   

  

 “MERCIFUL LIKE THE FATHER” 
  

  

FRIDAY:  ARRIVAL  
 7:30  Opening Remarks  -  Introduction 
   CONFERENCE I 
   Akathist Prayer Service to the Mother of God 
  
SATURDAY:  FIFTH SATURDAY OF THE GREAT FAST—AKATHISTOS SATURDAY 
 7:45  Morning Prayers 
 8:00  Breakfast 
 9:15  CONFERENCE  II 
         11:00   Divine Liturgy  -  Homily 
         12:30  Lunch 
 2:00  CONFERENCE  III 
   Confessions 
 5:30   Dinner 
 6:30  Anointing for Healing Service 
   Confessions or Private Conference 
 8:30  CONFERENCE  IV 
  
SUNDAY:  FIFTH SUNDAY OF THE GREAT FAST— MARY OF EGYPT 
 7:45  Morning Prayers 
 8:00  Breakfast 
 9:00  CONFERENCE  V 
         10:00  Divine Liturgy  -  Homily 
         12:00  Lunch  
   Departure  
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St. Josaphat Seminary, Washington, DC
The annual seminary retreat 
was held in early January 
to begin the 2016 spring 
semester.  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), Philip 
Gilbert (Chicago Eparchy) 
and Alex Bricki (Philadelphia 
Archeparchy).  (Please note: this 
caption was revised from the 
previous issue of “The Way.”)     



(continued on next page)
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A Special Day for the Boy Scouts of America and St. Michael’s 
Ukrainian Catholic Church, Cherry Hill, NJ

By Father Paul Makar

Christopher stands proud as the congregation wishes him 
long life and many happy years by singing Многая Літа

On January 31st, 2016, the 
parishioners of St. Michael’s Ukrainian 
Catholic Church in Cherry Hill, NJ, 
were treated to an experience that 
most have not witnessed before – one 
of their own parishioners, Christopher 
Michael Bukacz of Mt. Laurel, NJ, 
being officially inducted as an Eagle 
Scout, the highest honor that can be 
bestowed on a young man within the 
Boy Scouts of America.  Christopher 
is an active parishioner and altar boy 
at St. Michael’s Cherry Hill.  He is also 
an active member of the Ukrainian 
American Youth Associations (CYM) 
in Philadelphia and counselor for 
summer camp sessions held annually 
at the Ellenville, NY, (CYM) facility.  
Christopher currently is a junior 
at Lenape Regional High School 
and plans to pursue a career in 
engineering.

One day in early 2015, while working toward his requirements to earn his Eagle Scout rank, he and his 
mother and father approached Father Paul Makar to ask if he can work on his requirements to fulfill this 
rank, namely that he engage in a service project for the parish.  With eagerness, Christopher and Father 
Paul then planned a project by which Christopher could beautify a section of the church property.  The 
project specifically entailed constructing a “prayer corner” in the front of the church, where an icon of 

the Archangel Michael, Warrior of Heaven, would be installed, 
along with an appropriate shrine holder, bench, and landscaping.  
Christopher planned this with Father Paul and began raising funds 
for this project by hosting a fundraiser at Panchero’s restaurant 
in Mt. Laurel, NJ, as well as receiving generous donations from 
friends, family and parishioners.  Once the funds were raised and 
the supplies procured, Christopher, with the help of his fellow 
scouts and Knights of Columbus Most Holy Eucharistic Council 
6760 at St. Michael’s Cherry Hill, began work installing the icon 
shrine holder and landscaping.  This project was completed in late 
Fall of 2015, along with his other Eagle Scout requirements.

That Sunday began with a blessing of the icon of St. Michael and 
prayer corner – in attendance was Father Paul, Father Joseph 

A newly minted Eagle Scout, 
Christopher pins a recognition 
pin on his father, Michael Bukacz, 
while his mother Nadia looks on.



(continued from previous page)

21 ëþòîãî 2016 p.  19

A Special Day for the Boy Scouts of America and St. Michael’s 
Ukrainian Catholic Church, Cherry Hill, NJ

Szupa (Chancellor of the Archeparchy of Philadelphia, 
and rector of the Ukrainian Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception, Philadelphia), and Father 
Deacon Paul Makar (of Perth Amboy, NJ).  The Divine 
Liturgy of St. John Chrysostom was held immediately 
after the blessing of the icon with over 225 parishioners, 
family, and friends in attendance, including members 
of the Boy Scouts of American and Cub Scouts.  Father 
Deacon Paul gave a homily for the day which also 
covered the main points of the Boy Scout motto – duty 
to God and country, duty to others, and duty to self.  
The homily was all the more poignant due to the fact 
that Father Deacon Paul himself was made an Eagle 
Scout 50 years ago. 

After the Divine Liturgy, the Boy Scouts then set up for 
Christopher’s Eagle Scout Court of Honor.  In a moving 
ceremony highlighting the fundamentals of Scouting 
and the manly virtues they seek to instill in young men, 
Christopher was then made an Eagle Scout by his peers 
and scoutmasters in attendance.  He was recognized 
for his achievements by many organizations in attendance including:  The Knights of Columbus, the U.S. 
Marine Corps League of America, the City Council of Mt. Laurel, Mayor Roman Himiak of Randolph, NJ, 
Representatives from the Garden State Council of the Boy Scouts, Mount Laurel Rotary Club,  St. Michael’s 
Ukrainian Catholic Church Ladies Auxiliary and the Ukrainian American Youth Associations of America 
(CYM).  Christopher was presented with an American Flag that was flown over the Capitol building in 
Washington, DC, by Mount Laurel Councilman Dennis Riley on behalf of Congressman Tom MacArthur (3rd 
Congressional District). A luncheon was held in Christopher’s honor afterwards in the parish hall.

We at St. Michael’s Ukrainian Catholic Church, Cherry 
Hill, NJ, wish to salute Christopher for all of his hard work 
in achieving the coveted Eagle Scout rank within the Boy 
Scouts of America.  We thank you and your family for your 
hard work in helping to beautify our Church and intensify 
our devotion to the Captain of the Heavenly Hosts, the 
Archangel Michael, who protects us all from the constant 
attacks of the devil and his minions.  We thank you for 
your long service to us as an altar boy, and we pray for 
God’s blessings upon you as you continue to embark on 
life’s journey as a proud Eagle Scout who is devoted to 
God and country.  May our Blessed Mother keep you and 
your family under her protection, and may you be granted 
long life and many happy years – Многая Літа!!! Eagle Scout Christopher Bukacz’s Court of  

Honor underway after Divine Liturgy.

Eagle Scout Christopher M. Bukacz poses 
with Father Paul Makar and Father Joseph 
Szupa beside the Icon Shrine of St. Michael 
at St. Michael’s Ukrainian Catholic Church, 
Cherry Hill, NJ
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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

During this Lenten season, the faithful of the 
South Anthracite Protopresbytery 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 Lenten Devotion schedule 
is as follows: 

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 Vesper schedule is as 
follows:

Sunday, February 21---4 p.m. St. Michael’s 
Church, 675 Cooper Landing Road, Cherry Hill, 
Pa. Sermon: Father D. George Worschak

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 Paul Makar

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.
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Pysanky (Ukrainian Easter
 Egg) Class in Reading, PA

  
You can learn how to make 
beautiful decorated eggs

Sunday, March 6th.  1:00PM

Nativity B.V.M. Ukrainian 
Catholic Church
504 Summit Avenue - lower 
level of the church
Reading, PA  19611

To register and reserve your space, please call:
Deb M. 717-383-3162 or Ellen 610-207-7875

Class is $10 per person (children 12 and under 
are FREE!!!)

 
 
  

 

FRIDAY, FEBRUARY 26 
Ukrainian Educational & Cultural Center (back entrance) 

700 N Cedar Road, Jenkintown, PA 19046 
 

FRIDAY, MARCH 18 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church 

1206 Valley Road, Melrose Park, PA 19027 
 

6PM – 11PM (Dinner served until 10PM) 

 
“CYM Philly” invites you, your family, and your friends to its annual Lenten 

 

FISH 
FRY 

DINNERS 
 

$ 15 platter includes: 
 

fried fish, two sides (fries, mac n cheese, coleslaw, or corn), 
roll, tea/coffee, and dessert! 

 

Dine-in and take-out available ● Pre-ordering is encouraged 
 

For more information and to pre-order, e-mail 
PhillyFishFry@cym.org 

 

 

Meatless Meal for LENT 

“BAKED HADDOCK” 
FISH DINNER 

Sponsored by Ss. Cyril & Methodius Ukrainian Catholic Church, Olyphant, Pa. 

FRIDAY MARCH 18, 2016 

5:00 p.m. – 7:00 p.m. 

At the REGAL ROOM (Ballroom/side entrance) 

216 Lackawanna Avenue 
Olyphant, Pa. 

Sit Down or Take Out!! 

(pre-sold)$13.00 per ticket/dinner 

Baked haddock, potato, vegetable, cole slaw, roll and dessert 

Call 570-383-9487 for Reservations 

*Deadline for pre-sold Tickets is Monday, March 14, 2016 

*LIMITED amount of Dinners will be available at the Door $15.00 

“Super Easter Kielbasa and Paska Bread 
Sale” – Orders Now Being Taken! 

 
We are back with offering two traditional Easter-
favorite foods – Kielbasa and Paska bread.  Holy 
Myrrh-Bearers Church in Swarthmore/Ridley 
Township, in conjunction with one of the area’s 
well-known kielbasa makers, proudly announces 
the 2016 “Super Easter Kielbasa and Paska Bread 
Sale”. We are offering mouth-watering, high quality 
kielbasa for the unbelievably low price of only 
$12.00 per ring or 4 links for $10.00.  As a special 
treat, we are also baking the traditional Paska Easter 
Bread for only $10.00.  For your convenience, we 
now are able to accept your orders via email.  To 
place your Paska Bread and/or kielbasa orders, 
please email us at HMBChurch@verizon.net or call 
Kathy at (610) 328-4731.  Pickup will be at noon 
on Saturday, March 19th, at our Church which 
is located at 900 Fairview Road in Swarthmore/
Ridley Township, PA.  Please place your orders 
early since high demand and our desire to fully 
satisfy all orders may require us to limit quantities 
and stop taking orders.
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ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ В КАНАДІ ЗАПРОПОНУВАВ ТЕЗИ 
ДЛЯ ЗУСТРІЧІ ПАПИ ФРАНЦИСКА З ПАТРІАРХОМ КИРИЛОМ

8 лютого 2016

Інститут Східно-християнських досліджень ім. митрополита Андрея Шептицького в Університеті Святого 
Павла в Оттаві (Канада) виступив із заявою щодо запланованої зустрічі Патріарха Кирила з Папою 
Франциском на Кубі.

У тексті, підписаному виконавчим директором інституту протоєреєм Петром Галадзою, запланована 
зустріч розглядається як можливість для Папи Римського порушити низку важливих питань, які ось уже 
більше ніж двадцять років хвилюють греко-католиків.

Переклад тексту російською зробила “Релігія в Україні”, українською — РІСУ.

1. Підтримка представниками Московського Патріархату агресії Кремля на сході 
України і анексія Криму.

Порушення територіальної цілісності України суперечить всьому міжнародному праву, зокрема, 
Будапештському меморандуму 1994 року, підписаного російським урядом. Ми вважаємо, що 
Московський Патріархат як християнська установа зобов’язаний виступити проти насильницьких дій 
російського уряду в Україні - дій, які призвели до смерті тисяч невинних цивільних осіб.

2. Просування Московським Патріархатом ідеї «русского міра».

Ця ідея забезпечила ідеологічну основу для агресії російського уряду в Україні. Ідея «протекторату» 
Росії в Україні та інших суверенних країнах створює перешкоду для внутрішньо-етнічної гармонії і 
взаєморозуміння. Це нагадує радянську політику русифікації.

3.  Московський Патріархат продовжує невірно інтерпретувати церковні події в 
Україні.

Найчастіше вільне і законне бажання християн в Україні вибирати, до якої церкви їм належати, 
зображується Московським Патріархатом як захоплення його парафій «незаконними» або навіть 
«насильницькими» способами. В Україні не існує державної Церкви або релігії. Українське законодавство 
в цій сфері повністю плюралістичне. Отже, спроби з боку Московського Патріархату в Україні 
домогтися привілейованого статусу суперечать відділенню держави від Церкви в Україні. Насправді 
саме неправдиві або перебільшені звинувачення в насильстві, що звучать з боку Московського 
Патріархату, провокують ворожнечу серед християн, які в іншому випадку могли б набагато спокійніше 
вирішувати питання про церковно-юрисдикційної приналежності. Московський Патріархат повинен 
бути проінформований в тому, що його бажання мати щось на зразок привілейованого статусу в 
Україні (яким він насолоджувався під владою комуністів) небезпечне для його власних інтересів - не 
кажучи вже про проповіді Євангелія.

4.  Заяви Московського Патріархату проти Української Греко-Католицької Церкви.

Після виходу українських греко-католиків з підпілля в 1989 році Московський Патріархат постійно 

(Продовження на ст. 23)
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виступає з лукавими звинуваченнями проти УГКЦ. Почалося це з заяв про «насильницьке захоплення» 
парафій на Західній Україні, і продовжилося неправдивими повідомленнями про прозелітизм, які ніколи 
не були обґрунтовані. Тим часом, парафії, які на початку 1990-х вирішили порвати з Москвою, – це були 
ті ж парафії, що до 1946 входили в УГКЦ. Тоді (у 1946-му) радянський уряд при співучасті представників 
Московського Патріархату насильно ліквідувала УГКЦ на території СРСР. Небажання Московського 
Патріархату чесно обговорювати ці питання є ще однією перешкодою для зцілення пам’яті, до чого так 
красномовно закликав святий Іоанн Павло II. Крім того, кожного разу, коли Московський Патріархат 
просять надати перелік жертв насильства – з медичними звітами та ін.–  Він це не виконує.

5. Небажання інституцій, асоційованих з Московським Патріархатом, відкрито і 
неупереджено вивчати події березня 1946 року.

В наступному місяці буде відзначатися 70-річчя Львівського псевдо-собору 1946 року. Саме на 
цих зборах радянський уряд проголосив Українську Греко-Католицьку Церкву поза законом. Це 
призвело до насильницької депортації десятків тисяч католиків і до незліченних смертей тих людей, хто 
відмовився залишати Католицьку Церкву і приєднуватися до Російської Православної Церкви. З огляду 
на постійно невірну інтерпретацію тих подій представниками Московського Патріархату, Інститут 
Східно-християнських досліджень ім. митр. Андрея Шептицького у минулому році запросив академічну 
установу, що має зв’язки з Московським Патріархатом, виступити співорганізатором міжнародної 
конференції щодо подій 1946 року. Ця конференція могла б забезпечити прекрасну можливість для 
обох сторін об’єктивно і чесно дослідити факти. Але прохання потрапило в глухі вуха. Отже, ми 
просимо Його Святість Папу Франциска запропонувати Патріарху Кирилу ідею такої конференції, і 
таким чином підтверджуємо своє бажання співпраці в її реалізації. Ми вважаємо, що така конференція 
зможе виховати «діалог істини», запропонований Баламандською заявою 1993 року. Вона також 
зможе забезпечити можливість для східних католиків і східних православних, а саме українських греко-
католиків і російських православних, рухатися в бік більш широкого діалогу. Ми сподіваємося, що 
бажання Патріарха Кирила подолати опір до зустрічі з Папою  – опір, що неминуче призводить до 
відчуття, ніби Московський Патріархат боїться правди і уникає відкритого діалогу, - призведе також 
до бажання протистояти перерахованим вище проблемам чесним і справді християнським способом. 
Справа Євангелія і переконливості Христової Церкви тільки виграє від такого діалогу - якщо він буде 
дійсно щирим і відкритим.

Повідомлялося, що серед головних завдань зустрічі Папи Франциска і Патріарха Кирила буде 
обговорення питань підтримки переслідуваних християн на Близькому Сході. Інститут Східно-християнських 
досліджень ім. митр. Андрея Шептицького дійсно радий це почути. Ми вважаємо, що страждання наших 
християнських братів і сестер на Близькому Сході практично ігноруються в деяких колах, в тому числі 
в урядах певних Західних країн.

Нарешті, ми дійсно будемо молитися про Боже благословення на історичну зустріч Папи і Патріарха. 
Ми просимо, щоб Дух Істини керував усіма, хто бере участь в цій зустрічі і хто буде повідомляти про 
неї. Нехай Царю небесний дійсно прийде і вселиться в нас і очистить всі наші наміри і дії (пор. Молитву 
візантійського обряду до Святого Духу).

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/ukrainians_outside_of_Ukraine/62424/

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ В КАНАДІ ЗАПРОПОНУВАВ ТЕЗИ 
ДЛЯ ЗУСТРІЧІ ПАПИ ФРАНЦИСКА З ПАТРІАРХОМ КИРИЛОМ

(продовження з попередньої сторінки)
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Спільна декларація Папи Франциска і Кирила, 
Патріарха Московського і всієї Русі

12 лютого 2016

«Бëàãîдàòь Гîñïîдà ²ñóñà 
Хðèñòà, ëþбîâ Бîãà Оòöÿ 
òà ïðèчàñòÿ Ñâÿòîãî Дóõà 
íåõàй бóдå з óñ³ìà âàìè» 
(2 Кîð 13,13).

1. Волею Господа Бога, від 
якого походять всі дари, в 
ім’я Господа нашого Ісуса 
Христа, з допомогою 
Святого Духа Утішителя, 
ми, Папа Франциск 
і Кирило, Патріарх 
Московський та всієї 
Руси, зустрілися сьогодні 
в Гавані. Дякуємо Богові, 
прославляємо Пресвяту 
Тройцю за цю першу в 
історії зустріч.

Ми з радістю зустрілися 
як брати у християнській 
вірі, що зустрічаються для 
того, щоб «поспілкуватися 
живим голосом» (2 
Ів 12), від серця до 
серця, обговорити 
взаємостосунки між 
Церквами, найсуттєвіші 
проблеми наших вірних 
та перспективи розвитку 
людської цивілізації.

2. Наша братня зустріч 
відбулася на Кубі, на 
перехресті між Північчю 
та Півднем, між Сходом та 
Заходом. З цього острова, 
символу надії «Нового 
світу» та драматичних 
подій історії ХХ сторіччя, 
звертаємо наше слово до 
всіх народів Латинської 
Америки та всіх інших 
континентів.
Висловлюємо радість 
з приводу того, що 
християнська віра тут 

динамічно зростає. 
Могутній релігійний 
потенціал Латинської 
Америки, її віковічна 
християнська традиція, 
здійснювана через 
особистий досвід мільйонів 
людей, є запорукою 
великого майбутнього 
цього регіону.

3. Зустрічаючись 
далеко від давніх 
суперечок «Старого 
Світу», особливо сильно 
відчуваємо необхідність 
співпраці між католиками 
та православними, 
покликаними смиренно та 
шанобливо дати світові 
звіт про нашу надію (пор. 
1 Пт 3,15).

4. Дякуємо Богові за дари, 
отримані через прихід у 
світ Його Єдинородного 
Сина. Поділяємо спільну 
духовну традицію першого 
тисячоріччя християнства. 
Свідками цієї традиції 
є Пресвята Богомати 
Пречиста Діва Марія та 
святі, яких ми почитаємо. 
Серед них – чимало 
мучеників, які засвідчили 
вірність Христові та стали 
«засівом християн».

5. Незважаючи на цю 
спільну традицію перших 
століть, католики і 
православні вже майже 
тисячу років позбавлені 
Є в х а р и с т і й н о г о 
сопричастя. Ми розділені 
ранами, спричиненими 
конфліктами далекого 
чи недалекого минулого, 
р о з б і ж н о с т я м и , 
успадкованими від 

наших предків, 
у розумінні 
та вираженні 
нашої віри в 
Триєдиного Бога 
– Отця, Сина і 
Святого Духа. 
Вболіваємо з 
приводу втрати 
єдності, що 
є наслідком 
людської слабкості та гріха, 
і яка сталася, незважаючи 
на архиєрейську молитву 
Христа Спасителя: «Щоб 
усі були одно, як ти, 
Отче, в мені, а я в тобі, 
щоб і вони були в нас 
об’єднані» (Ів 17,21).

6. Усвідомлюючи існування 
численних перешкод, 
сподіваємось, що наша 
зустріч зможе причинитися 
до відновлення цієї єдності, 
бажаної Богом, за яку 
молився Христос. Нехай 
же наша зустріч зможе 
надихнути християн усього 
світу з оновленим запалом 
молитися до Господа за 
повну єдність між Його 
учнями. У світі, який очікує 
від нас не лише слів, але й 
конкретних жестів, нехай 
же ця зустріч зможе стати 
знаком надії для всіх 
людей доброї волі!

7. У нашій рішучості 
зробити все необхідне 
для подолання історичних 
суперечностей, які ми 
успадкували, прагнемо 
об’єднати наші зусилля 
у свідченні Христового 
Євангелія та спільної 
спадщини Церкви 
першого тисячоріччя, 
спільно даючи відповідь на 

виклики сучасного світу. 
Православні і католики 
повинні навчитися давати 
спільне свідчення істині у 
тих сферах, де це можливо 
і необхідно. Людська 
цивілізація увійшла в період 
епохальних змін. Наше 
християнське сумління 
та наша душпастирська 
відповідальність не дають 
нам права залишатися 
інертними перед обличчям 
викликів, які вимагають 
спільної відповіді.

8. Наш погляд, 
насамперед, звернений 
до тих частин світу, де 
християни є жертвами 
переслідування. У багатьох 
країнах Близького Сходу 
та Північної Африки 
наших братів і сестер у 
Христі винищують цілими 
родинами, селами та 
містами. Їхні церкви по-
варварськи знищені 
та розграбовані, їхні 
святині – спрофановані, 
а пам’ятки – зруйновані. 
В Сирії, Іраку та в інших 
країнах Близького Сходу 
з болем спостерігаємо 
масову втечу християн 
із землі, з якої почалося 
поширення нашої віри і 
де вони, разом з іншими 
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релігійними громадами, 
жили вже від апостольських 
часів.

9. Просимо міжнародну 
спільноту невідкладно 
діяти, щоб запобгти 
черговому вигнанню 
християн з Близького 
Сходу. Підносячи голос 
на захист переслідуваних 
християн, бажаємо 
висловити своє співчуття 
з приводу стражданнь, 
яких зазнають вірні інших 
релігійних традицій, 
що також є жертвами 
громадянської війни, 
хаосу та терористичного 
насильства.

10. У Сирії та в 
Іраку насильство уже 
спричинило тисячі жертв, 
залишаючи мільйони 
людей без даху над 
головою та без засобів. 
Закликаємо міжнародну 
спільноту об’єднатися для 
того, щоб покласти край 
насильству та тероризмові, 
й, одночасно, через 
діалог спричинитися до 
швидкого відновлення 
громадського миру. 
Суттєвим є забезпечення 
ш и р о к о м а с ш т а б н о ї 
гуманітарної допомоги 
вимученому населенню 
та численним біженцям у 
сусідніх країнах.
Просимо всіх, хто 
може вплинути на долю 
викрадених осіб, серед 
яких Митрополити Алеппо 
Павло та Йоан Ібрагім, 
викрадені у квітні 2013 
року, зробити все, що 
необхідне для їхнього 

швидкого звільнення.

11. Підносимо наші 
молитви до Христа, 
Спасителя світу, за 
відновлення на Близькому 
Сході миру, який є 
«плодом справедливості» 
(пор Іс 32,17), щоб 
зміцнилося братерське 
співжиття між різними 
народами, Церквами та 
релігіями, які там присутні, 
за повернення біженців 
до своїх домівок, зцілення 
поранених та упокій душ 
невинно убієнних.
Звертаємося з гарячим 
закликом до всіх сторін, які 
можуть бути залученими 
у конфлікти, щоб вони 
виявили добру волю і 
сіли за стіл переговорів. 
Одночасно, необхідно, 
щоб міжнародна 
спільнота докладала всі 
необхідні зусилля для того, 
щоби завдяки спільним, 
скоординованим та 
погодженим діям покласти 
край тероризмові. 
Звертаємося із закликом 
до всіх країн, залучених у 
боротьбу з тероризмом, 
діяти відповідально та 
розсудливо. Закликаємо 
всіх християн та 
всіх віруючих в Бога 
ревно молитися до 
передбачливого Творця 
світу, щоб захистив Своє 
створіння від знищення й не 
допустив чергової світової 
війни. Для того, щоб мир 
був тривалим та надійним, 
необхідні особливі 
зусилля, звернені на те, 
щоби наново відкрити 
спільні цінності, які нас 

об’єднують, засновані на 
Євангелії Господа нашого 
Ісуса Христа.

12. Приклоняємо коліна 
перед мучеництвом тих, 
які ціною свого життя 
свідчать істину Євангелія, 
віддаючи перевагу смерті, 
ніж відреченню від Христа. 
Віримо, що ці мученики 
нашого часу, які належать 
до різних Церков, 
але з’єднані спільним 
стражданням, є завдатком 
єдності християн. До вас, 
що страждаєте за Христа, 
звернене слово апостола: 
«Любі, … тією мірою, якою 
берете участь у Христових 
муках, радійте, щоб і в 
славному Його з’явленні 
раділи та веселились» (1 
Пт 4,12-13).

13. В цю неспокійну епоху 
необхідним є міжрелігійний 
діалог. Відмінності у 
розумінні релігійних істин 
не повинні перешкоджати 
людям відмінних 
віровизнань жити в мирі 
та гармонії. В теперішніх 
обставинах на релігійних 
провідниках лежить 
особлива відповідальність 
за те, щоб виховувати 
своїх вірних в дусі 
пошани до переконань 
тих, які належать до 
інших релігійних традицій. 
Абсолютно неприйнятними 
є спроби виправдовувати 
злочинні дії релігійними 
гаслами. Жоден злочин 
не може бути вчиненим у 
Боже ім’я, «бо Бог є Бог 
не безладу, а миру» (1 
Кор, 14,33).

14. Стверджуючи високу 
цінність релігійної 
свободи, дякуємо Богові 
за безпрецедентне 
відновлення християнської 
віри, що тепер 
відбувається в Росії та в 
багатьох країнах Східної 
Європи, де десятиріччями 
панували атеїстичні 
режими. Сьогодні кайдани 
войовничого атеїзму 
розбиті й у багатьох 
місцях християни можуть 
вільно визнавати свою 
віру. Протягом чверті 
сторіччя там споруджено 
десятки тисяч нових 
храмів, відкриті сотні 
монастирів і богословських 
шкіл. Християнські 
спільноти здійснюють 
важливу доброчинну 
й соціальну діяльність, 
надаючи різноманітну 
допомогу потребуючим. 
Православні та католики 
часто працюють пліч-о-
пліч. Вони підтверджують 
досвід спільних духовних 
основ людського 
співжиття, даючи свідчення 
євангельським цінностям.

15. Водночас, ми 
стурбовані ситуацією 
в багатьох країнах, в 
яких християни дедалі 
частіше зустрічаються з 
обмеженнями релігійної 
свободи, права свідчити 
власні переконання 
та можливості жити 
згідно з ними. Зокрема, 
відзначаємо, що 
перетворення деяких 
країн у секуляризовані 
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суспільства, яким чуже 
будь-яке посилання на 
Бога та на Його істини, 
становить велику загрозу 
релігійній свободі. 
Джерелом занепокоєння 
є для нас актуальне 
обмеження прав християн, 
а навіть їх дискримінація, 
коли деякі політичні сили, 
керуючись ідеологією 
секуляризму, часто 
агресивного, намагаються 
відсунути їх за борт 
громадського життя.

16. Процес європейської 
інтеграції, який 
розпочався після 
сторіч кровопролитних 
конфліктів, був сприйнятий 
багатьма з надією, як 
запорука миру й безпеки. 
Однак, заохочуємо 
залишатися чуйними 
супроти інтеграції, 
яка не шануватиме 
релігійної ідентичності. 
Залишаючись відкритими 
на вклад інших релігій 
у нашу цивілізацію, ми 
переконані, що Європа 
повинна залишатися 
вірною своєму 
християнському корінню. 
Просимо християн східної 
і західної Європи єднатися 
у спільному свідченні 
Христа та Євангелія, 
щоб Європа зберегла 
свою душу, сформовану 
д в о т и с я ч о л і т н ь о ю 
християнською традицією.

17. Наш погляд звернений 
на осіб, які перебувають 
в ситуації великих 
труднощів, які живуть в 
умовах крайньої нужди 
та бідності, в той час як 

зростають матеріальні 
багатства людства. Ми 
не можемо залишатися 
байдужими до долі 
мільйонів мігрантів і 
біженців, які стукають 
до дверей багатих 
країн. Непогамоване 
споживання, як бачимо у 
деяких найрозвинутіших 
країнах, поступово 
вичерпує ресурси нашої 
планети. Зростаюча 
нерівність в розподілі 
земних благ посилює 
відчуття несправедливості 
перед обличчям укладеної 
системи міжнародних 
стосунків.

18. Християнські Церкви 
покликані захищати вимоги 
справедливості, пошани 
до традицій народів та 
справжню солідарність 
зі страждаючими. Ми, 
християни, не повинні 
забувати про те, що «Бог 
вибрав немудре світу, 
щоб засоромити мудрих, 
і безсильне світу Бог 
вибрав, щоб засоромити 
сильних, і незначне 
світу та погорджене Бог 
вибрав, і те, чого не було, 
щоб знівечити те, що 
було, щоб жодне тіло не 
величалося перед Богом» 
(1 Кор 1,27-29).

19. Сім’я є природним 
центром людського 
життя та суспільства. 
Ми стурбовані кризою 
сім’ї в багатьох країнах. 
Православні та католики 
поділяють ту саму 
концепцію родини і 
покликані свідчити, що 
вона є шляхом до святості, 

яка засвідчує вірність 
подружньої пари в їхніх 
взаємостосунках, їхню 
відкритість на продовження 
роду та виховання 
дітей, солідарність між 
поколіннями та пошану 
до найслабших.

20. Сім’я ґрунтується на 
подружжі – вільному та 
вірному акті любові між 
чоловіком та жінкою. Їхню 
єдність запечатує любов, 
навчаючи їх приймати 
один одного як дар. 
Подружжя – це школа 
любові та вірності. Нас 
засмучує, що інші форми 
співжиття вже поставлені 
на той самий рівень, 
як цей союз, у той час, 
як поняття батьківства 
й материнства, як 
особливого покликання 
чоловіки й жінки у 
подружжі, освячене 
біблійною традицією, 
витісняється з громадської 
свідомості.

21. Просимо всіх шанувати 
невід’ємне право на 
життя. Мільйони дітей 
були позбавлені самої 
можливості побачити світ. 
Голос крові ненароджених 
дітей взиває до Бога (пор 
Бт 4,10).

Розвиток так званої 
евтаназії спричиняється 
до того, що похилі віком 
особи та хворі починають 
почуватися надмірним 
тягарем для своїх родин 
та в суспільстві загалом.
Ми також стурбовані 
розвитком біомедичних 
р е п р о д у к т и в н и х 

технологій, тому що 
маніпулювання людським 
життям є замахом на 
основи існування людини, 
створеної на Божі образ 
і подобу. Вважаємо, що 
нашим обов’язком є 
пригадати про незмінність 
християнських моральних 
принципів, що ґрунтуються 
на гідності людини, 
покликаної до життя 
відповідно до задуму 
Творця.

22. Сьогодні бажаємо 
особливим чином 
звернутися до християнської 
молоді. Ви, юнаки й 
дівчата, маєте завдання 
не закопувати таланти 
в землю (пор Мт 25,25), 
але використовувати всі 
дані Богом здібності, щоб 
утверджувати у світі Христові 
істини, щоби втілювати у 
своєму житті євангельські 
заповіді любові до Бога та 
до ближнього. Не бійтеся 
прямувати проти течії, 
захищаючи Божі правди, 
яким далеко не завжди 
відповідають світські норми 
сьогодення.

23. Бог вас любить і очікує 
від кожного з вас, що ви 
станете Його учнями та 
апостолами. Будьте світлом 
для світу, щоби ті, які вас 
оточують, бачивши ваші 
добрі діла, прославляли 
вашого Отця, що у небі (пор 
Мт 5, 14, 16). Виховуйте 
своїх дітей у християнській 
вірі, передайте їм цінну 
перлину віри (пор Мт 
13,46), яку ви отримали 
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від своїх батьків і предків. 
Пам’ятайте, що ви 
«куплені високою ціною» 
(1 Кор 6,20), ціною хресної 
смерті Богочоловіка Ісуса 
Христа.

24 Православні та 
католики об’єднані не 
лише спільним Переданням 
Церкви першого 
тисячоріччя, але також 
місією проповідувати 
Христове Євангеліє в 
сучасному світі. Ця місія 
включає взаємопошану 
між членами християнських 
спільнот та виключає будь-
які форми прозелітизму.
Ми не конкуренти, а 
– брати, і цим поняттям 
повинні керуватися всі 
наші дії – взаємні та 
звернені на зовнішній 
світ. Закликаємо католиків 
і православних усіх країн 
навчитися жити разом 
у мирі та любові, мати 
«ті самі почуття одні до 
одних» (Рм 15,5). Отож, 
не можна погодитися з 
використання підступних 
засобів для того, 
щоб спонукати вірних 
переходити з однієї Церкви 
до іншої, зневажаючи 
їхню релігійну свободу чи 
їхні традиції. Ми покликані 
впроваджувати у життя 
заповіді святого Павла: «Я 
вважав, однак, за честь не 
проповідувати Євангелії 
там, де Христове ім’я 
було вже відоме, щоб не 
будувати на чужій основі» 
(Рм 15,20).

25. Сподіваємося, що наша 
зустріч зможе зробити 

вклад у примирення 
між греко-католиками 
і православними там, 
де існує напруження. 
Сьогодні очевидно, 
що метод «уніатизму», 
притаманний минулому, 
в значенні приєднання 
однієї спільноти до 
іншої, відриваючи її 
від своєї Церкви, не є 
способом, що дає змогу 
відновити єдність. Однак, 
християнські спільноти, 
що з’явилися в таких 
історичних обставинах, 
мають право існувати 
та здійснювати все те, 
що є необхідним для 
задоволення духовних 
потреб своїх вірних, 
одночасно, прагнучи жити 
в мирі зі своїми сусідами. 
Православні та греко-
католики потребують 
примиритися та віднайти 
взаємоприйнятні форми 
співжиття.

26. Вболіваємо з приводу 
протистояння в Україні, 
що вже спричинило 
багато жертв, завдало 
незліченні страждання 
мирним мешканцям та 
привело суспільство 
до важкої економічної 
та гуманітарної 
кризи. Закликаємо всі 
сторони конфлікту до 
розсудливості, суспільної 
солідарності та до 
діяльного будування миру. 
Заохочуємо наші Церкви 
в Україні трудитись над 
досягненням суспільної 
гармонії, утриматися від 
участі в протистоянні та 
не підтримувати його 

подальший розвиток.

27. Висловлюємо 
побажання, щоб було 
подолано схизму між 
православними вірними 
в Україні на основі 
існуючих канонічних норм, 
щоб усі православні 
християни України жили 
в мирі та гармонії, і щоб 
католицькі спільноти 
країни сприяли цьому, 
щоб наше християнське 
братерство ставало 
дедалі видимішим.

28. У сучасному світі, 
різноманітному, однак, 
об’єднаному тією самою 
долею, католики й 
православні покликані по-
братньому співпрацювати 
у звіщенні Доброї 
Новини спасіння, разом 
свідчити моральну гідність 
та справжню свободу 
людської особи, «щоб світ 
увірував» (Ів 17, 21). Цей 
світ, в якому поступово 
зникають духовні основи 
людського життя, очікує 
від нас сильного свідчення 
в усіх сферах особистого 
і суспільного життя. Від 
нашої здатності давати 
спільне свідчення Духові 
істини в цей непростий 
період, значною мірою 
залежить майбутнє 
людства.

29. У цьому сміливому 
свідченні Божих істин 
та спасенної Доброї 
Новини, нас підтримує 
Богочоловік Ісус Христос, 
наш Господь і Спаситель, 
Який скріплює нас 

духовно своєю непохитною 
обітницею: «Не бійся, мале 
стадо, бо вашому Отцеві 
вподобалося дати вам 
Царство» (Лк 12,32)!
Христос є джерелом 
радості й надії. Віра в 
Нього перемінює людське 
життя, наповняючи його 
змістом. У цьому мали 
змогу на власному досвіді 
переконатися всі ті, до 
кого можна застосувати 
слова апостола Петра: 
«Ви, колись – не народ, 
а тепер –народ Божий, 
непомилувані, а тепер 
помилувані.» (1 Пт 2,10).

30. Сповнені вдячності 
за дар взаєморозуміння, 
висловленого під час 
нашої зустрічі, з надією 
дивимося на Пресвяту 
Богоматір, призиваючи 
Її словами цієї давньої 
молитви: «Під Твою милість 
прибігаємо, Пресвята 
Богородице». Нехай же 
Пречиста Діва Марія Своїм 
заступництвом заохотить 
до братерства тих, які 
Її почитають, щоб коли 
прийде час, встановлений 
Богом, вони об’єдналися 
в мирі та гармонії в один 
Божий люд на славу Святої 
і Нероздільної Тройці!
 
Франциск,
Єпископ Риму
Папа Католицької Церкви     

Кирило
Патріарх Московський
та всієї Русі

http://uk.radiovaticana.va/
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Спільна декларація Папи Франциска і Кирила, 
Патріарха Московського і всієї Русі
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«Зустріч, яка не відбулася?» – Блаженніший Святослав

Субота, 13 лютого 
2016

12 лютого в головному 
аеропорту Гавани імені 
Хосе Марті відбулася 
зустріч Глав двох Церков 
– Папи Франциска 
та Патріарха Кирила. 
Зустріч проходила в 
закритому режимі. 
Вона тривала понад дві 
години. 

Зустріч Папи 
Франциска і Патріарха 
Кирила завершилася 
підписанням Cпільної 
декларації, яка 
викликала неоднозначні 
реакції з боку гр12 
лютого в гомадськості та 
представників Церков 
України.

Своїми враженнями 
про зустріч загалом і 
сам документ зокрема, 
з нами поділився 
Блаженніший Святослав, 
Глава УГКЦ.

Ваше Блаженство, 
п о д і л і т ь с я , 
будьласка, своїми 
враженнями від 
зустрічі Папи 
Франциска і 
Патріарха Кирила. 
Що скажете про 
Спільну декларацію, 
яку вони підписали?

З нашого багаторічного 
досвіду можна сказати: 
коли Ватикан і Москва 
організовують зустрічі 

чи підписують якісь 
спільні тексти, то нам 
годі очікувати від цього 
чогось доброго. Спершу 
я б хотів сказати дещо 
про зустріч Святішого 
Отця з Патріархом 
Кирилом, а вже потім 
прокоментувати текст 
заяви.

Одразу впадає в 
око, особливо в 
їхніх коментарях по 
завершенні зустрічі, те, 
що вони перебували 
абсолютно у двох різних 
вимірах і ставили перед 
собою різні завдання.
Святіший Отець 
Франциск пережив 
цю зустріч передусім 
як духовну подію. Він 
почав своє слово з 
того, що ми, католики і 
православні, поділяємо 
одне й теж Хрещення. 
Зустрічаючись, він 
шукав присутності 
Святого Духа і отримав 
Його підтримку. Він 
наголосив, що єдність 
Церков досягається 
тоді, коли крокуємо 
разом спільним шляхом, 
і хотів, щоб ця зустріч 
стала його початком. 
Патріарх Московський 
одразу дав відчути, 
що йому про жодного 
Духа, чи богослов’я, чи 
справді релігійні речі не 
йдеться. Суто політика. 
Ніякої спільної молитви, 
підкреслено офіційні 
фрази про «долю 
світу» та аеропорт 

як нейтральне, 
тобто нецерковне, 
середовище. Таке 
враження, що вони 
перебували у двох 
паралельних світах. Чи 
ці паралельні дійсності 
перетнулися під час цієї 
зустрічі? Не знаю, але 
математика вчить, що 
паралельні прямі не 
перетинаються.

С п р а в ж н і й 
подив, пошану та 
благоговійний трепет 
викликає упокорення 
Папи Франциска, 
с п р а в ж н ь о г о 
«страждаючого Слуги 
Господнього», який 
прагне одне: свідчити 
Христове Євангеліє 
сучасній людині, бути 
у світі, але лишитися 
Христовим, мати відвагу 
бути «не від світу цього». 
Тому я запрошую всіх не 
спішити його осуджувати, 
не лишатися на рівні 
дійсності тих, хто шукає 
в цій зустрічі тільки 
політики та за всяку 
ціну хоче використати 
покірного папу для своїх 
людських планів. Якщо 
ми не ввійдемо в духовну 
дійсність Святішого 
Отця Франциска та не 
відчуємо тут разом з 
ним дії Духа Святого, 
то залишимося в полоні 
князя світу цього і його 
послідовників. Тоді для 
нас ця зустріч буде 
такою, що сталася, але 
не відбулася.

Коли мова йде про 
підписаний текст 
Спільної декларації, 
то, назагал, він є 
позитивний. У ньому 
порушені питання, які є 
спільними для католиків 
і православних та 
відкривають нові 
горизонти для співпраці. 
Заохочую всіх добачити 
ці позитиви.

Хоча ті пункти, що 
стосуються України 
загалом і УГКЦ зокрема, 
в мене викликали 
більше запитань, ніж 
відповідей.

Було офіційно 
повідомлено, що цей 
документ є плодом 
праці митрополита 
Іларіона (Алфеєва) з 
православного боку 
і кардинала Курта 
Коха та Папської ради 
у справах єдності 
між християнами – з 
католицького. Для 
документа, який мав би 
бути не богословським, 
а, фактично, суспільно-
політичним, слабшої 
команди для його 
укладання годі було собі 
уявити. Згадана Папська 
рада компетентна в 
богословських питаннях 
у стосунках із різними 
х р и с т и я н с ь к и м и 
Церквами і спільнотами, 
але аж ніяк не у справах 
міжнародної політики, 

(Продовження на ст. 29)
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особливо делікатних 
питань російської агресії 
в Україні. Тому заданий 
характер документа 
був їй явно не під силу. 
Цим і скористався Відділ 
зовнішніх церковних 
відносин РПЦ, який, як 
ніхто, є інструментом 
дипломатії та зовнішньої 
політики Московського 
Патріархату.

До речі, я, як Глава 
Церкви, є офіційним 
членом Папської ради 
у справах єдності 
між християнами, 
іменований ще Папою 
Венедиктом. Однак 
мене ніхто не просив 
висловити своєї думки 
і,по суті, як це було і 
раніше, говорили про 
нас – без нас, не давши 
нам голосу.

Можливо, що 
Апостольський нунцій в 
Україні допоможе нам 
зрозуміти «темні місця» 
цього тексту і пояснить 
позицію Ватикану 
там, де вона, на наш 
погляд,  не цілком чітко 
сформульована.

Однак пункт 25 
Декларації з 
повагою говорить 
про греко-католиків 
і, по суті, УГКЦ 
визнається суб’єктом 
м і ж ц е р к о в н и х 
відносин між 
К а т о л и ц ь к о ю 

Церквою і 
П р а в о с л а в н и м и 
Церквами.

Так, ви маєте рацію. 
Нам уже начебто не 
заперечують право на 
існування. Насправді, 
для того щоб існувати і 
діяти, ми не зобов’язані 
ні в кого питати дозволу. 
Новим акцентом тут, 
безперечно, є те, 
що Баламандська 
угода 1994 року, яку 
досі використовував 
митрополит Алфеєв, 
щоб заперечувати наше 
право на існування, 
тепер використовується 
для його утвердження. 
Завжди, говорячи про 
відмову від «уніатизму» 
як методу поєднання 
Церков, Москва 
вимагала від Ватикану 
майже заборону на 
наше існування та 
обмеження нашої 
діяльності. Навіть 
більше, цю вимогу 
в ультимативному 
порядку ставили як 
умову для можливості 
самої зустрічі Папи 
і Патріарха. Колись 
нас звинувачували в 
«експансії на канонічній 
території Московського 
Патріархату», а тепер 
за нами визнають право 
опікуватися нашими 
вірними всюди, де вони 
цього потребують. 
Я припускаю, що це 
стосується також і 

території Російської 
Федерації, де до 
сьогодні ми не маємо 
можливості юридичного 
вільного існування, чи 
території анексованого 
Криму, де нас 
«перереєстровуючи» 
за російським 
з а к о н о д а в с т в о м , 
фактично ліквідовують.
Така зміна акцентів, 
безумовно, є 
позитивною, хоча 
суттєво нічого нового 
не каже. Обнадійливим 
є заклик про те, 
що «православні та 
греко-католики мають 
примиритися та віднайти 
взаємоприйнятні форми 
співжиття». Ми давно 
про це говорили, 
не один раз із цим 
гаслом зверталися до 
братів православних 
і Мирослав Іван 
Кардинал Любачівський 
і Блаженніший Любомир, 
але відповіді не було. 
Сподіваюся, що ми в 
Україні зможемо плекати 
двосторонні стосунки з 
УПЦ, рухаючись у цьому 
напрямку без втручання 
Москви.

А як ви 
прокоментуєте цю 
тезу: «Закликаємо 
всі сторони 
конфлікту до 
р о з с у д л и в о с т і , 
с у с п і л ь н о ї 
солідарності та до 
діяльного будування 

миру. Заохочуємо 
наші Церкви в 
Україні трудитися 
над досягненням 
суспільної гармонії, 
утриматися від 
участі в протистоянні 
та не підтримувати 
його подальшого 
розвитку»?

Взагалі хочу сказати, 
що пункт 26 цієї 
Декларації є найбільш 
к о н т р о в е р с і й н и й . 
Створюється таке 
враження, що 
Московська патріархія 
або вперто не 
признається, що є 
стороною конфлікту, 
тобто відкрито підтримує 
агресію Росії проти 
України, як до речі і 
освячує військові дії Росії 
в Сирії як «священну 
війну», або звертається 
передусім до свого 
сумління, закликає себе 
саму до розсудливості, 
суспільної солідарності 
та до діяльного 
будування миру. Не 
знаю… Саме слово 
«конфлікт» тут є темним 
і радше схиляє читача 
думати про те, що в 
нас є «громадянський 
конфлікт», а не зовнішня 
агресія сусідньої 
держави. Сьогодні 
загальновідомим є 
той факт, що якби 
на українську землю 

«Зустріч, яка не відбулася?» – Блаженніший Святослав
(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 30)
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з Росії не прибували 
її військовослужбовці 
та не постачалася 
важка зброя, якби 
РПЦ освячувала не 
ідею «руского міра», 
а передачу контролю 
Україні над її власними 
кордонами, то ні анексії 
Криму, ні цієї війни взагалі 
б не було. Саме такої 
суспільної солідарності 
з українським народом 
та діяльного будування 
миру ми очікуємо 
від підписантів цього 
документа.

Кілька думок хотів 
би висловити з 
приводу фрази щодо 
заохочення Церков в 
Україні «трудитися над 
досягненням суспільної 
гармонії, утриматися від 
участі в протистоянні 
та не підтримувати 
його подальшого 
розвитку». Церкви і 
релігійні організації 
в Україні ніколи не 
підтримували війни та 
постійно трудилися над 
суспільною злагодою і 
гармонією. Досить лише 
поцікавитися тематикою 
звернень Всеукраїнської 
ради Церков і релігійних 
організацій за останніх 
два роки.

Натомість заклик 
не брати участі в 
протистоянні та не 
підтримувати його 
розвиток чомусь  

мені дуже нагадує 
з в и н у в а ч е н н я 
м и т р о п о л и т а 
Іларіона, яким він 
атакував «українських 
розкольників і уніатів», 
звинувачуючи нас 
мало не в тому, що 
ми є причиною війни 
на Сході Україні, а 
нашу громадянську 
позицію, котру ми 
посідали відповідно 
до соціального вчення 
Католицької Церкви, – 
підтримкою лише однієї 
зі «сторін учасників 
протистояння».

Щодо цього прагну 
ствердити таке. УГКЦ 
ніколи не підтримувала 
і не пропагувала війни. 
Натомість ми завжди 
підтримували і будемо 
підтримувати народ 
України! Ми ніколи не 
були на боці агресора, 
натомість перебували 
з нашими людьми 
на Майдані, коли їх 
вбивали носії «руского 
міра». Наші священики 
ніколи не брали до рук 
зброї, на відміну від 
того, як це траплялося 
з іншого боку. Наші 
капелани, як будівничі 
миру, мерзнуть разом 
із нашими солдатами 
на передовій та своїми 
руками виносять 
поранених із поля 
бою, витирають сльози 
матерів, котрі оплакують 
своїх убитих дітей. Ми 

опікуємося пораненими 
та постраждалими 
внаслідок бойових 
дій, незалежно від 
їхнього національного 
походження, релігійних 
чи політичних 
переконань. Сьогодні, як 
вже вкотре, складаються 
обставини так, що наш 
народ не має іншого 
захисту і порятунку, 
окрім своєї Церкви. 
Саме пастирське 
сумління кличе нас бути 
голосом цього народу, 
будити сумління світової 
християнської спільноти 
навіть тоді, коли цього 
голосу не розуміють 
або ним нехтують 
релігійні лідери сучасних 
Церков.

Ваше Блаженство! 
Чи сам факт, 
що Святіший 
Отець підписав 
такий нечіткий 
і двозначний 
документ, не 
похитне повагу до 
нього серед вірних 
УГКЦ, для якої єдність 
із наступником 
апостола Петра 
є невід’ємною 
частиною її 
ідентичності?

Безперечно, цей текст 
викликав глибоке 
розчарування серед 
багатьох вірних нашої 
Церкви тай просто 
небайдужих громадян 

України. Сьогодні 
багато хто звертався до 
мене з цього приводу і 
говорив, що почувається 
зрадженим Ватиканом, 
р о з ч а р о в а н и м 
половинчастістю правди 
в цьому документі і навіть 
непрямою підтримкою 
з боку Апостольської 
Столиці агресії  Росії 
проти України. Я, 
безперечно, розумію ці 
почуття.

Проте я заохочую наших 
вірних не драматизувати 
цієї Декларації та 
не перебільшувати її 
значення для церковного 
життя. Ми пережили 
не одну подібну заяву, 
переживемо й цю. Нам 
потрібно пам’ятати, що 
наша єдність і повне 
сопричастя зі Святішим 
Отцем, наслідником 
апостола Петра, не є 
предметом політичної 
угоди, чи дипломатичної 
кон’юнктури, або 
чіткості якогось тексту 
Спільної декларації. Ця 
єдність і сопричастя з 
Петром наших днів є 
предметом нашої віри. 
Це до нього, Папи 
Франциска, і до кожного 
з нас каже сьогодні 
Христос в Євангелії 
від Луки: «Симоне, 
Симоне! Ось сатана 
хотів просіяти вас, як 
пшеницю, та я молився 

(продовження з попередньої сторінки)

«Зустріч, яка не відбулася?» – Блаженніший Святослав

(Продовження на ст. 31)
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за тебе, щоби віра твоя 
не ослабла, і коли ти 
навернешся, утверджуй 
твоїх братів».

Саме за цю єдність 
з Апостольським 
Престолом віддали 
своє життя і запечатали 

своєю кров’ю мученики 
та ісповідники віри нашої 
Церкви ХХ століття. 
Якраз споминаючи 70-
ті роковини Львівського 
п с е в д о с о б о р у , 
черпаймо в них сили 
цього свідчення, їхньої 
жертви, яка для нашого 

«Зустріч, яка не відбулася?» – Блаженніший Святослав
(продовження з попередньої сторінки)

часу іноді виглядає 
каменем спотикання, – 
каменем, який будівничі 
міжнародних відносин 
часто відкидають, але 
саме цей Христовий 
камінь віри Петрової 
Господь поставить 
наріжним каменем 

майбутнього всіх 
християн, і дивне воно 
буде в очах наших!

Розмовляв о. Ігор Яців

http://news.ugcc.ua

Апостольський нунцій про зустріч Папи Франциска і 
Патріарха Кирила: «Не завжди всі сторони можуть 

сказати те, що хочуть»

Неділя, 14 лютого 2016
  
Прошу вас, будьте 
терплячими. Не завжди 
всі сторони можуть 
сказати те, що хочуть 
сказати. Часом треба 
шукати компроміс. Про 
це сказав Архиєпископ 
Клаудіо Гуджеротті, 
Апостольський нунцій 
в Україні, під час 
Божественної Літургії в 
Патріаршому соборі, 
коментуючи зустріч і 
спільну декларацію Папи 
Римського Франциска і 
Патріарха Кирила.

«Зустріч осіб завжди є 
Божим таїнством. Нам 
невідоме те, що думають 
інші, і це те, що ми 
повинні віддати в руки 
Божого милосердя», – 
зазначив Апостольський 
нунцій.
Він зауважив, що багато 
українців переймалися 
через зустріч Папи 

і Московського 
Патріарха, і наразі 
існують різні думки та 
інтерпретації з цього 
приводу. «Я знаю, як 
ваш народ страждає у 
власному тілі з приводу 
труднощів розуміння. 
Але, прошу вас, будьте 
терплячими. Не завжди 
всі сторони можуть 
сказати те, що хочуть 
сказати. Часом треба 
шукати компроміс, щоб 
укласти спільний текст, 
спільну декларацію. 
Його Блаженство добре 
знає, скільки праці і 
труднощів коштував нам 
текст, який підписали 
Папа Франциск і 
Патріарх Кирил», – 
сказав промовець.

Представник Святішого 
Отця наголосив, що 
людство потребує 
чогось більшого, ніж 
текст. «Те, що люди 
будуть пам’ятати, – це 

їхні обійми. І обійми 
є святою річчю. Але, 
ви скажете, навіть 
Юда поцілував Ісуса 
Христа, але потім 
Його зрадив. Часом 
всі ми є маленькими 
зрадниками. Треба 
мати надію і віру в те, 
що Господь Бог може 
чинити чудеса навіть 
через наші маленькі 
невдачі та немочі», 
– зауважив владика 
Клаудіо Гуджеротті. 

При цьому 
Апостольський нунцій 
повідомив, що він через 
декілька днів поїде 
в зону проведення 
бойових дій, «туди, де 
люди страждають». 
«Саме це є головною 
метою, задля якої мене 
сюди скерував Святіший 
Отець. Маю бути разом 
із тими, хто страждає, і 
допомагати їм від імені 

(Продовження на ст. 32)
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Pope Francis Comments on Beatitude Sviatoslav Interview 
after Havana Pope-Orthodox meeting on 2/18/2016

 By Cindy Wooden, Catholic News Service
 
February 18, 2016

The pope also was 
asked (on his flight from 
Mexico back to Rome) 
about an interview 
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk of Kiev-Halych, 
major archbishop of 
the Ukrainian Catholic 
Church, gave Feb. 
13 in which he said 
Ukrainians felt “deep 
disappointment” over the 
joint declaration.

“When I read this, I was 
worried,” said the pope, 
who explained that he 
has known and respected 
Archbishop Shevchuk for 
years.
 
The archbishop’s criticism 
seemed “a bit strange,” 
he said, but when people 
speak, their words must 
be read in the context 
of what they are living. 
The Ukrainians have the 
experience of Russian 

aggression toward 
the Ukrainian Catholic 
Church and Russian 
support for separatist 
fighting in Eastern 
Ukraine. That experience 
cannot be ignored, he 
said.
 
“You can understand how 
people in that situation 
feel this way,” the pope 
said. The archbishop’s 
right to express his opinion 
must be respected, he 

said, “especially in this 
situation.”

Excerpt from an 
article on http://
www . c a t h o l i c n ew s .
c o m / s e r v i c e s /
e ng l i s h n ew s /2016/
building-walls-to-keep-
immigrants-out-is-not-
christian-pope-says.cfm

Папи Римського. І я із 
задоволенням залишу 
іншим нагоду читати, 
перечитувати різні 
тексти, декларації і 
знаходити в них те, що 
вони забажають», – 
повідомив представник 
Ватикану в Україні. 
Він зазначив, що цю 
його поїздку хтось 
може назвати спробою 
прозелітизму, «але це 
мене не цікавить».

Апостольський нунцій про зустріч Папи Франциска і 
Патріарха Кирила: «Не завжди всі сторони можуть 

сказати те, що хочуть»
(продовження з попередньої сторінки)

Він також звернувся 
до усіх богопосвячених 
осіб з проханням про 
особливу молитву – 
молитву за потішення 
українського народу. 
«Молімося, щоб 
український народ міг 
відчути, досвідчити те, 
що Папа їх не забуває, 
що Папа їх любить і 
хоче бути поруч з тим 
народом, який страждає. 
А щодо всього іншого, 

пригадаймо, що нам 
говорить Святе Писання: 
минає сцена світу цього, 
минуться люди, які 
займаються політикою, 
і залишиться лише 
Царство Боже перед 
нами. Отож, брати і 
сестри, дивіться вперед 
і майте здатність бачити 
сонце», – закликав 
присутніх на Службі 
Божій Архиєпископ 
Клавдіо.

 
Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
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Папа Франциск про сприйняття Декларації: «Мені зрозумілі 
почуття українського народу»

Четвер, 18 лютого 
2016, 

Під час перельоту з 
Мексики до Рима, згідно 
з прийнятим звичаєм, 
Папа Франциск провів 
розмову з журналістами, 
відповідаючи на 
їхні запитання, що 
стосувалися подорожі 
та різних подій у світі. 
Журналісти не оминули 
увагою і першого етапу 
цієї подорожі, який 
12 лютого відбувся в 
столиці Куби…

Святіший Отець 
поділився думками про 
інтерв’ю Глави УГКЦ, 
присвячене зустрічі на 
Кубі й Декларації, та 
про реакцію на нього. 
Насамперед, Глава 
Католицької Церкви 
підкреслив свою пошану 
до Блаженнішого 
С в я т о с л а в а , 
зазначаючи, що 
добре його знає, адже 
протягом чотирьох років 
вони разом працювали 
в Буенос-Айресі.

«Коли його у 42 роки 
було обрано Верховним 
Архиєпископом, що 
свідчить про те, що це – 
гідний муж, він приїхав 
до Буенос-Айреса, щоб 
забрати свої речі, і 
прийшов до мене та 
подарував мені іконку 
Пресвятої Богородиці, 

сказавши: “Вона 
супроводжувала мене 
протягом усього життя. 
Хочу залишити її тобі, 
що підтримував мене 
протягом цих чотирьох 
років”. Це, – зауважив 
Папа Франциск, – одна 
з небагатьох речей, яку 
я попросив привезти 
з Буенос-Айреса й 
тримаю її на своєму 
робочому столі. Отже, 
це людина, до якої маю 
велику повагу, а навіть 
відчуваю близькість, 
бо ми між собою 
звертаємося “на ти”».

Коментуючи інтерв’ю, 
в якому Глава УГКЦ 
говорить, що до 
нього звертаються 
багато вірних і кажуть, 
що почуваються 
«зрадженими» й 
« р о з ч а р о в а н и м и » , 
Святіший Отець 
наголосив, що це 
лише одне речення 
з кількасторінкового 
інтерв’ю, в якому 
Блаженніший Святослав 
чітко позиціонує себе як 
син Церкви в сопричасті 
з Єпископом Рима, 
говорить про свою 
близькість із Папою та 
про віру.

«Далі, як і в будь-якому 
інтерв’ю, як це наше 
теперішнє, кожен має 
право висловити свою 
думку. І він щодо зустрічі 

каже, що це була добра 
річ і що слід прямувати 
вперед. У другій частині 
бачимо особисті думки, 
які має кожна людина 
і має право їх мати, 
– зауважив Папа, 
вказуючи на те, що 
критика стосується 
Декларації: – Це 
дискусійний документ. 
Слід додати, що Україна 
переживає війну, період 
страждання, існують 
різні інтерпретації».

«Я неодноразово 
згадував український 
народ, закликаючи 
до молитви та 
солідарності, як-от під 
час молитви “Ангел 
Господній” чи загальних 
аудієнцій у середу», 
– пригадав Святіший 
Отець, зазначаючи, 
що хоч кожен може 
мати свою думку щодо 
того, якою є війна та її 
перебіг, очевидним є те, 
що це «екзистенційна 
проблема цієї країни, 
яка пов’язана із 
стражданням». «Саме 
в цьому контексті я 
розглядаю цей абзац, 
зрозуміло, якою є 
реакція вірних, про 
що владика Святослав 
каже: “Багато вірних 
звертаються до мене і 
кажуть, що почуваються 
розчарованими та 
зрадженими Римом”. 
Зрозуміло, що в такій 

ситуації народ це так 
відчуває», – сказав Папа, 
розповівши, що коли 
було оголошено про 
подорож, Блаженніший 
Святослав написав 
йому, і це були «братні 
зауваження».

За словами Глави 
Католицької Церкви, 
хоч у цьому питанні 
документ є дискусійним, у 
ньому чітко закликається 
покласти край війні й 
досягти порозуміння. 
«Я особисто, – додав 
він, – говорив, що слід 
виконувати Мінські Угоди, 
“не руйнувати ліктем те, 
що написане рукою” (ісп. 
ідіом. – не нищити через 
недбалість позитивні 
здобутки). Римська 
Церква, Папа завжди 
закликали: “Шукайте 
мир!”. Я прийняв 
обох Президентів», 
– зазначив Святіший 
Отець, додаючи, що «в 
зоні конфлікту перебуває 
Нунцій, підтримуючи 
солдатів, допомагаючи 
пораненим», і пригадав, 
що Церква Рима 
також надіслала 
чимало допомоги для 
постраждалих, постійно 
закликаючи до миру й 
дотримування підписаних 
угод.
 
uk.radiovaticana.va

ht tp ://news.ugcc .ua/
news
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Happy Birthday!

З Днем народження!

March 3: Rev. Msgr. James Melnic
March 6: Rev. Leonid Malkov, C.S.s.R.

March 7: Rev. Paul Labinsky
March 7: Rev. Walter Pasicznyk

March 12: Rev. Volodymyr Baran, C.S.s.R.
March 13: Rev. Msgr. Peter Waslo

March 19: Rev. Vasyl Vladyka

* Happy Birthday to Rev. Mykola Bychok, 
C.Ss.R., his birthday was February 13. 

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 Щедро Благословить 
Вас. Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

March 5: V. Rev. Archmandrite Joseph Lee
    (46th Anniversary)

March 14: Rev. Vasyl Vladyka
    (24rd Anniversary)

March 20: Rev. Mykola Ivanov
 (11th Anniversary)

March 24: Rev. Deacon Paul Makar
  (29th Anniversary)

March 30: Very Rev. Archpr. David Clooney
  (52nd Anniversary)

March 31: Rev. John Wysochansky 
(59th 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!
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