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Митрополит-
Архиєпископ Стефан
 Сорока в Рік Божого
 Милосердя відкрив у
 Катедрі Святі Двері

Філадельфія, Пенс. - У неділю, 
28 лютого 2016 р., в золотоверхій 
українській католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в 
Філадельфії була відправлена 
особлива Божественна літургія на 
відкриття Ювілейного Року Божого 
Милосердя, проголошеного Його 
Святістю Папою Франциском. 

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока був 
головним служителем і проповідником на літургії. 
Співслужили йому: Всечесніший о. Йосиф Шупа, 
Всечесний о. Володимир Пасічник, Всечесний о. 
Роман Свердан, Всечесний о. Юрій Ворoщак, 
Всечесний о. Іван Філдз, диякон Михайло Ваак і 
піддиякон Роман Оприск.

Перед Малим Входом на Божественній літургії 
всечесніший о. Йосиф Шупа, ректор Катедри, 
пояснив вірним, що ця неділя є особлива в нашій 
Філадельфійській Архиєпархії, бо в цей день 
відбувається офіційне відкриття Ювілейного Року 
Божого Милосердя. Отець Шупа сказав, що 
центральні двері будуть постійно відкриті впродовж 
року аж до середини грудня, як про це просить 
Папа Франциск. Отець Шупа додав, що головні 
двері, Святі Двері, будуть відкриті як «символ 

Митрополит Стефан відчиняє Святі Двері
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Божого повсякчасного милосердя та прощення».

Отець також зачитав вірним пункти 13 і 14 з 
«Булли проголошення надзвичайного Ювілею 
Милосердя», проголошеної Папою Франциском. 
Цитата закінчувалася словами: «Переступаючи 
поріг Святих Дверей ми знайдему силу і приймемо 
Боже милосердя, щоб бути милосердними до 
інших, як Отець милосердний до нас».

Під спів хором третього антифону на Малому 
Вході процесія зі Святим Євангелієм рушила від 
святилища до притвору в такий спосіб відкриваючи 
Надзвичайний Ювілейний Рік Божого Милосердя.

У притворі Катедри при Святих Дверях 
Митрополит Стефан в оточенні вірних прочитав 
молитву. Митрополит Стефан відкрив Святі Двері 
проголошуючи Псалом 118, 19-20: «Відчиніть мені 
ворота правди, я ввійду ними, воздам Господеві 
подяку. Ось Господні ворота, проведники ними 
ввійдуть».

Митрополит Стефан разом з духовенством 
пройшов крізь Святі Двері і благословив Свячену 
Воду приготовлену на столі в Катедрі. Вірні 
проходили через Святі Двері поки Митрополит 
Стефан кропив Свяченою Водою Катедру та 
вірних. Отець Шупа попередньо пояснив, що 

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока в Рік Божого 
Милосердя відкрив у Катедрі Святі Двері

Процесія зі Святим Євангелієм.

Отець Шупа пояснює, що Святі Двері будуть 
відкриті  впродовж Року Божого Милосердя.

Вірні очікують в притворі Катедри

(продовження з попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 3)
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окроплення Свяченою Водою є знаком Божого 
благословення і милосердя.

Біля тетраподу Митрополит Стефан провадив 
вірних в молитві Папи Франциска до Року Божого 
Милосердя. З цього місця літургія продовжувалася 
як звично. Оскільки це була Хрестопоклонна неділя, 
Митрополит Стефан вшанував декорований 
квітами Хрест.

Під час проповіді Митрополит Стефан сказав: 
«Сьогодні і кожен раз проходячи крізь двері 
Катедри, ми заходимо як люди, які потребують 
милосердя і сили... Святкуйте рік милосердя разом 
з Папою Франциском і всією Церквою. Оберіть 
життя в смиренні перед іншими. Оберіть бути 
добрішими та прощати ближніх». Свою проповідь 
Митрополит Стефан закінчив словами: «Виходячи 
з Катедри залишаймося людьми надії, людьми, які 
несуть радісне свідчення Євангелія Ісуса Христа».
На завершення Божественної літургії, вклонившись 
Хресту на тетраподі, всечесніший о. Йосиф Шупа 
привітав Митрополита-Архиєпископа Стефана 
Сороку з 15-літтям його інсталяції Митрополитом 
для всіх українців в США та Архиєпископом 
Філадельфійським. Всі присутні на літургії заспівали 
Митрополиту многоліття!

(фото: Òересa Сівак i Петрo Білий)

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока в Рік Божого 
Милосердя відкрив у Катедрі Святі Двері

Митрополит Стефан входить через Святі Двері

Відео з Божественно¿ Літургі¿ можна 
подивитися на каналі YouTube. https://
www.youtube.com/user/thewayukrainian 

Дивіться фотографі¿ на нашій сторінці 
“Archeparchy of Philadelphia” Facebook. 

(продовження з попередньо¿ сторінки)
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Митрополит –Архиєпископ Стефан Сорока виголошує проповідь з 
нагоди відкриття Ювілейного Року Божого Милосердя, 28 лютого 

2016 р., Катедра Непорочного Зачаття в Філадельфі¿, Пенс.

Слава Ісусу Христу!

Сьогодні ви і я маємо 
особливий привілей.  Ми 
затрималися в молитві, 
щоб дійсно гідно оцінити 
дар Божий.  Папа 
Франциск оголосив 
цей Ювілейний «Рік 
Божого Милосердя», 
щоб помогти нам 
по новому відкрити 
і зробити плідним 
Милосердя Боже. 
Нас запрошується до 
особливої мандрівки.  Ця 
мандрівка починається з 
духовного навернення.  
Ми хочемо жити в світлі 
Господніх слів: «Будьте 
милосердні, як і Отець 
ваш милосердний» (Лк. 
6, 36).

Ми разом молилися 
молитву Папи 
Франциска до року 
Божого Милосердя.  
Моліться її частіше.  В її 
словах таке багатство.  
У ній так багато висловів 
для медитації.  Один з 

них особливо захопив 
мене. Це слова Ісуса 
сказані до самарянки: 
«Якби ти пізнала дар 
Божий».

Хрест на тетраподі 
промовляє до вас і до 
мене про надзвичайність 
дару Божого.  Ісус 
сказав: «Коли хтось 
хоче йти за мною, хай 
зречеться себе самого, 
візьме на себе хрест 
свій і йде за мною. Бо 
хто хоче спасти свою 
душу, той її погубить; а 
хто погубить свою душу 
мене ради та Євангелії, 
той її спасе» (Мк. 8, 34-
35).  Ісус говорив про 
самовідречення.  Ісус 
просив нас упокоритися, 
щоб зрозуміти Його 
дар на хресті для вас і 
за мене. 

На хресті Ісус розкрив 
вам і мені дорогоцінний 
дар Божий. Це Боже 
милосердя щедро 
вилилося на вас і 

на мене.  Справжнє 
милосердя – це 
уділяти чи отримувати 
прощення більше 
сподіваного.  Погляньте 
на розкаяного злодія, 
якого розпинали разом 
з Ісусом.  Він визнав свої 
провини і невинність 
Ісуса на хресті.  Він 
просто попросив Ісуса: 
«Згадай про мене, 
як прийдеш у своє 
Царство» (Лк. 23, 42).  
Навернення розбійника-
каяника в останні 
хвилини життя сталося 
через його пізнання 
Ісуса.  Розкаяний злодій 
не бачив Ісусової 
смерті через розп’яття, 
але дивився наперед 
на прихід Царства.  
Обіцянка Царства 
Божого є непропорційно 
більшою за скромне 
прохання  чоловіка.

Це так само гарно 
розкрито в  любові 

батька до блудного 
сина.  Батько чекав 
поки син опам’ятається 
і повернеться до 
нього.  Батько виказав 
глибоке милосердя і 
зрозуміння привітавши 
повернення втраченого 
сина.  Батько виказав 
таке саме милосердя 
до старшого сина, 
але він не знайшов 
милосердя в своєму 
серці, лише образу на 
брата, який повернувся  
розтративши свій 
спадок.  Він, як злодій 
на хресті, який сміявся 
з  Ісуса, не відкрив 
своє серце та розум, 
щоб зрозуміти волю 
Божу.  Вони не змогли 
проявити милосердя, як 
і отримати прощення та 
милосердя.

Це є неоціненний 
дар Божий вам і мені.  

(Продовження на ст. 5)
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Митрополит –Архиєпископ Стефан Сорока виголошує проповідь з 
нагоди відкриття Ювілейного Року Божого Милосердя, 28 лютого 

2016 р., Катедра Непорочного Зачаття в Філадельфі¿, Пенс.

Коли ми стаємо перед 
хрестом, перед нами 
відкривається  образ 
Бога і наш.  Замість 
того, щоб заслужено 
покарати за наші 
гріхи нас, Бог наклав 
покарання на Христа.  
Це скандал, чи камінь 
спотикання хреста.  
Наше горде серце часто 
протестує проти цього.  
Ми не можемо знести 
визнання ні серйозність 
наших гріхів та провин, 
чи  наш абсолютний  
борг перед хрестом.  

Ми хочемо загладити 
провину.  Ми не хочемо 
переживати приниження 
через те, що Бог в 
Христі приймає наше 
покарання замість нас.  
Ми краще втратимо 
себе, ніж упокоримося. 

Сьогодні ми вшановуємо 
святий хрест на тетраподі 
на пів дороги до кінця 

Великого посту.  Хрест 
закликає вас і мене до 
звільнення від нашої 
гордині.  Бог в Ісусі 
відкрив своє милосердя, 
яке Він уділяє  понад 
сподівання.  Бог щедро 
зливає на нас своє 
милосердя.  Чи можемо 
ми вповні отримати 
його?  Чи можемо ми так 
само  щедро святкувати 
його разом з іншими?

Оберіть мої брати і 
сестри в Христі жити в 
смиренні щодо інших.  
Оберіть бути добрими 
та щедрими до людей, 
навіть до тих, до яких ви 
не особливо прихильні.  
Старайтеся робити 
добро іншим, особливо 
тим, які в потребі.  З 
радістю жертвуйте 
заради інших, щоб 
вони могли піднятися в 
житті.  Будьте ревними 
апостолами, які 
шукають спасіння для 

інших.  Ви і я маємо 
завдання і прагнемо, 
щоб всі пізнали 
Христа  і спаслися. 
Скиньте з себе все, що 
утримує вас від прояву 
милосердя.  Відмовтеся 
від осуду і негативного 
думання. Дайте радісне 
свідчення Ісусового 
вчення.  Отримуйте 
втіху від милосердя до 
інших.

Ви і я проходимо через 
двері цієї Катедри 
завжди пам’ятаючи 
про наші слабості.  
Ми приходимо до 
церкви, щоб розпалити 
і зміцнити нашу любов 
до Бога.  Ми шукаємо 
Господнього прощення 
наших гріхів.  Нас 
підтримує Боже Слово 
і живить Пресвята 
Євхаристія.  Наше 
призначення - стати 
видимим обличчям 
невидимого Отця, який 

щедро уділяє прощення 
і милосердя.  Коли ми 
залишаємо Катедру, 
проходячи крізь ті самі 
двері, ми  наділені 
радісною енергією 
нести добру новину 
всім.  Кожен раз як ми 
проходимо крізь ці дрері, 
ми, як той розкаяний 
злодій, заглядаємо 
вглиб себе, шукаючи 
Ісусового Царства.  Ми 
упокорюємося перед 
Богом і просимо Ісуса 
пам’ятати про нас у 
своєму Царстві.  Ми 
відновлюємося повністю, 
як блудний син.  Бог 
радіє, що ми дихаємо 
його милосердям.  

Радісним даром Божим 
є те, що зростаючи 
в зрозумінні Бога, ми 
отримуємо здатність чути 
слова Ісуса:  «Істинно 
кажу тобі: Сьогодні 
будеш зо мною в раї» 
(Лк, 23, 43). 

(продовження з попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 5)
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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 and Pascha 2016 
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  Lazarus Saturday 
Liturgy of St. John Chrysostom – 10:30 a.m. Bi-lingual 
Sunday March 20  Palm (Flowery) Sunday 
Liturgy of St. John Chrysostom –
9:00 a.m. English 11:30 a.m. Ukrainian 
Holy Monday, March 21 
Presanctified Liturgy 7:00 p.m. 
Holy Tuesday, March 22 
Presanctified Liturgy 7:00 p.m. 
Holy Wednesday, March 23 
Presanctified Liturgy 
Anointing with the Oil of Healing (Holy Unction) 7:00 p.m. 
Holy Thursday, March 24 
Vespers and Divine Liturgy of St. Basil the Great 

Commemorating the Lord’s Supper 7:00 p.m. 
Good Friday, March 25 Feast of the Annunciation 
Matins of Our Lord’s Passion and Death 10:30 a.m. 
Vespers and Divine Liturgy of St. John Chrysostom 
Placing of the Shroud (Plaschanytsya) 7:00 p.m. 
Holy Saturday, March 26 
Vigil and Guarding of Our Lord’s Tomb 
10:00 a.m. to 8:00 p.m. 
Confessions 11:00 a.m. 
Blessing of Easter Baskets 12:00 noon 
Vespers and Divine Liturgy of St. Basil the Great 
First Liturgy of Pascha-Easter Vigil 8:00 p.m. 
[Satisfies Easter Obligation] 
Followed by Blessing of Easter Baskets 
Pascha-Easter Sunday, March 27 
Matins of the Resurrection 8:00 a.m. 
Divine Liturgy of Pascha 9:00 a.m. 
Followed by Blessing of Easter Baskets 

Services Bi-lingual unless otherwise indicated 

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 EXCEPT 

HOLY SATURDAY AND EASTER SUNDAY 

Year of Mercy Column, March 13: So That Mercy Can Enter
God always loves us unconditionally because mercy 
is his very nature. Said another way, because God 
is love, God is mercy.  

We almost know the words by heart because we 
have so often heard John’s story of the woman 
caught in adultery [JN 8:1-11]:

“Has no one condemned you?”

She replied, “No one, sir.”

Then Jesus said, “Neither do I condemn you.

Go, and from now on do not sin any more.” 

However, Fr Simeon, a Trappist monk at St. 
Joseph’s Abbey in Spencer, MA, reminds us that 
we must “open our heart so that the mercy of God 
can enter it and have its healing and life-giving 
effect there.” 

Repenting of all our wrongdoing makes us capable 
of receiving the mercy that God is always extending 
to us.

The Sacrament of Reconciliation can “open the 
door to a new life,” Pope Francis has said, “as the 
merciful God enters our lives.” 

During this Jubilee Year of Mercy, the Pope invites 
us Catholics to renew the grace of our Baptism by 
going to Confession often and with a contrite heart: 
“The Church teaches us to confess our sins with 
humility, because only in forgiveness, received and 
given, do our restless hearts find peace and joy.”

Our prayer today: Jesus, you saved the condemned 
woman from death by stoning. Through your 
boundless mercy, save us who open our hearts to 
your life-giving love.

-Mr. Peter Yaremko

 

УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВ. МИКОЛАЯ В 
ПАССЕЙКУ, Н. ДЖ. ВІДКРИВАЄ “ДВЕРІ МИЛОСЕРДЯ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОСЛОВЕННЯ “ДВЕРЕЙ МИЛОСЕРДЯ”  

ВІДБУДЕТЬСЯ У ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ  

19-ГО БЕРЕЗНЯ 2016 Р. 

“ ЛАЗАРЮ, ВИЙДИ СЮДИ ! ” 
 

 СПОВІДЬ 2:00   

МОЛЕБЕН 4:00  

ВЛАГОСЛОВЕННЯ І ВІДКРИТТЯ “ДВЕРЕЙ МИЛОСЕРДЯ”   

СВЯТА ЛІТУРГІЯ -  5:00 ВЕЧОРА 

 

ПЕРЕКУСКА У ЦЕРКОВНОМУ ЗАЛІ 
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(continued on next page)

Jubilee of Mercy Open Door Ceremony - Perth Amboy, NJ

“A time to Heal, to Help, 
to Forgive” -  Pope 
Francis
 
On Sunday February 
28, 2016, the Ukrainian 
Catholic Church of 
the Assumption of the 
BVM in Perth Amboy, 
NJ became an official 
pilgrimage site for Holy 
Year of Mercy.  This is 
one of three parishes 
in New Jersey that 
have been designated 
by Pope Francis and 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan for the clergy, 
religious, and faithful of 
our Archeparchy to visit 
during this Jubilee Year of Mercy and receive a plenary Jubilee Indulgence.

Nearly  300 people, including clergy, religious and laity participated at  the official opening of the Jubilee 
Year of Mercy at Assumption parish.  The ceremony began with a procession of the clergy from the rectory 
to the main entrance of the church.  Rev. Taras Lonchyna, pastor of St. Josaphat Ukrainian Catholic Church 
in Trenton, NJ and Dean of the NJ Deanery, along with Rev. Ivan Turyk, pastor of the Assumption parish in 
Perth Amboy, NJ  and visiting priests performed the rite of opening the two main doors of the church.  Fr. 
Taras  knocked on the Holy Door with the cross and the blessing of holy water followed, a reminder of our 
Baptism and our commitment to share God’s message of mercy and reconciliation. After the ceremony, the 
doors that were decorated by a banner and beautiful floral arrangement, were  opened and altar servers, 
priests and the congregation entered.
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(continued from previous page)

Fr. Taras Lonchyna together with 
concelebrating priests and the 
faithful (pilgrims) began to celebrate 
the “Akathist to the Divine Passion 
of Christ.”  The church was filled 
to capacity.  Confessions were 
also being heard during this time.  
At the conclusion of the Akathist 
service a very moving homily was 
delivered by Fr. Taras Lonchyna.  
He emphasized the importance of 
Mercy and Forgiveness.  Echoing 
Pope Francis - “It is a favorable 
time to heal wounds, a time to offer 
everyone the way of Forgiveness 
and Reconciliation”.  A gathering 
followed afterwards in the Church 
Hall with refreshments.  This has 
been truly a very blessed and 
special day in the history of the 
Assumption parish. 

Jubilee of Mercy Open Door Ceremony - Perth Amboy, NJ

“By crossing the threshold of 
the Holy Door, we will find the 
strength to embrace God’s mercy 
and dedicate ourselves to being 
merciful with others as the Father 
has been with us.” - Pope Francis
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Celebrate the Year of Mercy with the 

Sisters Servants of Mary Immaculate 
This Jubilee Year of Mercy is extra special to the Sisters Servants as we have 
been blessed in having our St. Mary’s Chapel decreed a “Holy Door” by 
Bishop Paul Chomnycky, Eparch of Stamford.  We pray that many graces 
will be received by all who enter St. Mary’s Chapel throughout the year and 
most especially during our Holy Dormition Pilgrimage, August 13th-14th, as 
the chapel will be a place where the Jubilee indulgence may be obtained.  

   
 Beginning this month and continuing until October, we will include in the 
diocesan newspapers a series of articles and pictures depicting the corporal works of mercy by our 
foundress, Blessed Josaphata Hordashevska, the first Sister Servant. The paintings are a series painted by 
Jeanette Shewchuk of Winnipeg, Canada.  The series of paintings was commissioned by the Canadian 
Province of the Sisters Servants of Mary Immaculate to commemorate the centenary of their founding in 
Ukraine in 1892.  
 
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 10:00 am in St. Mary’s 
Chapel by Rev. Archpriest Daniel Troyan, 
Archeparchy of Philadelphia. 

 The first picture is entitled The First 
Supper.  The painting depicts Sister 
Josaphata Hordashevska, foundress of the 
Sisters Servants of Mary Immaculate, with 
her postulants sharing their first meal 
together.  The meal consisted of a loaf of 
bread and a few pieces of chicken donated to 
them.  The painting captures the deep peace 
shared by Sister Josaphata and her postulants 
in spite of the stark poverty around them. 

The painting celebrates seven women who said 
“yes” to the calling of Consecrated Life as a Sister 
Servant of Mary Immaculate in 1892.  They did not know what the journey ahead would be like, but they joyfully 
responded to the urgent necessity of a women’s Congregation of active life to work among the Ukrainian people.  
Today, the Sisters Servants in the United States continue to serve God’s faithful and call forth others to 
courageously listen and follow their heart if they feel called to serve as a Sister Servant.   If you have any questions 
or would like more information regarding the above article, please contact Sr. Kathleen at 845-753-2840 or e-mail 
her at srkath25@gmail.com. 
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Лазарева Субота
Восресіння Лазаря

Євангелія від Йоана 
11:1-45
19-ого березня 2016

Був один недужий: Лазар 
з Витанії, села Марії та 
її сестри Марти.  Марія 
ж, брат якої Лазар 
слабував, була ота, що 
миром помазала Господа 
і волоссям своїм обтерла 
Йому ноги.  Отож послали 
сестри до Нього сказати 
Йому: «Господи, той, що 
любиш Òи його, слабує.»  
Зачувши те Ісус, мовив: 
«Недуга ця не на смерть, 
а на славу Божу: щоб Син 
Божий ним прославився.»  

Любив же Ісус Марту і 
її сестру, і Лазаря.  Òож 
як зачув, що той хворіє, 
ще два дні лишився на 
тому місці, де перебував.  
Щойно по тому мовив до 
учнів: «Ще раз до Юдеї 
вирушаймо.»  Учні ж 
Йому казали: «Учителю, 
оце недавно юдеї Òебе 
каменувати хотіли, а Òи 
знов туди ідеш?»  Відрік 
Ісус: «Чи не дванадцять 
годин дневі? Коли хтось 
удень ходить, то не 
спотикається, бачить бо 
світло світу цього.  Коли 
ж хтонебудь ходить уночі, 
то спотикається: у такому 
нема світла!»  

Сказав ото, а тоді мовив 
до них: «Лазар, приятель 
наш, заснув. Піду, проте, 
і розбуджу його.»  А учні 
Йому: «Господи, коли 
заснув, то й одужає.»  
Про його смерть говорив 

Ісус, вони ж собі гадали, 
що про спочинок у сні 
мова Його була.  Òож 
Ісус і каже їм одверто: 
«Лазар упокоївся,  і радію 
Я за вас, що Мене там не 
було, - щоб ви увірили!
 
Ходім, однак, до нього.»  
Òоді Òома, на прізвисько 
Близнюк, сказав до 
співучнів: «Ходімо й ми з 
ним, щоб разом умерти.»  
Прибувши, застав Ісус 
його вже чотириденним 
у гробі.  Була ж Витанія 
недалеко Єрусалиму, 
стадій з п’ятнадцять,  
і багато з юдеїв 
посходилося до Марти 
та Марії, щоб розважити 
їх по братові.  Почувши 
ж Марта, що Ісус 
наближається, метнулась 
йому назустріч, тоді як 
Марія сиділа в хаті.  

Отож заговорила Марта 
до Ісуса: «Господи, якби 
Òи був тут, - мій брат не 
вмер би!  А й тепер знаю, 
що все, що попросиш Òи 
в Бога, Бог Òобі дасть.» 

І каже їй Ісус: «Òвій брат 
воскресне.»  «Знаю, - каже 
до Нього Марта, - що 
воскресне у воскресіння, 
дня останнього.»  А Ісус 
їй: «Я - воскресіння і 
життя. Хто в Мене вірує, 
той навіть і вмерши - 
житиме!  Кожен, хто живе 
і в Мене вірує, - не вмре 
повіки. Віриш тому?»  «Òак, 
Господи, - каже Йому, - 
вірую, що Христос єси, 
Божий Син, який гряде у 

світ цей.»  Òе сказавши, 
пішла й покликала свою 
сестру Марію та й 
каже пошепки: «Учитель 
прийшов і тебе кличе.» 
. Ледве та вчула це, 
підвелася притьмом та й 
подалась до нього.  Ісус 
ще не ввійшов у село; був 
Він на тому місці, де його 
зустріла Марта.  Юдеї ж, 
що були в хаті з нею та 
її розважали, побачивши, 
що Марія встала 
похапцем і вийшла, пішли 
слідом за нею, бо думали, 
що до гробу подалась, 
аби там поплакати.  Òа 
Марія, прийшовши туди, 
де був Ісус, і побачивши 
Його, впала Йому до 
ніг і сказала Йому: 
«Господи, якби Òи був 
тут, то мій брат не вмер 
би!»  Побачив Ісус, що 
вона плаче, а й юдеї, що 
прийшли з нею, плачуть і 
собі, тож відчув жалощі 
в дусі і, зворушений,  
запитав: «Де поклали ви 
його?» Кажуть йому: «Іди, 
Господи, і поглянь.» 

Заплакав Ісус. 

 І заговорили юдеї: «Бач, 
як він його любив!»  А 
деякі з них мовили: «Чи 
ж оцей, що сліпому очі 
зрячими вчинив, не міг 
так учинити, щоб і отой 
не помер?»  І знову 
жалощі відчув Ісус у собі і 
подався до гробу. А була 
то печера, і камінь лежав 
зверху.  «Відкотіть камінь», 
звелів Ісус. Марта ж, 
сестра померлого, каже 

Йому: «Господи, відгонить 
уже: четвертий бо день.»  
«А хіба Я тобі не казав, 
- озвавсь Ісус, - що коли 
віруєш, то побачиш славу 
Божу?»  Відкотили отже 
камінь. 

І звів Ісус очі вгору й 
мовив: «Отче, тобі подяку 
складаю, що вислухав єси 
Мене!  Я добре знаю, що 
повсякчас вислуховуєш 
Мене, тож тільки з-за 
люду, який ото стоїть 
навколо, сказав Я: щоб 
вони увірили, що ти Мене 
послав.»  

А промовивши те, кликнув 
на ввесь голос: «Лазарю, 
вийди сюди!»  І мертвий 
вийшов із зав’язаними в 
полотно руками й ногами 
та обличчям, хусткою 
обмотаним. І сказав їм 
Ісус: «Розв’яжіть його і 
пустіть, нехай ходить.» 

І бачивши, що вчинив 
Ісус, увірували в Нього 
численні юдеї, які зійшлися 
були до Марії. 
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Воскресіння Лазаря 

Воскресіння Лазаря – одне із ранніх зображень сюжетів, 
що виникло на ґрунті християнського мистецтва. Зазвичай, в 
іконописанні створювалися сюжети на основі певних релігійних 
свят. Однак виключенням тут є образ воскресіння Лазаря, який 
виникає ще у ранню добу християнства, до початку утворення 
будь-яких релігійних свят.

Утримання так званих “фресок катакомб”, в місцях де хоронили 
мерців, звичним чином було пов’язане із темою воскресіння 
мертвих, перемоги над смертю. Деякі сюжети прямим текстом 
вказують на Воскресіння Христа. Інші ж сюжети являються 
не лише праобразом Воскресіння Христа, але і вказують на 
майбутнє вселюдське воскресіння: пророк Даниїл із левиним 
ревом, воскресіння Лазаря тощо.

В іконографії, палиця якою торкається Господь до Лазаря спочатку перетворюється в короткий 
жезл, а потім непомітно зникає. Це символізує необмежену силу Господню, адже Йому не 
потрібно ніяких предметів для звершення чуда, йому лише достатньо власної волі.

Слід зазначити, що в ті часи було прийнято зображувати людей в прямому контексті (як це 
відбувається у Євангеліє), без алегоричних символів. Це явище ви можете відмітити на вказаних 
малюнках.

http://royal-exclusive.com.ua/ua/ikony/voskresinnya-lazarya-a38/

Help Wanted

Ascension Manor Apartments is searching for a 
Full Time Maintenance Technician to help with 
apartment turnovers, work orders and general 
maintenance of the property. 
Ideal candidates will have prior 
experience in either carpentry, 
plumbing, electrical or painting. 
For immediate consideration, 
please fax your Resume to (215) 
922-3735.  E.O.E.
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Ascension Manor holds Health Fair

Ascension Manor held a Health Fair for its residents on February 18, 2016. Representatives from various 
industries were available to meet with residents and provided informative workshops on a number of  topics 
including Diabetes, Heart Disease and Fall Prevention. Door prizes, snacks and giveaways were enjoyed 
by all!

Northampton, PA parish hosts Forgiveness Service

On Sunday-February 7, 2016, Father David 
Clooney and St John’s in Northampton PA, 
hosted Forgiveness Vespers at 3:00 PM. 
This special Service is held on Forgiveness 
Sunday at the start of the Lenten Season 
each year.  Father Daniel Gurovich from 
St. Josaphat in Bethlehem, PA and Father 
Daniel Troyan from Holy Ghost Church 
in West Easton, PA assisted with the 
Forgiveness Service.
 
The Service was well attended by 
parishioners from all the parishes and is 
always a beautiful way to begin the Lenten 
Season together and pray the First Lenten 
Prayer.
 
Father Daniel Troyan’s homily encouraged the Faithful to embark on a prayerful Lenten Season and to 
continue to fill our hearts with forgiveness and mercy throughout the year.
 
The service was also a strong reminder of this year’s celebration of the Holy Year of Mercy, which was 
declared by Pope Francis.  It began on December 8, 2015, and will end on November 20, 2016.
 
We wish you all a beautiful Lenten Season and hope to see you next year at our Forgiveness Vespers!
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St. Josaphat Seminary takes the Liturgy of the 
Presanctified Gifts to the Basilica of the National Shrine 

of the Immaculate Conception

Washington – The New Evangelization 
and Vibrant Parish initiatives of our Church 
take many forms.  Since 2006, St. Josaphat 
Ukrainian Catholic Seminary has been 
taking the Liturgy of the Presanctified Gifts 
across Harewood Road to the Basilica 
of the National Shrine of the Immaculate 
Conception (BNSIC) and the campus of 
the Catholic University of America on 
a mission to share a spiritual treasure 
and sometimes a “great secret” of our 
Ukrainian Catholic Church with many 
who have never heard of or witnessed 
anything Ukrainian Catholic.

On Wednesday afternoon at about 4 
o’clock, the seminarians load all of the 
necessary liturgical items, books, and the 
seminary rector carrying the Blessed Sacrament, into the van for the short journey to the Byzantine chapel 
on the crypt level of the BNSIC.  They then carefully setup everything to celebrate the presanctified liturgy 
as people begin to gather for the 5 o’clock start.

The seminaries mission is to share one of the most beautiful liturgies of the east with the west.  Nearly 
50 congregants made up of Catholic University students, parishioners of the Ukrainian Catholic National 
Shrine of the Holy Family, and visitors to the BNSIC gather for what has become an annual event of the 
Great Fast on Wednesday afternoons.  Holy Family Shrine has even gotten some new parishioners from 
this evangelization effort of the seminary.

The final two presanctified liturgies for 2016 will be celebrated on March 9 and 16 at 5:00 p.m. in the 
Byzantine chapel in the BNSIC.  The Basilica 
is designated as one of the special places of 
Pilgrimage for the Extraordinary Jubilee of Mercy. 
One can obtain the special indulgence by coming 
to the BNSIC and attending this Lenten liturgy.  
Perhaps, in these final weeks of the Great Fast, 
consider making a pilgrimage to the Basilica and 
supporting your seven seminarians (Philadelphia 
Archeparchy: Alex Bricki, Kairo Chorne, Bohdan 
Vasyliv, and Andrew Perrong; Chicago Eparchy: 
Philip Gilbert, Martin Nagy, and Carlos Batiz) by 
worshiping with them.  Everyone is welcome.

Seminary Rector, Fr. Robert Hitchens blesses the 
faithful with the candle and kadylo at “The Light of 
Christ Enlightens…”

Seminarian Alex Bricki (Philadelphia Archeparchy) 
helps lead the congregation in singing the liturgy.
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Bishop John Bura is honored by the Parishioners of the 
Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family

Washington – Bishop 
John Bura marked 
his 10th Anniversary 
as a bishop and 45th 
anniversary as a priest 
on Sunday, February 21, 
2016, with the faithful of 
the Ukrainian Catholic 
National Shrine of the 
Holy Family.  Bishop John 
was ordained a priest 
on February 14, 1971, 
by Archbishop Ambrose.  
He was consecrated 
a bishop on February 
21, 2006, by Cardinal 
Husar.

Bishop John presided 
at the 9:00 a.m. Divine 
Liturgy and celebrated 
the 11:30 a.m. Divine 
Liturgy.  Fr. Robert 
Hitchens and Fr. Wasyl 
Kharuk offered words of 
congratulations for him 
at the liturgies.  A festive 
brunch was served after 
both liturgies.

Bishop John is greeted by some of the youngest 
parishioners of Holy Family

John and Ruth
 Fedack, two of our 
pioneer parishioners, 

congratulate 
Bishop John

Holy Family parishioners enjoy celebrating 
Bishop John’s Anniversaries
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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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Глава УГКЦ привітав владику Стефана (Сороку) з 15-річчям введення 
його на митрополичий престол Філадельфійсько¿ архиєпархі¿

(Продовження на ст. 17)
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Глава УГКЦ привітав владику Стефана (Сороку) з 15-річчям введення 
його на митрополичий престол Філадельфійсько¿ архиєпархі¿

(продовження з попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 17)

The Akathist of the Mother of God 
Akathistos Saturday 

March 12, 2016 4:00 p.m. 
The Akathist Hymn is a profound, devo-

tional poem, which sings the praises of 
the Holy Mother and Ever-Virgin Mary. It is 
one of the most beloved services in the Eastern 
Church. It was composed in the imperial city 
of Constantinople, “the city of the Virgin,” by 
St. Romanos the Melodist, who reposed in the 
year 556. 
   “We are all pervaded with an inward joy, the 
joy of rendering praise to Mary with the 
Akathist Hymn, so dear to the Eastern tradi-
tion.  It is a canticle totally centered on Christ, 
contemplated in the light of His Virgin Moth-
er.  For a full 144 times, this hymn invites us to 
renew to Mary the greeting of the Archangel 
Gabriel “Ave Maria!”  Mother of the risen 
Lord and Mother of the Church, Mary precedes 
us and leads us to the authentic knowledge of 
God and to the encounter with the Redeem-
er.  She points out to us the way and shows us 
her Son.  In celebrating her with joy and grati-
tude, we honor the holiness of God, Whose 
mercy has done marvels in His humble hand-
maid.  We salute her with the title of “Full of 
grace” and implore her intercession for all the 
children of the Church who with this Akathist 
Hymn celebrate her glory.”   

Saint John Paul   

“Rejoice, unfading rose. 
Rejoice, the only one who budded forth the 
unfading apple. Rejoice, birth-giver of the 

aromatic balm of the King of all.  
Rejoice, O Bride unwedded, 

the world's salvation.”
Hear our plea and intercede before your Son 

for the Nation and People of Ukraine

The Byzantine Chapel (crypt level) 
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception 

400 Michigan Avenue NE 
Washington, DC 20017 

Sponsored by 
St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary 

Washington, DC 
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Працівники Канцелярі¿ 
вітають Митрополита

  Стефана з 15-ою річницею 
найменування його  
Митрополитом США.

29-го лютого під час обіду о. Іван Філдз та о. 
Юрій Ворoщак від імені всіх працівників Канцелярії 
тортом  вітали  Митрополита Стефана з ювілеєм.

Michael Sawkiw of Ukrainian National 
Information Service wishes Metropolitan 

Stefan a Happy 15th Anniversary

Всечесніший о. Йосиф 
Шупа, ректор Катедри, 
на закінчення Літургі¿ 
в неділю 28 лютого 
2016 р. привітав 
Митрополита Стефана 
з 15-ою річницею 
найменування його 
Митрополитом США, 
а вірні заспівали 

многоліття!
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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.

Nativity BVM Ukrainian 
Catholic Church
Middleport, Pa.

Transfiguration of Our 
Lord Ukrainian Catholic 
Church
Shamokin, Pa.

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

Protection of the Mother 
of God Ukrainian 
Catholic Church
Marion Heights, Pa.

St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church
Minersville, Pa.

St. Michael Ukrainian 
Catholic Church
Shenandoah, Pa.

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

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

St. Michael Ukrainian 
Catholic Church
Frackville, Pa.

St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church
St. Clair, Pa.

Confessions are heard 
from 6:00 PM until 
7:00PM in each parish .

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. 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: 

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.

Rev. D. George Worschak offered 
the Homily at a Lenten Vespers 
Service at St. Michael’s in Cherry 

Hill, NJ on February 21, 2016
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Melrose Park, PA Parish Offers Lenten Vespers in 
Philadelphia Deanery

On Sunday, February 28 
at 4 p.m. Lenten Vespers 
were sung in Annunciation 
of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic 
Church, Melrose Park, 
Pa. Father Volodymyr 
Klanichka was the guest 
homilist. Father Ihor 
Bloshchynskyy was the 
main celebrant. After 
the services refreshments 
were serve inthe parish 
social hall.

During the Great Fast, 
the faithful of the parishes 
of the Philadelphia 
Deanery are invited and 
encouraged to participate 
in Lenten Vespers which are held in a different church each Sunday of Lent.

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

The Lenten Vespers schedule for the final two weeks is as follows:

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

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

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

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

Lenten Vespers in Melrose Park 
(Photo: Annunciation of the BVM Facebook Page)

Photo: Fr. Klanichka 
was the guest homilist 
in Melrose Park, PA 
(Photo by Fr. Fields)



06 áåðåçíÿ 2016 p.  21

 

 

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 

LUC Meeting

North Anthracite Council - League of Ukrainian 
Catholics will meet on Tuesday, March 15, 2016 at 
6:30pm in the private dining room of Grotto Pizza, 36 
Gateway Shopping Center, Route 11, Edwardsville.
 
Main agenda items include the upcoming May 21st 
bus trip to New York City to attend the annual St. 
George Ukrainian Street Festival in Manhattan’s 
Lower East Side with an extended side trip to 
Brooklyn’s “Little Odessa” at Brighton Beach; the 
April 24th Women’s Day of Prayer at Scranton’s 
St. Vladimir Church; and, dates of future meetings 
including the annual August picnic

Members are reminded that membership renewals 
for the year 2016 can be completed at the meeting 
or by contacting Janina Everett at 570 759-2824
For additional information about the organization, 
please contact Dorothy Jamula, President at 570 
822-5354 or any LUC member of your parish.

 
 

 
NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
211 Grace Street READING PA 19611 * 610.376.0586 

Every Friday during Lent we will be serving Lenten 
Meals “Fish Fry”… 

 March 4 * March 11 

4:30 pm til 7:30 pm in church hall  

This is not just a typical Fish Fry, there will be a menu 
to select from. Eat in or Take out! 

 

 

 
 
 

NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

211 Grace Street  READING PA 19611  

 

Easter Bazaar 

Saturday March 19th Noon-4PM 

We will have homemade bread, pierogies, rolls, 
pastries, holupchi (stuffed cabbage), halushky 
(cabbage and noodles), crafts, hot meals, etc. 

No pre-orders. If you have any questions, please 
call 610-376-0586 
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Father Maslak and Metropoltian Stefan

Father Maslak received an icon of 
the Nativity.

Father Maslak cuts the 
delicious cake!  

Нехай Господь благословить 
отця Григорія Масляка, який 

відійшов на емеритуру

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока разом 
з духовенством,  сестрами Місіонарками Покрову 
Божої Матері та працівниками Канцелярії 
влаштували в Архиєпископській Резиденції 
несподівану прощальну зустріч отцеві Григорію 
Масляку, який відходить на емеритуру.  Ми 
молимося, щоб Бог благословив отця Григорія, який 
прийняв рішення відійти від активного священичого 
служіння, здоров’ям на многії і благії літа!
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Learning about the LUC in Florida
While vacationing in Florida, Marion Hrubec, 
President of the League of Ukrainian Catholics, 
visited with Msgr. John P. Stevensky, former Spiritual 
Director of the League. Together they traveled to 
North Port, FL to visit with a former National Board 
member, Alice Orlan.

Attending Liturgy at the Presentation of the Most Holy 
Mother of God parish, Rev. Vasyl Petriv welcomed 
Msgr. Stevensky, who concelebrated the Sunday 
Liturgy.  Fr. Vasyl thanked Msgr. Stevensky for 
coming to North Port and together they presented 
information on the League of Ukrainian Catholics 
and related the importance of the organization to 
the Ukrainian Church and community.  Fr. Vasyl 
introduced Marion to the congregation and invited 
everyone to the parish hall to meet with her and 
Msgr. John and learn about the LUC. Msgr. John 
gave a brief history of the League.

Individuals were interested and took membership applications and brochures. Alice (Lesya) Orlan was 
present and accepted the task of forming an active Chapter in the parish.

Pictured left to right: Msgr.  John P. 
Stevensky, Alice Orlan, Marion C. Hrubec, 
Rev. Vasyl Petriv

The Assumption of the BVM Parish in Perth Amboy, NJ has a 
New Eagle Scout (Boy Scouts of America)

Congratulations to George Stephan Putykewycz son of George 
and Margaret Putykewycz of Middletown, NJ on receiving his Eagle 
Medal along with bronze and gold palms this past November.  For 
his Eagle project, he refurbished the Field House and Memorial 
at McMahon Park in Middletown.  George graduated from 
Middletown High School South last June.  During his scouting 
career he received the BSA High Adventure Triple Crown Award, 
created in 1995 by Charles L. Sommers Alumni Association, Inc., 
to recognize Scouts with a “thirst for high adventure.”  To earn this 
award the candidate must complete BSA High Adventure programs 
at Philmont Scout Ranch in Cimarron, NM; Florida National High 
Adventure Sea Base in Key West, FL; and Northern Tier National 
High Adventure in Ely, MN.  Father Ivan and the parish family are 
very proud of George in his accomplishments.  May our Heavenly 
Father bless him and his family.   
 
Submitted by Deacon Paul Makar

(L-R: Rev. Deacon Paul Makar, 
Eagle Scout George S. Putykewycz, 
and Pastor Rev. Ivan Turyk)
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У Філадельфі¿ вшанували пам’ять Патріярха Йосифа Сліпого

17 лютого минуло 124 
роки від дня народження 
Слуги Божого Патріярха 
Йосифа Сліпого (1892-
1984). Молитовно-
культурний захід на 
вшанування його 
пам’яти відбувся в 
неділю, 21 лютого, в 
парафії Благовіщення 
Пресвятої Богородиці, 
Мелровз Парк (штат 
Пенсильванія). Ініціятором 
та організатором події 
виступило Релігійне 
Òовариство українців 
католиків «Свята Софія» 
США (ÒСС А).

Під час Божественної 
Літургії, яку відслужив 
парох о. Ігор 
Блощинський, віряни 
молилися за прославу 
Кир Йосифа. Наукову 
частину відкрив Голова 
ÒСС А Леонід Рудницький. 
Він поділився з присутніми 
спогадами про роки 
співпрації з Патріярхом, 
головно в Українському 
К а т о л и ц ь к о м у 
Університеті ім. Климента 
Папи в Римі (УКУ), а 
також в Òоваристві 
«Свята Софія». Для Л. 
Рудницького, життя Слуги 
Божого Йосифа було 
взірцем незламности 
та безкомпромісности. 
Особу Патріярха 
він вважає «голосом 
сумління Ватикану», 
адже за його словами, 
Блаженнішого «не можна 
було ані зламати, ані 
купити ні за рублі, ані 
за доляри». Òому велике 
число українців в діяспорі 
мали за честь втілювати 

ідеї Патріярха і таким 
чином ставали свого 
роду його «воїнами». 
Уже після смерти Кир 
Йосифа, Л. Рудницький 
разом із Блаженнішим 
Любомиром Гузаром 
ініціювали написання 
наукової біографії 
Патріярха Йосифа, яку 
понад чверть століття 
тому опрацював світової 
слави американський 
історик Ярослав Пелікан 
(1923-2006). 

Минулоріч, у 70-ту 
річницю арешту та 
ув’язнення Блаженнішого 
Йосифа, ця книга під 
назвою «Ісповідник 
між Сходом і Заходом. 
Портрет українського 
кардинала Йосифа 
Сліпого» побачила світ 
в її україномовному 
перекладі у львівському 
видавництві «Артос».  Її 
презентовано в Україні, 
Швайцарії, Німеччині, 
Італії та США. Дванадцята 
з черги презентація 
відбулася власне в рамках 
відзначення річниці з дня 
народження Патріярха 
і провела її перекладач 
книги Ірина Іванкович. 
Вона підкреслила 
знаковість події, яку 
зорганізовано апріорі 
в рамках вшанування 
пам’яти Патріярха Йосифа 
Сліпого і напередодні 
70-ої річниці Львівського 
псевдо-собору 1946 року. 
Понадто, презентація 
книги Я. Пелікана 
пройшла на фоні гучних 
дебат навколо підписаної 
під час зустрічі Папи 

Франциска та Патріярха 
РПЦ Кирила 12 лютого 
в Гавані декларації, яка 
знову боляче заторкує 
українське питання - 
на роздоріжжі Сходу 
і Заходу. «Найбільш 
досвідченим доповідачем 
в царині взаємин 
«Ватикан-Москва» без 
сумніву, був би Патріярх 
Йосиф Сліпий. Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква, очільником 
якої від був в добу 
Ostpolitik, неодноразово 
в анналах історії ставала 
«розмінною монетою» 
у політичних відносинах 
Москви і Ватикану. Òому 
в час бурхливих дискусій 
навколо згаданої спільної 
декларації Вселенського 
Архієрея та Московського 
Патріярха, завдяки книзі 
«Ісповідник віри між 
Сходом та Заходом. 
Портрет українського 
кардинала Йосифа 
Сліпого» ми зможемо не 
лише наново поглянути 
на особу Патріярха, але 
й оцінити його титанічні 
зусилля щодо збереження 
помісности УГКЦ на 
не завжди корисному 
роздоріжжі між Сходом і 

Заходом», - зазначила І. 
Іванкович.  

Для англомовної 
авдиторії викладач історії 
школи українознавства 
у Філадельфії Роман 
Дубенко провів 
презентацію про тернистий 
життєвий шлях Патріярха, 
ув’язнення, заслання та 
повернення у вільний світ 
через вигнання на чужину. 
Р. Дубенко був учасником 
літніх курсів УКУ в Римі 
влітку 1978 р. і разом 
з численною групою 
філадельфійської молоді 
мав нагоду зустрічатися 
із Патріярхом Йосифом, 
постать якого відіграла 
велику роль у формуванні 
світогляду юних «українців 
в розсіянні сущих».

На завершення 
присутні переглянули 
документальний фільм 
«Йосиф Сліпий – приклад 
християнської вірності» 
та заслухали декламації 
віршів, присвячених 
Патріярхові, у виконання 
парафіяльної молоді.
    
Прес-служба Òовариства 
«Свята Софія» США
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Church Community Project 2016

Ss. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, 
Olyphant  Community Project for 2016.   They are 
collecting  non-perishable food and clothes  March 5 
and 6th, 2016. Clothes will be delivered  to the United 
Neighborhood Centers (UNC) of Northeastern Penna. 
The food  will be delivered to the Jessup Food Pantry 
at  St. Michael’s Church before Easter.

Photo:  Lauren Telep, organizer of the St. Cyrils 
Community Project  accepts clothes donation from  
Marisa Fabri, of “Design to Consign Boutique” of 
Olyphant. 

“Vacation with God:
  Embroidery for Jesus Christ”

What:  Summer Camp for Children Age 8-13
When: August 15 – 19, 2016 (8:30 AM – 3:30 
PM)
Where: Basilian Spirituality Center, 710 Fox 
Chase Road, Fox Chase Manor, PA 19046
Sponsored by:   The Sisters of the Order of 
Saint Basil the Great in cooperation with the 
Saint Sophia Religious Association of Ukrainian 
Catholics, Inc.

The camp seeks to pass on both aspects of 
Ukrainian spirituality and cultural tradition.  During 
this “year of mercy” the children will weave into their 
design the aspects of mercy – love, forgiveness, 
compassion, sacrifice and justice.  The day includes 
catechesis, songs, crafts, embroidery and fun.  

For more information contact 215.379.3998

News from Holy Myrrh-Bearers
 Church, Swarthmore, PA

Regular Bi-Weekly Pierogie Sales Are Back!  
Orders Now Being Accepted!
 
Freshly-made Potato/Cheese filled Pierogies are back 
at Holy Myrrh-Bearers Parish and you can get them 
for only $8.00 per dozen.  Please place your order by 
calling our parish office at (610) 544-1215 or send us 
an email at HMBChurch@verizon.net.  Please leave 
your name, phone #, and # of dozen requested.  All 
pickups are made in the Parish Hall located at 900 
Fairview Road in Swarthmore/Ridley Township.

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

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 may require us to limit quantities 
and stop taking orders. 
  
“Special Spring Food Collection for the Needy” 
- Now through March 20th
 
Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church will hold 
a “Special Spring Food Collection” for the needy in 
the community from now through Sunday, March 20th.  
Anyone wishing to donate any unexpired canned or 
boxed, non-perishable food items should bring them 
to the Church before or after our 5:00 pm. Saturday 
service or on Sunday before or after our 10:00 am. 
service  If you wish to drop off your donation at any 
other time during the week, we have provided a 
convenient outside drop-off box at the entrance to the 
Educational Center.  We are located at 900 Fairview 
Road in Swarthmore/Ridley Township.  Please help us 
help, if you can!
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Shroud of Turin replica comes to Valley church (Sayre, PA)

BY MAX BENNETT
Published: 2/29/2016 

SAYRE — A piece of 
religious history has 
arrived in Sayre and is on 
display at the Ascension 
Ukrainian Catholic 
Church on North Higgins 
Avenue.

The official Vatican-
authorized replica of 
the Shroud of Turin now 
rests at the front of the 
church’s sanctuary.

While the original 
remains at the Turin 
Cathedral in Turin, Italy, 
the replica features all of 
the aspects of the original 
which is believed to have 
been the burial shroud of 
Jesus Christ himself.

“Spiritually, it’s good to 
have (the replica) during 
this time of the great fast, 
or lent, for us to look at 
the shroud and recognize 
the importance of what 
it is,” Father Teodor 
Czabala Jr. said.

He said the Vatican has 
never fully accepted the 
shroud as Jesus’ burial 
shroud. However, the 
markings on the shroud 
are indicative of wounds 
from crucifixion.

“It still serves as a spiritual 
reminder of what he 
went through for us,” 
Czabala said. “It really 

brings to mind a lot of 
the elements of what he 
did for us — as human 
beings, as Catholics, as 
Christians.”

Czabala said getting 
the replica to the church 
was not difficult, as the 
replica was not loaned 
out to another parish at 
the time.

“I wanted it here closer 
to the end of Lent and 
I wanted it for a longer 
period of time so we 
could get more people 
coming in,” he said.

The replica coming to 
the church is also part 
of the church’s 105th 
anniversary, which will 
feature a celebration in 
September.

Czabala said people of all 
faiths and denominations 
are welcome to view the 
replica, which will be at 
the church now through 
March 13.

“You don’t have to be 
Catholic, you don’t even 
have to be Christian,” he 
said of those wishing to 
view the replica.

He also said any groups 
seeking a private viewing 
can contact him or stop 
by the church to set up a 
day and time.

The church will be open 

Monday Wednesday 
and Friday from noon to 
7 p.m. and Saturday and 
Sunday from 10 a.m. to 
3 p.m. for those wishing 
to see the replica.

Czabala said he will 
give a presentation on 
the shroud each day half 
an hour before closing 
time.

Czabala hopes hosting 
the replica will increase 
attendance of the church 
services. He went on to 
say participation used 
to be higher and has 
decreased in recent 
years.

“This a way of getting 
our name out again 
in the community,” he 
said. “In bringing the 
shroud here, I was 
hoping people would 

have a reawakening and 
remember we are here.”
The last three days of the 
shroud’s stay will feature 
special lessons Friday 
night and the mornings 
of Saturday and Sunday. 
Czabala said Catholics 
will be able to go to 
confession if they wish.

On March 5, the church 
will host a Ukrainian 
Easter Egg writing, or 
pysansky, class at 10 
a.m., Czabala said. 
Anyone wishing to make 
reservations for the class 
can call (570) 888-5397.

h t t p : / / w w w .
theda i l y rev iew.com/
n ew s / 2 0 16 - 0 2 - 2 9 /
T o d a y % 2 7 s _ T o p _
S t o r i e s / Sh roud_o f _
Turin_replica_comes_to_
Valley_church.html

Photo: On February 24, 2016, Daniel Polinski 
and R. J. Stetz transported the Replica of the 
Shroud of Turin from the Cathedral to Sayre, 
PA for an exhibition. 
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BUILD IT AND THEY WILL COME!                  
by Sr. Michele, SSMI

Many of you, our friends and readers are asking the same burning question that I will hopefully answer in 
the sentences that follow, “How is St. Joseph’s building project coming along”?   Please bear with me as 
I first share a story with you.

The movie “Field of Dreams” was not the best baseball movie, nor the best performance by Kevin Costner.  
The film revolves around an Iowa corn farmer who hears voices that command him to build a baseball 
diamond In his corn field so that the Chicago White Sox can come to play; with lots more to the story.  But 
this is where I come in… I do not hear voices and I do not have a corn field, nor want to build a baseball 
diamond!  I mention this film because of the resounding phase throughout the film….’BUILD IT AND THEY 
WILL COME’.

This phrase keeps going through my head as we attempt the building project at St. Joseph’s Home… so 
just maybe I do hear voices too!  We Sisters Servants of Mary Immaculate have committed ourselves to 
the elderly – to this dream – to this expansion project.  It is not any easy task to achieve, or a dream that 
seems to be a reality in the near future. 

As mentioned in previous articles, the project is between 6-7 million dollars.  It is not some fancy lay-out 
but it does have building codes to uphold and mandates from the state, county and local officials.  It is 

Expansion plans for St. Joseph’s Home in Sloatsburg, NY
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(continued from previous page)

a project that has lasting effects.  The elderly who now live here know they are home, and those who will 
come and want to come will realize they belong here!

Many have said, “Oh, if only you break ground and start to build, the funds will come”.  Maybe that is 
true.  I would like to believe that, but that takes a great deal of faith to start a project of this magnitude and 
hope as you go along the money will come for each payment needed!  Unfortunately I must be realistic.  
I believe there are generous people out there.  I do believe that as we begin to dig ground, hit the first 
nail, people will believe too and be generous in their offering.  I believe this is a worthy cause that merits 
building and seeing its completion.  I firmly believe this is a much needed endeavor for the elderly today 
whether they are Ukrainian, Irish, German, African American, Creole or whomever. 
 
I am saddened when I hear that someone paid thousands of dollars for super bowl tickets or other sports 
events.  Companies pay millions of dollars for five minute ads, singers are paid millions for a hit, actors are 
paid millions for a movie gig, millions are given to save the whales, battered animals are given thousands 
of dollars, and where do we stand in caring for our elderly: the elderly person who was and is someone’s 
mother/father, brother/sister, aunt or uncle!

How difficult is it to raise money for this building project!  That is the challenge we face today.  We cannot 
do it alone.  We need you.  We need your help.  That is why we are not further ahead than maybe the last 
time you saw us.  Our goal has not been reached because we do not know that generous movie actor, or 
famous baseball, hockey, basketball player that we can approach. 

I do not regret that the Sisters Servants were founded in Ukraine and founded for the less fortunate, the 
weak, the downtrodden or the poor.  I have no regrets that our ministry is to be where the need is the 
greatest among the elderly for their care, with children for their wellbeing and enrichment or supporting 
the marginalized.  

God has generously called us to serve His people.  We will continue to do just that by God’s grace!  How 
wonderful it would be to do it for so many more deserving souls.  I say that because a day does not pass 
when someone will call and ask for information about our home or ask to be put on the waiting list, the 
waiting list that has the possibility of waiting a year!

“Build it and they will come!”  I have no doubt that they will come.  The elderly have come for the last 74 
years to St. Joseph’s Home where they have been given loving care.   Will you not help us to build?  If you 
personally cannot help, do you know of someone who can help us build?  Do you know that movie star, 
the famous singer, the businessman who would like to give … for God loves those cheerful givers. 
 
Now we can answer that famous question so many ask, “How is the building project at St. Joseph’s Home 
coming along”?  It comes along slowly; for it will not move speedily until people realize the necessity, 
importance and obligation we have to caring and providing for the elderly of our society. BUILD IT AND 
THEY WILL COME!

BUILD IT AND THEY WILL COME!    



06 áåðåçíÿ 2016 p.  29

РОЗКЛАД МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ЛЮТИЙ МІСЯЦЬ 2016 p. 
 
1-14 лютого   Вакації. 
16  Засідання в Канцелярії стосовно продажу  української католицької церкви 

Святого Духа в Честері, Пенс.  
18   Зустріч з всечеснішим  отцем Йосифом Шупою, Канцлером та ректором 

Катедри.  
Зустріч на обіді з  новопризначеним президентом  Менор Коледжу, Факс 
Чейс, Пенс.,  п. Джонатаном Пері. 

19    Зустріч з п. Андрієм Жулом. 
23  Поїздка до Чікаго – відвідини в лікарні єпископа Річарда Семінака;  обід з 

духовенством Чіказької Єпархії;  пообідня зустріч з комітетом планування в 
Чікаго засідань Постійного Синоду Української Католицької Церкви. 

24    Зустріч з п. Іриною Іванкович з Релігійного Товариства «Свята Софія». 
Зустріч з о. Павлом Макаром, головою комісії у справах покликань. 

25    Відвідини диякона Чарлза Шульца з родиною. 
Прийняття в Єпископській Резиденції з нагоди виходу на емеритуру 
всечесного о. Григорія Масляка.  

28  Відкриття Дверей Божого Милосердя в українській католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття. 

29   Зустріч українських католицьких єпископів США.   
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1  березня Засідання українських католицьких єпископів США в єпископській 
резиденції в Філадельфії. 

5    Поїздка до Вашінгтону. 
6  Божественна літургія в Українському Католицькому Крайовому Соборі  

Пресвятої Родини, Вашінгтон, ОК. 
Участь в семінарі «Жінки опікунки», який відбудеться в Вашінгтоні, ОК. 

9, 10    Засідання Східно-Католицьких Єпископів США, Сент Луїз, Міссурі. 
11, 12  Семінар з Канонічного Права у Вашінгтоні, ОК, стосовно запровадження 

Подружнього права. 
14  Зустріч з Матір'ю Дією, ЧСВВ, Генеральною Настоятелькою  Сестер Чину 

святого Василія Великого, Рим,  яка прибуває з канонічною візитацією. 
16    Засідання архиєпархіяльного фінансового комітету. 
17  Молебень та обід з духовенством та працівниками Канцелярії на 

відзначення 15-річчя інсталяції Високопреосвященного Стефана Сороки 
Архиєпископом Філадельфійським та Митрополитом для українців 
католиків у США. 

24  О 10: 30 ранку відправа Служб Страсного Четверга – Вечірньої та Літургії 
святого Василія Великого, освячення Мира, Обмивання ніг -  в українській 
католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії, Пенс.   

25  Божественна Літургія на празник Благовіщення Пресвятої Богородиці та 
викладення святої Плащаниці нашого Господа Ісуса Христа. 

27  Великодня Божественна Літургія в українській католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття. 



Shenandoah Parish Domes in process of being 
restored and waterproofed

Adapted from an article 
by Paul Caputo 

Through the years, 
problems caused by 
fire, water and other 
seemingly insurmountable 
issues, have threatened 
the very existence 
of the nation’s first 
Ukrainian Greek Catholic 
parish. Undeterred, 
the strong-willed and 
passionate parishioners 
and supporters of St. 
Michael’s Ukrainian 
Catholic Church, rallied 
each time to confront 
these challenges, 
ultimately strengthening 
the foundation and bonds 
of this historic Church 
community.

The roots of the parish 
are traced back to the late 19th century and a period of time known as the New Immigration 

Large pockets of Ukrainian Catholic immigrants settled in Shenandoah, Pennsylvania. They, along with the 
arrival of other southeastern Europeans groups saw the population of the town swell from 2,951 in 1870 
to 10,147 by 1880.  

In time, the Ukrainians longed for the opportunity to worship God as they had done in the “home country” 
and in 1884 petitioned Metropolitian Sembratovich “to give us your blessing to build churches so we may 
have here, all that is sacred in Rus.” Father Ivan (John) Wolansky was sent to America in response. 

The parish steadily grew, reaching 800 members, according to local newspaper reports. On January 18, 
1885, Father Wolansky called a parish meeting to announce plans to build a church. A church council 
was chosen to raise funds for this purpose. Every family was to donate $10.00, single persons $5.00 and  
monthly dues were set a $1.00 per family and 50 cents for individuals. Construction of the church began in 
October 1885. As work on the building progressed, nearing completion, unexpectedly the roof on the rising 
of the structure collapsed. The church was built a second time, this time reaching completion on November 
21, 1886.

(continued on next page)

St. Michael’s Dome in the process of being coated.
Photo: Christina Gray
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As the congregation continued to grow, there was soon a need for a larger church. In 1907, a plot of 
ground on Oak and Chestnut Streets was purchased and the following year the church and rectory were 
built. The first liturgy in this church was celebrated on Palm Sunday, in 1909. This building remained the 
place of worship for the Ukrainian Catholics until the morning of April 7, 1980. When the Church and 
all its priceless antiques, religious art, and icons were completely destroyed by fire. The rectory was also 
destroyed. The pastor at that time was Father John Bura. He along with the parishioners made immediate 
preparations to transform the church hall on West Center Street to an interim church and shortly thereafter, 
plans were made for the construction of the present church.

Construction of the present church began in August 1982. On November 27, 1983, the blessing of the 
cornerstone and first Liturgy were held. It is this church which is undergoing restoration and repair. 

When the physical integrity of the church structure began to waiver due to water leaks that could not be 
contained, the stark realization that the end for this proud, storied parish may be near, began to set in. 
Looking to explore all possible options to save the building, in September 2012, St Michael’s Financial 
Council chaired by its pastor Monsignor Myron Grabowsky authorized the hiring of an architect and 
building envelope specialist to conduct an evaluation of the Church building to review its existing conditions 
and to provide recommendations for repair. A preliminary study was completed in December 2012, and 
confirmed that the Church was in dire need of repairs to its domes, roofs, and building envelope (windows, 
doors and exterior walls). Further bad news was delivered when the report concluded that the price tag 
for these repairs would exceed $800,000. Undeterred, a dome restoration fund was established and the 
resilient parishioners went to work making pyrohy and engaging in a variety of other fundraising ventures 
with proceeds earmarked for this new account.

Given the scope of the needed repairs, it was decided to tackle this proposed project in phases. Phase I, 
for example, will address the Church building’s most critical needs:  repair and restoration of its leaking 
domes and roofing; sealing its building envelope; and upgrading and modernizing its electrical and lighting 
systems, including the installation of a fire alarm system. The cost of this phase is projected to be $623,800. 
Once the aforementioned repairs are completed, other phases of the project are anticipated. These include 
upgrades to the facility’s HVAC system, installing a handicapped accessible restroom on the first floor of the 
building, refinishing pews, replacing flooring, and painting the Church’s interior. The pews, floors, and walls 
and ceilings have been damaged by leaking water. The cost of these projects is estimated to be $213,975, 
placing the total cost of all repairs at $837,775.

The parishioners and supporters of St. Michael’s Ukrainian Catholic Church, like their 
predecessors, are determined to see that this birthplace of the Ukrainian Church in America 
not only survives, but thrives, enabling a new generation to worship in the tradition of 
the Eastern Rite. If you would like to donate to the restoration project please send checks 
or money orders to  St. Michael’s Church 114 South Chestnut St. Shenandoah Pa 17976. 
Donations can also be made online at www.first-ukrainian.com

May God grant the parish of St. Michael’s many years- Mnohaya Lita!

Shenandoah Parish Domes in process of being 
restored and waterproofed

(continued from previous page)
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КАМПАНІЯ «ПРОТИСТОЯТИ ДЕФІЦИТУ» ПРОСУВАЄТЬСЯ 
ЗАВДЯКИ ЩЕДРОСТІ НАШИХ ЖЕРТВОДАВЦІВ

Ми щиро вдячні  багатьом жертводавцям,  які 
щедро й оперативно відгукнулися  на наш заклик 
допомогти протистояти дефіциту. Лист із поясненням 
для наших читачів щодо заклику передруковується 
задля поширення інформації.  Зрозуміння і щедрість 
багатьох  осіб та парафій дали нам можливість 
розпочати роботи. 

Катедральний парафіяльний офіс переміщено 
в будівлю колишнього конвенту.  В приміщеннях 
колишнього парафіяльного будинку здійснюється 
косметичний ремонт перед здачею його в рент.  
Розпочалося планування встановлення ліфту між 
будівлями колишніх школи і конвенту, так що 
один ліфт зможе служити для  двох будинків.  З підвалів будинків були вивезені непотрібні речі, які 
накопичувалися впродовж років, що дозволило  краще організувати архіви.  Встановлення центрального 
кондиціонера, телефонних та комп’ютерних комунікацій здійснюється в перенесеному парафіяльному 
будинку.  Роботи просуваються досить швидко.  Працівники Канцелярії та Катедри  допомагають  у 
проведенні всіх цих робіт.

Ваша щедра фінансова допомога вкрай потрібна, щоб ми 
могли успішно продовжити заплановані роботи й перенести 
Канцелярію з тим, щоб  найскоріше приготувати  наявні 
будинки під рент.   Це  дасть змогу отримати прибуток, 
який  забезпечить нашу здатність  протистояти фінансовому 
дефіциту в нашій архиєпархії, і не підвищувати чинш, який 
платять парафії.  Ваша своєчасна і щедра допомога 
забезпечить успіх цього складного і великого перенесення.
 
Сердечно дякуємо всім, хто склав щедрі датки на нашу 
кампанію протистояння дефіциту.  Ми будемо особливо 
пам’ятати вас в наших молитвах.  Нехай Господь щедро 
благословить вас лише йому відомими шляхами!

Датки отримані до 29 лютого 2016 р.

(Продовження на ст. 33)
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John & Christine Smolock 
Stephan & Justine Kunderewicz 
Vera Pak 
Irene Daria Iwanczuk 
Sophie Ruiz 
Andrew & Oksana Sorokowski 
Mykhaylo & Lida Krokhtyak  
Igor & Daria Lissy 
George & Concetta Ruszin 
Oksana Wolchuk 
Rev. Deacon Michael Waak 
George & Justine Chapelsky 
Anna Marie Hirniak 
Eugene Muzyka 
Natalia Koropeckyj 
William & Irene Zin 
Ronald Kranchick 
Joseph & Patricia Paszek 
Bohdan & Diane Solonynka 
Daniel & Paulette Yonosh 
Ivan & Olha Chelak 
Myroslawa Stojko 
Carol Talaga 
Barbara Halamar 
Olga Horodecky 
Andrew Augustine 
Stefan & Helena Chalupa 
Walter Babych 
Luba Klachko 
Tamara Huryn 
Mary Prus 
Michael & Peg Chomiak 
Bohdana Bihun 
Daniel & Elaine Williams  
Reverend Volodymyr Baran 
Nadya Petryk 
Anne Dowhan 
Catherine Postupack 
Mary Kraynick 
Irene Bardys 
Lance & Susan Lohr 
Helen Ann Karol 
Michael Dycio 
Daria & Olha Paslawsky 
Daria Samotulka 
Theodore Slachtish 
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Joan Cominsky 
Rokolana Burachynskyj 
Stephanie Snyder 
Alfred & Carol Hanson 
Frank & Stephanie Cyktor 
Dan Maresh  
Brian & Joanne Kawczenski 
Lawrence & Marilyn Demchik  
Virginia Thomas 
Schechterly Family 
Mykola & Oksana Dumyak 
Steven George & Anna King 
Bohdan & Irene Pastuszak 
Volodya & Larissa Krul 
Andrew Philipczak 
Lubomyr Kociuba 
Olena Danylova-Fink 
John Sereditch 
Maria Jackiw 
Patrykia Myr 
Walter & Barbara Leshniowsky 
Bohdan & Myra Futey 
Thomas Smolock 
Lyubov Pasynkova 
 
 
$100 - 199 
Roman & Myroslava Kucharskyy 
John & Barbara Yanoschak 
Maria Hawrysczuk 
Helen Terleski 
Dmytro & Margaret Berehowskyj 
Emilia Cap 
Paul & Estelle Berezowski 
Helen Lauricella 
Wolodymyr & Doreen Kolubinsky 
Kenneth Hutchins 
Ed & Mildred Kozak 
Eugene & Karen Brenycz 
Zoreslava Mysko 
Oleh & Olena Kolodiy 
Joanne & Philip Nonemaker 
John & Anna Yaworsky 
Ardian & Larissa Dolinsky 
Joseph & Vera Michalczyk 
Roman & Maria Mykyta 
Stephen Dulin, Jr. 
Stefan & Anna Makuch 
Danuta Dobrowolskyj 
James & Patricia Baker 
John & Stephanie Lezniak 
John & Caroline Jushchyshyn 
Kenneth Drake 

John & Doris Drabic 
Paul & Marion Rose 
Ronald & Ann Marie Mascenik 
Claudia Petruncio 
Charlene Meckes 
Mykhaylo & Pauline Kulynych 
Maria Sawycky 
Catherine Kalamon 
Basil & Andrea Romaniuk 
Clifford & Diane Frattone 
Richard Strayves 
Myron & Olha Hnyteyko 
Helen Komar 
Michael Pokrifscak 
Ann Marie Stek 
Catherine Charuk 
John Bandrowski 
Mary Yaremko 
Louise Pelaczyk 
Sharon Komanesky-DeVito 
Michael Wilson 
Sophia Kitwis 
Alexander & Ulana Prociuk 
Gloria Mae Bilinski 
Petro & Tanya Lisowsky 
Alvin Beretsky 
Vasyl Didura 
Stefania Perron 
Russell & Olga Hoysan   
Stephen & Dolores Skordinski 
Catherine Ganz 
Rev. D. George Worschak 
Missionary Sisters of Mother of God 
Joseph & Beverly Sarpa 
Rev. Deacon Michael Waak 
Ray Boyle, Jr. 
Michael R. Rivera 
Nicholas & Olga Hiriak 
Wasyl Salak 
Joseph & Mary Ann Wojtiw 
Joan Zaleski 
Bohdan & Halyna Mizak 
Jack & Patricia Ord 
John Hawryluk 
Markian Shust & Helene Kaiser  
Stacy Tees 
William & Teresa Car 
Russell M. Samilo 
Mary Ellen Keyes 
Michael & Paula Bartkovsky 
Maria Lapiska 
Yuriy & Olga Beyzik 
Tom & Mary Ann Potsko 
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Mary Ann Kulish 
Rosemarie Sember 
Florence Byrich 
Fred & Ann Block 
Michael & Elizabeth Kostick 
Charles Kalata 
Larry Brecht 
Andrew Pozda 
Thomas Ricci 
 Peter Krill & Linda Robinson 
Roman & Alison Maslij 
Boris Hlynsky 
John T. Bodnar, III 
Vladimira Zajac 
Rev. Ivan Turyk 
Walter & Nila Iwaskiw 
Ihor & Daria Kusznir 
Joe & Lesia Redgate 
Rev. Taras & Jaroslava Lonchyna 
Roman & Ann Peklak 
Thomas Musial & Martha Zubritzky 
George Hudicka 
Ted Kowalchyn, Jr. 
Shirley Budjako-Podratsky 
Marlene Nestrick 
Judy & Russ Gombos 
Vira & Mykhaylo Paranchak 
Joanne Kara 
Joseph Paslawsky 
Constance Calveric 
George & Nina Woskob 
Ihor Shust 
Stanley Kunda 
Michael & Eleanor Fufla 
Walter & Oksana Woronka 
Andrew & Ingrid Kohut 
Robert & Mary Hochmiller 
Joanna Lefchick 
Walter & Maryanne Bura 
Marie Maxymuik 
Ted & Natalia Shatynski 
James & Gretchen Jubinski 
Basil & Maria Panczak 
Richard & Mary Ann Sharpless 
St Michael U. C. Church - Shenandoah, PA 
 
 
$200 - 499 
Izydor & Halyna Kawa 
Bill Malinowski 
Dennis Curran 
Lydia Giffler 
Ivan & Nataliya Sytar 

Christina Dochwat 
Frank & Ferne Fisanich 
Lubomyr & Helen Pyrih 
Oleh & Tania Sklepkovych 
Ronald  Fonock 
Michael & Carol Ann Nunno 
Peter Szwedyk 
Ihor Dubchak 
Theodore Weron 
James & Anna Rehnert 
Yaroslaw & Marta Stawnychy 
Lubow Lesyk 
 
 
$1000 - 4999 
St. John the Baptist U. C. Church - Northampton, PA 
St. Basil U. C. Church - Chesapeake City, MD 
St. Nicholas U. C. Church - Wilmington, DE 
Oksana Korduba 
Christ the King U. C. Church - Philadelphia, PA 
Anne A. Losten 
St. Vladimir U. C. Church - Scranton, PA 
Mary Padykula 
Theodore & Kathy Plush 
Ss. Peter & Paul U. C. Church - Bridgeport, PA  
Ss. Peter & Paul U. C. Church - Nanticoke, PA 
Ss. Cyril & Methodius U. C. Church - Berwick, PA 
Most Rev. Stephen Sulyk 
Assumption of the BVM U. C. Church - Perth Amboy, NJ 
Ulana Bodnar 
Archbishop Stefan Soroka 
 
 
$5000 - 9999 
Irene Dochych 
Leonard & Helena Mazur 
Paul & Delores Hoover 
 
 
$10, 000 + 
Orysia Bartkiw 
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Датки отримані до 
29 лютого 2016 р.
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METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA 
Ukrainian Catholic 

827 North Franklin Street 
Philadelphia, Pennsylvania 19123-2097  

Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377  
ukrmet@ukrcap.org 

 
No.  665/2015 O       Office of the Metropolitan 
This Number Should be Prefixed to Your Reply 

 
Грудень, 2015 р. 
 

ЗМЕНШИТИ ДЕФІЦИТ 
 

Хочу поділитися з вами – духовенством та вірними нашої Філадельфійської Української 
Католицької Архиєпархії, тривожною ситуацією, перед якою ми опинилися.  Останніми роками 
бюджет нашої Архиєпархії закінчується з дефіцитами через зростаючі видатки на адміністрацію та 
управління Архиєпархією.З цього приводу я хочу дещо роз'яснити ситуацію, що склалася, і подати 
пропозицію як вирішити справу з дефіцитом бюджету. 

 
Дефіцит бюджету є частково пов'язаний з добрими справами – розвитком нових місій і 

парафій.  Це є основною місією нашої Церкви й інвестицією в  наш успіх через здійснення місії 
євангелізації.  Архиєпархія потребує можливостей з ентузіазмом здійснювати цю місію.   

 
Вартість утримання будівель зростає для всіх нас.  Це становить основу щорічного 

зростання дефіциту бюджету. Утримання наших будівель у Філадельфії: Катедри, парафіяльного 
будинку Катедри, катедрального залу, канцелярії, будівель  колишнього монастиря та школи, як і 
резиденції єпископів, зросли непомірно.  Всі будівлі тепер у доброму стані.  Але самих будівель до 
обслуговування забагато.  У будівлях, які знаходяться поряд з Катедрою, є багато місця, яке не 
використовується.  І тому ми надалі просто не зможемо утримувати все це фінансово.   

 
Я пропоную перенести канцелярію та парафіяльний будинок в будинок колишнього 

монастиря та школи.  Для цього потрібно буде зробити певні  пристосування та перенесення.  Але 
все це можливо зробити. У такому випадку вся наша діяльність буде зосереджена в 
катедральному комплексі з чотирьох будинків за однією огорожою з парковкою.  У такому 
випадку теперішні будівлі канцелярію та парафіяльного будинку звільняться для здачі в оренду.   
Дохід з оренди покриє дефіцит і забезпечить фонди без підняття податків з парафій.  Ми не 
піднімали податків, який сплачують парафії, ще з 2005 року.  Ми добре розуміємо, що парафії 
також стикаються з  підвищеною вартостю утримання парафій та церковних будівель.  

 
На такий переїзд потрібно фінансування оплатити необхідні зміни та добудови до існуючих 

будинків. У приміщенні колишньої школи потрібно встановити ліфт, щоб відвідувачі могли легко 
дістатися до всіх офісів Канцелярії.  Ми й так мусіли би це зробити з часом.  Потрапити до 
парафіяльного будинку буде можна через новий зручний вхід/заїзд (handicap ramp).   У 
приміщення колишньої школи, куди перенесеться канцелярія, потрібно буде встановити 
телефонні та коп'ютерні комунікації. Це одноразові видатки.  Вартість таких пристосувань -
$500,000.   

(Продовження на ст. 38)
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Потенційний прибуток від оренди теперішнього парафіяльного будинку та канцелярії – 

приблизно $300,000 в рік.  Тому є сенс зробити ці роботи і переїхати в нові приміщення.  Це стане 
альтернативою до підвищення податку для парафій, чи продажу посілостей, і принесе в скорому 
часі вигоду.  Цей переїзд дозволить створити джерело прибутку та значно покращить наше 
фінансове становище.   

 
Ми вже розпочали цей процес.  Наш музей розміщено на одному поверсі.  Парафіяльний 

будинок Катедри перенесеться в будівлю колишнього монастиря.  Теперішнє приміщення 
парафіяльного дому приготовляється під оренду.  Найскоріше нам треба встановити ліфт у будинку 
колишньої школи, що є найбільшим видатком. 

 
 
Моє просте і сердечне  прохання  до парафій,  наших вірних і друзів Архиєпархії: прошу вас 

допомогти нам своїми пожертвами на кампанію «Confront the Deficit».  Підтримайте ці зміни, які 
допоможуть нам в майбутньому.   Ваша поміч допоможе нам бути Церквою, якою ми покликані 
бути  нашим Господом і Спасом Ісусом Христом.   

 
Дякую вам за сподіване зрозуміння і вашу щедру підтримку, яка допоможе нашій 

Архиєпархії!  Благослови вас Господь!    
 
 
 

+Стефан Сорока 
Митрополит-Архиєпископ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To donate make checks payable to:  Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 
827 North Franklin Street, Philadelphia, PA  19123 

To donate on the web using PayPal, please visit our website and select the option to support the 
Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 

http://www.ukrarcheparchy.us/index.php?categoryid=105 
 

Donations are tax-deductible to the extent allowed by law. 

(продовження з попередньо¿ сторінки)
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Патріарха Святослава зворушили теплі слова 
Папи про нього

24 лютого 2016

Главу УГКЦ Святослава 
(Шевчука) приємно 
вразили слова Папи, 
які понтифік сказав про 
нього під час перельоту 
з Мексики до Італії. Про 
це Патріарх Святослав 
розповів у Римі на 
прес-конференції для 
представників різних 
міжнародних видань.
“Я був приємно 
зворушений словами 
Святішого Отця по 
відношенні до мене», - 
сказав він.

«Знаючи про його 
щирість та відкритість 
у моїх стосунках з ним, 
бажаю бути голосом 
моєї пастви, її почуттів і 
навіть сумнівів”, - додав 
першоєрарх.

Нагадаємо, Святіший 
Отець на борту літака 

поділився думками про 
інтерв’ю Глави УГКЦ, 
присвячене зустрічі 
на Кубі й Декларації 
та про реакцію на 
нього. Говорячи про 
Патріарха Святослава, 
понтифік підкреслив 
свою пошану до нього 
та зазначив, що добре 
знає очільника УГКЦ, 
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, 

Папа: Влада без служіння перетворюється у свавілля, але 
Боже милосердя сильніше від гріха

24/02/2016 

Милосердя може зцілити рани та перемінити історію. На цьому наголосив Папа Франциск під час 
загальної аудієнції у середу, 24 лютого 2016 р., присвятивши своє повчання роздумам над взаєминами 
між милосердям та владою у світлі старозавітної розповіді про царя Ахава, який підступом здобув 
власність свого сусіда, але спонукуваний пророком Іллею, розкаявся.

«Продовжуємо, – сказав він, – катехизи про милосердя у Святому Письмі. В різних місцях говориться 
про могутніх, про царів, про людей, які займали високі посади, також і про їхню зарозумілість та 
зловживання. Багатство й влада – це речі, які можуть бути добрими й корисними для спільного добра, 

бо ми між собою 
звертаємося “на ти”».

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
ua/ i ndex/a l l _news/
ukra ine_and_wor ld/
ukrainians_outside_of_
Ukraine/62628/

(Продовження на ст. 40)
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якщо у любові та справедливості віддані на служіння бідним та всім людям. Але коли, як це надто часто 
трапляється, їх сприймають як привілей, у дусі егоїзму та свавілля, вони перетворюються в засоби 
зіпсуття та смерті».

У першій Книзі Царів читаємо про царя Ахава, який хотів купити виноградник свого сусіда Навота, що 
прилягав до території царського палацу. Пропозиція, на перший погляд, є законною та великодушною, 
але в тих часах в Ізраїльському народі земельна власність вважалась чимось невід’ємним і священним. 
У світлі цього слід розглядати негативну відповідь Навота: «Борони мене, Господи, щоб я відступив тобі 
спадщину моїх батьків!».

Цар образився та засмутився, оскільки йому не вдалося задовольнити своє бажання заволодіти цією 
землею. Побачивши ж його пригнічення, цариця Єазавель, що була язичницею, сказала: «Отакий з 
тебе цар над Ізраїлем! Устань, їж і не журися; я дам тобі виноградник Навота». «Вона наголошує 
на престижі та владі царя, які, згідно з її способом бачення, підважені відмовою Навота. Владі, яку 
вона, натомість, вважає абсолютною, і для якої будь-яке бажання могутнього царя стає наказом», 
– зауважив Папа, заохотивши слухачів під час Великого Посту прочитати твір святого Амброзія про ці 
події, який називається «Навот».

Святіший Отець пригадав, що й Ісус казав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі 
гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великий, нехай буде вам слуга. 
І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за раба». «Якщо втрачається вимір служіння, то 
влада перетворюється в нахабство і стає пануванням та свавіллям», – сказав Наступник святого 
Петра, розповівши далі, як Єазавель підробила царські листи до старійшин, звинувативши Навота у 
богохульстві та зневазі царя, спонукавши фальшивих свідків прилюдно його оскаржити. За це його 
каменовано і цар, здається, вже міг заволодіти виноградником.

«І це не є історією далеких часів. Òаке трапляється й сьогодні, коли могутні задля того, щоб здобути 
більше грошей, визискують бідних, визискують людей. Це історія про торгівлю людьми, про рабську 
працю, про бідолах, які працюють нелегально і за мінімальну оплату, збагачуючи могутніх. Це історія 
про корумпованих політиків, які бажають щоразу більше й більше», – підкреслив Папа, додаючи: «Ось 
до чого призводить здійснення влади без пошани до життя, без справедливості, без милосердя. Ось до 
чого призводить прагнення влади: перетворюється у жадібність, яка хоче все загарбати».

Але Бог, як зауважив далі Святіший Отець, є «більшим від підступності та брудних людських ігрищ». У 
Своєму милосерді Він посилає пророка Іллю, щоб опам’ятати Ахава та допомогти йому навернутися, 
«стукає до серця царя». «Поставлений перед обличчям свого гріха» Ахав впокорився та просив 
прощення. «Чи ж не було би прекрасним, якби визискувачі наших днів вчинили те саме», – сказав 
Наступник святого Петра, вказавши на те, що Господь прийняв покаяння царя, але невинно пролита 
кров «матиме наслідки», адже «скоєне зло залишає свої болючі сліди».

«Милосердя може зцілити рани та перемінити історію. Відкрий серце на милосердя! Боже милосердя 
сильніше від людського гріха. Воно сильніше, на що вказує приклад Ахава! Ми пізнаємо його силу, 

Папа: Влада без служіння перетворюється у свавілля, але 
Боже милосердя сильніше від гріха

(продовження з попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 41)
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пригадуючи про прихід Невинного Божого Сина, Який став людиною, щоб знищити зло Своїм прощенням. 
Ісус Христос – справжній цар, але Його влада цілком відмінна. Його троном є хрест. Він не є царем, 
що убиває, але навпаки, дає життя. Його вихід назустріч усім, особливо, найслабшим, долає самотність 
і приреченість до смерті, до якої веде гріх. Своєю близькістю та лагідністю Ісус Христос вводить 
грішників у простір благодаті та прощення. Òаким є Боже милосердя», – підсумував Папа.

http://uk.radiovaticana.va

Папа: Влада без служіння перетворюється у свавілля, але 
Боже милосердя сильніше від гріха

Бог терпляче чекає на наше навернення. 
На молитві «Ангел Господній» з Папою Франциском

29/02/2016 

 «На жаль, кожного дня ЗМІ приносять нам погані новини про вбивства, нещасні випадки, стихійні лиха», 
– цими словами  перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю 28 лютого 2016 р., Святіший 
Отець почав пояснення уривку з Євангелії третьої неділі Великого Посту, в якому говориться про два 
трагічні факти, які в той час викликали велику сенсацію: криваві вбивства, здійснені римськими солдатами 
у храмі й падіння Силоамської вежі, що призвело до вісімнадцяти жертв (Лк 13, 1-5).

Ісус знав забобонність Своїх слухачів, які помилково пояснювали ці події, вважаючи, що така раптова й 
насильницька смерть є знаком, що Бог покарав паломників у храмі та випадкових перехожих за гріхи, а 
себе самих вважали праведними. Ісус, однак, відкидає таку точку зору й закликає слухачів до зрозуміння 
того, що всі ми грішні, а такі  трагічні події повинні бути для нас закликом до покаяння, і тому сказав 
тим, що його питали: «Як не покаєтеся, усі загинете так само».

Святіший Отець наголосив, що і сьогодні, почувши про деякі нещастя та трагічні події, може виникнути 
спокуса скинути провину на жертви, а навіть і на Самого Бога. Але Євангеліє запрошує нас замислитись 
над тим, який образ Бога ми собі створили? Чи справді переконані, що Бог я саме таким? А може це 
тільки наша проекція, «бог» зроблений на «наш образ і подобу»?

Ісус же, навпаки, закликає нас до навернення серця, щоб радикально змінити напрямок нашого життєвого 
шляху, відмовитися від компромісу зі злом, від лицемірством, щоб рішуче ступити на шлях Євангелія.
«На жаль, кожен із нас дуже схожий на дерево, яке протягом багатьох років давало безліч доказів своєї 
безплідності. – сказав Папа. – Але, на наше щастя, Ісус подібний до того садівника, який з безмежною 
терпеливістю ставиться до безплідної смоковиці, і добивається для неї відстрочки ще на рік».

Завершуючи своє повчання, Святіший Отець закликав вірних скористатись Роком Милосердя, який нам 
даний як можливість для покаяння і спасіння.

http://uk.radiovaticana.va

(продовження з попередньо¿ сторінки)
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Глава УГКЦ: «Геро¿ Небесно¿ сотні кличуть нас побачити 
всю правду про себе й державу…»

Неділя, 21 лютого 2016
  
Від сьогодні Божественна Літургія готує нас до початку 
Великого посту, тобто до часу оновлення, який Отці Церкви 
називали «весною людської душі». Як відомо, навесні зазвичай 
підвищується температура, щоб усе розквітало. Òож упродовж 
цих чотирьох тижнів, які готують до посту, Євангеліє запрошує 
нас підвищити градус духовного життя, щоб увійти в період 
духовного цвітіння – Великого посту.

Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав в 
Неділю про митаря й фарисея, 21 лютого, під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового УГКЦ.

На думку проповідника, дві особи – митар і фарисей, є духовним дзеркалом, у яке Христос запрошує 
нас поглянути: «Часто ми бачимо в собі «духовний нарцисизм», який зневажає інших, змушує всіх 
обертатися довкола нас. Òакого типу духовність призводить до приниження інших, використання інших 
і навіть самого Бога».

Òож Церква запрошує нас брати приклад із митаря. Бо той, хто справді знає правду про себе, 
спробував хоча б раз боротися із власним гріхом, знає молитву про Боже милосердя. «Хто знає правду 
про своє духовне життя, бачить, що нічого доброго не може представити Богу, і тому просить про 
милосердя», - пояснив він.

Українська мудрість каже, що для того аби стати з колін, потрібно стати на коліна перед Богом. Òому 
той, хто себе вивищує - буде понижений, а хто себе покоряє перед Богом - буде Ним вивищений.

«Цими днями ми згадуємо другу річницю трагічних подій на Майдані. В усіх храмах лунають молитви за 
упокій душ Героїв Небесної сотні, - продовжив Блаженніший Святослав. - Саме вони, які дивляться на 
нас із неба, є матрицею і шкалою, за якою ми оцінюємо себе та суспільство».

Першоієрарх Церкви також підкреслив, що жертва Героїв Небесної сотні – точка неповернення на 
дорозі до визволення, гідності і свободи українського народу: «Наслідком цього є нетолерантність до 
всякого фарисейства і того, що ззовні виглядає дуже святим, а всередині не відповідає святості. Герої 
Небесної сотні кличуть нас побачити правду про себе і про державу, дії влади та Церкви, і просити у 
Бога звільнення від фарисейства та про милосердя правди, в якій прагнемо жити».

Департамент інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/video/glava_ugkts_geroi_nebesnoi_sotn%D1%96_klichut_nas_pobachiti_vsyu_
pravdu_pro_sebe_y_derzhavu_76018.html
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Апостольський нунцій вшанував пам’ять 
Геро¿в Небесно¿ Сотні

19 February 2016

 Оn February 18, on the anniversary of commemoration of the Heroes of the Heavenly Hundred, Apostolic 
Nuncio in Ukraine Claudio Gugerotti commemorated those deceased for our country’s dignity by laying 
flowers at the cross on Institutska Street (now the street of the Heroes of Heavenly Hundred) and by 
prayering in the chapel dedicated to the heroes.

“The first thing I intended to do is to honor those who died for the ideal,” the Nuncio said. “In this world one 
of the most difficult things is to have an ideal. Sometimes it seems that money is the only ideal in this world. 
But there are also people today who dream of something greater and better for their nation. It is very 
important for the whole world, the Church, 
and also for us believers because we are 
taught that there are different values - 
spiritual ones – in this world.”

After honoring the Heroes, the Nuncio 
assured journalists that he would soon 
meet with Pope Francis and report to him 
on the situation in Ukraine.

Archbishop Claudio Gugerotti went on 
a trip to eastern Ukraine afterwards in 
order to “let the people who live there 
feel they are not rejected.”

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/
catholics/apostolic_nunciatura/62569

Парафіяни УГКЦ з Тернопільщини зліпили понад 60 тис. 
вареників для бійців АТО

1 березня 2016

Віряни парафій Великоберезовицького деканату Òернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ 
організували волонтерську допомогу для бійців АÒО.

Жителі сіл зліпили понад 60 тисяч вареників. Їх разом з іншими продуктами передали українським 
військовим на Сході. Òакож діти з кількох навколишніх сіл виготовили вітальні листівки та подарунки із 
національною символікою.

Допомогу відправили добровольчому батальйону, який несе бойове чергування в Авдіївці, повідомили 
в архиєпархії. Частину продуктів роздали ще дорогою – українським військовим у Новомихайлівці. Про 
це інформує IA ZIK

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/faith_and_weapon/62675



Апостольский нунцій відвідав прифронтову 
зону Донеччини

25 лютого 2016

Апостольский нунцій Клаудіо Гуджеротті здійснив візит у 
прифронтову зону Донецької області, щоб на власні очі 
побачити, що там відбувається, а потім поділитися своїми 
враженнями із Папою Франциском.

24 лютого посланець Святого Престолу зустрівся з мером 
Краматорська, переселенцями, що проживають у цьому місті, 
а також побував у благодійному фонді “Карітас Краматорськ”, 
повідомляє “Східний проект”.

На початку Архиєпископ Клаудіо Гуджеротті відвідав 
міськвиконком, де з міським головою Андрієм Панковим 
обговорив деякі гуманітарні питання. Головною ж темою було питання переселенців і їх адаптації.

Після зустрічі з мером, Архиєпископ завітав до благодійного фонд “Карітас Краматорськ”, основою 
діяльності якого є якраз допомога вимушеним переселенцям. Òам почесний гість мав розмову з 
представниками Ради Церков Краматорська, позаштатним радником міністра соцполітики Олександром 
Ворошковим, а також з керівництвом Попаснянського району Луганської області.

Про мету свого візиту, Архиєпископ сказав, що приїхав, перш за все, для щоб “передати підтримку 
Папи людям Донбасу і запевнити людей, що їх проблеми дуже близькі Святішому Престолу”.
У спілкуванні з Апостольським нунцієм представники євангельських Церков зазначили крайню важливість 
і унікальність взаємодії християн різних конфесій на ниві благодійної та волонтерської діяльності в 
Краматорську. Відзначалося , що провідну роль у цій діяльності відіграє фонд Карітас, а також те, що 
окрім матеріальної допомоги, переселенці потребують духовної та психологічної підтримки.

Цю позицію підтримав і президент “Карітас Україна” Андрій Васькович:

“Важливо не тільки дати людині матеріальну допомогу, а й віру, і надію на майбутнє. З досвіду можу 
сказати, що люди, які пережили жахи війни, сповнюються оптимізмом, коли відчувають до себе добре 
і людське ставлення. І наше завдання стати такими натхненниками”.

Як відомо, тільки за 6 місяців минулого року, “Карітас Краматорськ” витратив понад 4,5 мільйонів 
гривень на харчування і медикаменти для нужденних. Останнім часом благодійний фонд також починає 
проводити активнішу діяльність у Луганській області, особливо в прифронтовій зоні.

Після закінчення зустрічі і знайомства з персоналом “Карітас Краматорськ”, Архиєпископ Клаудіо 
Гуджеротті висловив бажання зустрітися з представниками молодіжної платформи “ВІЛЬна ХАта”, 
поспілкуватися з молоддю Краматорська, а також відвідати сім’ї переселенців, які проживають у цьому 
місті.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/apostolic_nunciatura/62639
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МИ ХОЧЕМО З НАЙВИЩОГО ПРЕСТОЛУ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТУ 
ЗАЯВИТИ ПРО БІЛЬ УКРАЇНИ, - ПАТРІАРХ УГКЦ ПРО ВІЗИТ 

ЄПИСКОПІВ ДО РИМУ

Члени постійного Синоду УГКЦ у Ватикані зустрінуться з 
Папою Римським

4 березня 2016

Патріарх Святослав 
(Шевчук) 3 березня разом 
з єпископами Постійного 
Синоду, Апостольським 
візитатором і 
душпастирями УГКЦ в 
Італії та Іспанії очолив 
Божественну Літургію 
за мир в Україні у 
Папській базиліці Санта 
Марія Маджоре. У своїй 
проповіді Глава УГКЦ 
розповів присутнім про 
мету візиту до Риму 
українських єпископів.

«Ми, владики Постійного 
Синоду, захотіли 

приїхали до Риму, 
зустрітися із Святішим 
Отцем насамперед, 
аби згадати одну із 
найсумніших подій в 
історії УГКЦ. Наступного 
тижня – 8 березня наша 
Церква згадуватиме 70-
річчя псевдо собору, 
публічного розп’яття на 
шої Церкви”, - сказав 
він.

Патріарх Святослав, 
зазначив, що 70 років 
тому почалося тотальне 
знищення УГКЦ і 
багатьом здалося, що 
Церква вже не воскресне. 
Церква мужньо пройшла 

підпілля. Однак і 
тепер у світі є сили, які 
зацікавлені, знищити 
Церкву, використовуючи 
при тому вже інші, більш 
підступні методи.
«Ми захотіли з Божої 
волі стати голосом 
страждаючої України 
тут у Римі перед 
Святішим Отцем, щоби 
з найвищого престолу 
християнського світу 
заявити про біль того 
народу», - наголосив 
першоєрарх.
Свою проповідь 
Глава УГКЦ виголосив 
українською мовою, 
але наприкінці він 

звернувся італійською до 
паломників, які масово 
приходять до базиліки 
Санта Марія Маджоре у 
Рік Милосердя.

http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
ugcc/62714/

4 березня 2016

5 березня єпископи 
УГКЦ, які є членами 
Постійного Синоду 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
зустрінуться з Папою 
Римським Франциском. 

Про це сказав сьогодні 
під час брифінгу з нагоди 
відкриття виставки «До 
світла Воскресіння крізь 
терни катакомб» (про 
Львівський Псевдособор 
1946 року) Блаженніший 
Любомир (Гузар).

«Постійний синод, ті 
шість єпископів, які тепер 

є у Римі, завтра, у суботу, 
мають мати зустріч 
зі Святішим отцем», 
– сказав Архиєпископ-
емерит.

Він надіється, що під 
час цієї зустрічі буде 
представлена ситуація 
з війною в Україні, 
йтиметься про проблеми 
греко-католиків, буде 
«глибоко і широко» 
проаналізована зустріч 
Папи з Патріархом 
Московським. Кардинал 
Гузар впевнений, 
що єпископи УГКЦ 
донесуть до Папи 
свою оцінку Гаванської 
декларації, отримають 
від Папи об’єктивну 

інформацію про цей 
документ. У результаті 
зустрічі з Папою, за 
словами Блаженнішого 
Любомира, можливо 
будуть заяви з боку 
Постійного Синоду 
УГКЦ.

Нагадаємо, засідання 

Постійного Синоду під 
проводом Глави УГКЦ 
Патріарха Святослава 
у Римі тривають з 29 
лютого по 6 березня 
2016 року. 

http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
vatikan/62718/
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УГКЦ боротиметься з корупціонерами за допомогою 
Та¿нства Сповіді, - Патріарх Святослав

26 лютого 2016

УГКЦ не відпускатиме гріхи та не причащатиме корупціонерів, які не розкаюються і не відмовляються 
брати участь у незаконних оборудках.

Про це в інтерв’ю Фокусу заявив Глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

«Ми хочемо боротися з цим явищем не канонічними санкціями, а в першу чергу в форматі Òаїнства 
Сповіді. Адже корупція - це тяжкий гріх. Якщо людина постійно здійснює його і не кається, який тоді 
сенс в сповіді? Щоб сповідатися, спочатку потрібно покаятися і вирішити більше не повторювати 
гріховних дій. Òой, хто свідомо і добровільно відмовляється покаятися в гріху корупції, не зможе 
отримати відпущення своїх гріхів і причаститися», - сказав він.

«На жаль, багато українців зжилися з цим гріхом і вже не відчувають його тяжкості», - додав 
Блаженніший Святослав.

Гріх корупції Патріарх порівняв із зіпсованою їжею.

«Ви ніколи не дасте своїм дітям зіпсованою їжі, адже вона може завдати шкоди їх здоров’ю. 
Корупція як раз і є такою їжею. Допускаючи корупцію, ми тим самим даємо своїм дітям зіпсоване 
суспільство. Кожен з нас повинен відчути відповідальність за це», - наголосив першоєрарх.

http://risu.org.ua/en/index/all_news/community/religion_and_society/62652/


