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Óêðà¿íñüêà Âåðñ³ÿ

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним
і
преосвященним
владикам, всесвітлішим,
всечеснішим
і
преподобним
отцям,
преподобним
ченцям
і черницям, дорогим
у
Христі
мирянам
Української
ГрекоКатолицької Церкви
Христос воскрес!
З дівственного лона
з’явився
первенець
–
Христос,
якого,
як
людину,
Агнцем
названо і непорочним,
бо не зазнав гріховної
скверні. Він – наша
Пасха і, як Бог істинний,
досконалим зветься.
Пісня 4 Канону Пасхи
Дорогі в Христі!

Сьогодні
ми
знову
по всій Україні й на
поселеннях вітаємо одне
одного зі світлим святом
Воскресіння Христового.
«Христос воскрес!» цей благовісний привіт
для
нас,
християн,
є початком і кінцем
нашої
проповіді,
серцевиною
нашої
віри, основою нашої
надії та звершенням
нашої любові. Хоч це
вже третій рік, коли ми
зустрічаємо
Христову
Пасху
в
контексті
нового для українського
народу хресного ходу
- війни і знущання
з боку сил зла, цей
день щоразу оновлює
нас у радості й надії
Божих дітей, упевнених
у Господній перемозі
над
диявольськими
підступами, брехнею і

милосердя до людини!
Господь «не одвернувся
З дівственного лона до краю від створіння
з’явився
первенець свого, яке Він створив, і
–
Христос,
якого, не забув діла рук своїх»
як
людину,
Агнцем (див. Анафора Літургії
названо.
Василія Великого). У
переломний
момент
Яка
незбагненна
глибина
Божого (Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 2)
злобою.

В цьому випуску:
Концерт пам’яті «Молитва за Україну» та молитовна відправа - ст. 17
Українська Католицька громада в Вашінгтоні вітає
Президента Петра Порошенка - ст. 30

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

людської історії Творець
Всесвіту
тихо,
без
великого
розголосу
увійшов в людську історію
в спосіб нечуваний
і
неочікуваний.
Єдинородний
Божий
Син став первенцем
Діви
з
Назарета,
щоб як єдиний святий
і
непорочний,
без
гріховної
плями,
принести себе в жертву
спасіння нашого ради.
Чи потребує Господь
Бог людської жертви?
Зовсім ні! Це ми, що
створені
на
Божий
образ і подобу, маємо
потребу
посвятитися
Йому, упорядкувати своє
життя згідно з Божими
заповідями, визнати, що
все, чим ми є, належить
Йому.
Єдиний,
хто
був здатний принести
таку досконалу жертву
Небесному
Отцеві,
Богочоловік,
Ісус
Христос,
непорочний
Агнець, який, хоч сам
невинний,
від
імені
всього людства віддав
себе Богові і своїм
воскресінням із мертвих
простелив нам шлях до
вічного життя.

свій вибраний народ
з єгипетської неволі,
а смертоносний ангел
обминув кожний дім,
двері
якого
були
позначені
кров’ю
пасхального
ягняти.
Власне,
перше
значення єврейського
слова «песах», яким
було названо свято,
вказує на образ Божої
кари, яка «обходить»,
«обминає». Тож коли ми
співаємо, що Христос
- наша Пасха, то
звеличуємо Того, через
кого маємо можливість
уникнути
наслідків
наших гріхів, але якщо
твердо вирішимо вийти
з дому неволі гріха
і пристрастей, якщо
покаємось і підемо
слідами Його Євангелія.
Він бо спас нас своєю
кров’ю! «Знайте, що
не тлінним золотом
чи сріблом ви були
вибавлені від вашого
життя суєтного, яке ви
прийняли від батьків
ваших, а дорогоцінною
кров’ю
Христа,
непорочного й чистого
ягняти, передбаченого
перед заснуванням світу
і об’явленого, ради вас,
Він – наша Пасха останніми часами» , і, як Бог істинний, читаємо в Першому
досконалим зветься.
посланні
апостола
Петра (1, 18-20).
Старозавітна
Пасха
згадує знаменну подію, Це слово спасіння,
коли Господь визволив одначе, сприймає не
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кожен. Говорити про
Ісуса Христа - Агнця
на хресті розп’ятого, у
сучасних обставинах так
само проблематично, як
це було в часи ранніх
християн. Усвідомлюючи
це, святий Павло казав:
«Бо слово про хрест
- глупота тим, що
погибають, а для нас,
що спасаємося, сила
Божа. Писано бо: Знищу
мудрість мудрих і розум
розумних знівечу!» (1
Кор. 1, 18-19). Хоча
Христове
Євангеліє
проповідується
вже
майже дві тисячі років,
часто стається так,
що світ, навіть той,
який
вважає
себе
християнським,
далі
розуміє тільки мову
багатства, сили, зброї
та
влади.
Прояви
безумства сильних світу
цього ніколи не зникають
з арени історії. Навпаки,
набирають
різних
форм: імперій, рейхів,
союзів, федерацій на чолі з людьми, які
ставлять себе на місце
Бога, а власну ницість
накидають іншим як
мірило істини.

наслідують Божу покору,
лагідність і дух жертви,
ті, що усвідомлюють що хрести й терпіння
не
тільки
минають,
але
що
без
них
немає
воскресіння.
Такими
в
нинішніх
обставинах є тисячі
синів і дочок нашого
народу, які жертвують
своїм життям за нашу
свободу і незалежність.
У воскреслому Ісусі,
нашому
невинному
Агнцеві, відкривається
нам пасхальна цінність
їхньої чистої жертви,
що виводить нас з дому
неволі, - відкривається
нам зміст терпіння всієї
України на зорі нового
тисячоліття.

Найчастіше саме в
слабкості та немочі
проявляється Божа сила
і мудрість. Тому важливо
не дати себе ні звести,
ні знеохотити в нашій
борні, бо те, проти
чого ми боремося, - це
прояви нечистого духа,
який трясеться, валиться
на землю, піниться і
качається, бо знає, що
в крові пасхального
непорочного
Агнця
настав
йому
кінець
Проте
водночас
у
кожному
поколінні (пор. Мр. 9, 17-27).
Христос,
знаходяться
ті,
що Воскреслий
бачать Божі шляхи, ті, який через страждання
що вміють бути тихими і смерть переводить нас
Божими агнцями історії
свого народу, ті, що (Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 3)

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

у воскресіння та життя
вічне, приходить до нас
сьогодні,
показуючи
рани
на
своєму
прославленому тілі. Як
колись до наляканих
апостолів, каже до
нас, своїх учнів: «Чого
стривожились?
Чого
ті сумніви постають у
серцях ваших?» (Лк. 24,
38).
Скільки ми вже пережили
«неможливого»,
що
стало можливим для тих,
хто твердо тримався віри
у воскреслого Господа!
Сімдесят років тому
лукавий уже не вперше
задумав
розіп’яти
наш народ і загнати
нашу Церкву в гріб.
Однак вона, на подив
усього світу, воскресла
і
стала
сильнішою
ніж будь-коли у своїй
історії. На Львівському
псевдособорі
1946
року ворог намагався

джерелом
усякої
досконалості є лише Він
сам - наш Спаситель,
який робить довершеним
та справді цінним і
тривким плід нашого
зусилля. Коли нам ще
далеко до досконалості,
коли наша держава ще
не є такою, про яку
ми мріємо, не сміймо
відмовитися від нашого
зусилля - будувати, жити
і змагатися за Бога і
Україну, бо Христос наша Пасха!

в насильницький спосіб
відірвати нас від єдності
з Наступником апостола
Петра. Проте сьогодні
ми є живими свідками
того, як кров мучеників
та ісповідників нашої
Церкви
запечатала
навіки це католицьке
єднання і стала силою
невмирущості
й
воскресіння
України,
знаком єднання її народу
та рушієм оновлення
її суспільства. Саме в
такому свідченні віри
у воскресіння можливе
і справжнє єднання
Церков
України,
відновлення
єдиної
Церкви
київського
християнства,
яку
передав нам у спадок
рівноапостольний князь
Володимир.

свяченої
світлої
радості!

трапези та
пасхальної

Благодать воскреслого
Господа нашого Ісуса
Христа, любов Бога
Отця і причастя Святого
Духа нехай буде з усіма
вами!
Христос
воскрес!
Воістину воскрес!

† СВЯТОСЛАВ
Вітаю всіх вас з нинішнім
святом, чи, краще, з
нинішньою
духовною
перемогою Ісуса Христа
над ворожою силою і
над царством зла. Ще
раз усім вам, в Україні
й на поселеннях сущим,
засилаю свої сердечні
вітання. Щиро зичу
вам
благословенних
свят
Воскресіння
Господнього,
смачної

Дорогі
в
Христі!
Воскреслий
Господь
кличе
нас
до
досконалості.
Утім,

Дано в Києві, при
П а т р і а р ш о м у
соборі
Воскресіння
Христового,
20 березня 2016 року
Божого

Metropolitan Stefan gathers with Chancery Staff for a
traditional Ukrainian Easter luncheon on March 30, 2016.
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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Катедра, Філадельфія. Proclaiming the Gospel in three languages on Easter, March 27, 2016, at the
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia, PA. Pictured left to right are
Deacon Michael Waak, Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka, Father Joseph Szupa, and Subdeacon
Roman Oprysk. (Photo: Teresa Siwak)

Катедра, Філадельфія. The Faithful in attendance at the 9am Divine Liturgy.
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Неділя Пасхи в Архиєпархії

Мелроуз Парк, ПА. Easter Sunday at Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian
Catholic Church with Father Ihor Bloshchynskyy. (Photo: Parish Facebook Page)
Редінг, ПA.
Nativity
of the BVM Ukrainian
Catholic Church with
Father
Andriy
Rabiy.
(Photo: Parish Facebook
page.)

Ìîíàñòèð³ Ñåñòåð ×èíó Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî ó Ôîêñ ×åéñ, Äæåíêèíòàóí, ПA.
Sisters of the Order of St. Basil the Great rejoice in the Lord’s Resurrection with friends and family.
Pictured left is Msgr. Peter Waslo, Spiritual Chaplain blessing Easter Foods and pictured right is Sr.
Dorothy Ann, OSBM, Provincial, distributing eggs to the Sisters. (Photos: Sisters of the Order of St. Basil
the Great - Jenkintown, PA Facebook Page.)
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Resurrectional Matins, Sunday, March 27, 2016 at 6:30 am at St.
John the Baptist Ukrainian Catholic Church, Maizeville, Pa.
By: John E. Usalis
Pottsville, Pa. Republican-Herald
MAIZEVILLE — Christian churches
in our region celebrated Easter
Sunday services throughout the
morning, some holding traditional
services at sunrise.
St. John the Baptist Ukrainian
Catholic Church in Maizeville,
Gilberton borough, began the
joyous Holy Pascha (Easter)
celebration at 6:30 a.m.,
beginning with the Resurrection
Matins prayer service, followed
by the Divine Liturgy immediately
afterward.

Clergy and faithful at St. John the Baptist Ukrainian Catholic
Church, Maizeville, processed outside during early Easter
The traditional greeting among
Sunday service at the church. (Photo: John E. Usalis)
parishioners
was
“Christos
Voskres!,”
with
the
reply,
“Voyeestinu Voskres!” (“Christ is risen!” “Indeed He is risen!”). Greetings also included “Happy Easter,” with
all words accompanied by smiles.
The Rev. Roman Pitula, pastor of St. John Church and St. Michael Ukrainian Catholic Church, Frackville,
was the celebrant, and was assisted by the Rev. Deacon Paul M. Spotts.
Before Matins began, a short prayer service was held by Pitula before the tomb, a wooden display with
the holy shroud (Plaschanitsa) that depicts Jesus in the tomb on it. The church was dark, with only a few
lights on. The congregants in the pews held lighted candles. Pitula and Spotts wore dark red vestments
during those prayers. The symbolism is of a funeral, somber in tone. At the conclusion, Pitula prostrated
himself before the tomb, venerating the holy shroud, kissing it and then placing it on his back and carrying
it into the sanctuary behind the iconostasis, or icon wall, where it will remain on the altar for 40 days until
Ascension Thursday.
The church remained in its darkened state as Pitula and Spotts changed into white and gold vestments
behind the icon wall for the Matins service. Pitula’s bright white vestments were new, having been made in
Ukraine and were a gift from his mother and sister.
The Royal Doors, double doors in the center of the iconostasis, were opened, signifying the opening of the
gates of Heaven.
“Jesus rose from the grave as He foretold. He gave us everlasting life and great mercy,” Pitula said as a
(continued on next page)

3 êâ³òíÿ 2016 p.

6

Resurrectional Matins, Sunday, March 27, 2016 at 6:30 am at St.
John the Baptist Ukrainian Catholic Church, Maizeville, Pa.
(continued from previous page)

procession started in the church, led by Daniel Semanchik
holding a cross, followed by Michael Kazemka ringing
bells, John Kostingo carrying the Book of the Gospel,
Spotts, Pitula and cantor Jason Ulich. The people joined
the procession, which went clockwise around the inside of
the church three times before going outside.
The church doors were closed, and Pitula began
prayers with the congregation standing around him. The
Resurrection Matins began. Pitula went to the doors,
blessed them, tapped them and opened them. Everyone
entered the church, which was bright with all lights on.
Rev. Roman Pitula and Deacon Paul
Matins continued, and when completed, the Divine Liturgy
Spotts. (Photo: John E. Usalis)
began.
The Gospel was read by Spotts in English and Pitula in Ukrainian. Standing in the center aisle holding a
lighted trikiri, a three-candle candelabra used in religious services, was Michael Chowansky, a resident of
Havertown and formerly of Frackville.
“We are grateful to our Lord that we can be here again in our parish church to celebrate the glorious feast
of the Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ,” Pitula said during his homily.
Pitula spoke of the Pascha, the root of the word from “Pesach,” or Passover. He spoke of the Jews being
liberated by God through Moses from their slavery in Egypt and getting to the Promised Land. He said
Pascha can have other meanings.
“Pascha is also a special way, it’s an opportunity, to share,” Pitula said. “Through it we change our minds
and the understanding of this world. We have an understanding of what God has promised us and we is
expecting of us.”
He said there are many ways to share, from the food in the Easter baskets that were blessed on Saturday,
sharing the message of the Resurrection with others, and bringing the Gospel to those who are unable to
attend services. Pitula said those baskets can also be filled with God’s love.
“On this glorious feast of the Resurrection, take the good news to those who are not with us because they
are homebound,” he said. “Take the good news that our Lord is risen, our Lord is God. God is with us and
wants to save us.”
At the conclusion of the Divine Liturgy, Pitula invited everyone to come to the front and be anointed, kiss
the cross and eat a piece of the blessed bread. Many people also kissed the icon of the Resurrection on
the tetrapod.
http://standardspeaker.com/news/faithful-mark-resurrection-of-christ-1.2023939
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Благословення Великодніх Страв в Архиєпархії

Катедра, Філадельфія. Metropolitan-Archbishop Stefan
Soroka blesses Easter Foods at the Cathedral Hall. (Photo:
Walter Fedorin)

SWARTHMORE, PA. Blessing of
Easter Foods at Holy Myrrh-Bearers
with Father John Ciurpita. (Photo:
Parish Facebook Page)

Фреквилл, ПА. Rev. Roman Pitula blesses Easter
Foods at St. Michael the Archangel Church Hall.
(Photo: Parish Facebook page)

Олифант, ПА.Blessing of Easter Foods at St.
Cyril’s and Methodius Ukrainian Catholic Church
at the Monument of “Our Lady of Zhyrovytsi”, with
Father Nestor Iwasiw. (Photos: Lauren Telep)

Миллвилл, Н. Дж. Father Roman Sverdan blesses
Easter Foods at St. Nicholas Ukrainian Catholic
Church. (Photo: Parish Facebook page.)
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Страсна П’ятниця в Архиєпархії

Катедра,
Філадельфія.
MetropolitanArchbishop Stefan Soroka during Vespers on Good
Friday at the Ukrainian Catholic Cathedral of the
Immaculate Conception in Philadelphia, PA. (Photo: Перт Ембой, Н. Дж. Assumption Ukrainian
Lisa Oprysk)
Catholic Church. (Photo: Rev. Ivan Turyk.)

Олифант, ПА. Good Friday Services at St. Cyril’s Пассейк, Н. Дж. Rev. Andriy Dudkevych places the
in Olyphant with Rev. Nestor Iwasiw. (Photo: Lauren Shroud at St. Nicholas Ukrainian Catholic Church,
Passaic, NJ. (Photo: Parish Facebook Page video)
Telep)
Маунт
Кармел,
ПА. The grave, set
up on the solea in the
front of Saints Peter
and Paul Ukrainian
Catholic Church, Mt.
Carmel, Pa. is ready
for the placement
of the plaschenitsya
during Good Friday
services. (Photo: Parish
Facebook page.)

MINERSVILLE, PA. St. Nicholas Ukrainian Catholic
Church. (Photo: Parish Facebook page)
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Good Friday, Annunciation celebrated together in Eastern churches
John Usalis--Pottsville, Pa.
Republican-Herald
SHENANDOAH,
PA
— The commemoration
of the crucifixion of Jesus
Christ on Good Friday
had an added dimension
in Eastern Rite Catholic
churches this year with the
celebration of the Feast of
the Annunciation on the
same day.
One of the churches to
mark the two important
religious events was St.
Michael Ukrainian Catholic
Church in Shenandoah
with a Divine Liturgy
celebrated by Monsignor
Myron
Grabowsky,
pastor, assisted by the
Rev. Thomas DeSimone,
a Roman Catholic priest
from the Archdiocese of
New York.
The Annunciation feast
marks the announcement
almost 2,000 years ago
by the Archangel Gabriel
to Mary in Bethlehem that
she would bear a son who
would be the son of God.
When Mary agreed, Jesus
was conceived through
the power of the Holy
Spirit and became man
(The Incarnation). It is
celebrated on March 25,
nine months before the
birth of Jesus on Dec. 25.
While the Annunciation,
which is a holy day of
obligation in the Eastern
Catholic churches, is a
fixed day, Good Friday
and other days in the
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Lenten and Easter seasons
are movable on the
calendar, and occasionally
the Annunciation and
Good Friday coincide. In
Roman Catholic churches,
the celebration of the
Annunciation is moved to
after Easter. This year it
has been moved to April
4.
Normally,
the
Divine
Liturgy/Mass
is
not
permitted on Good Friday,
but Eastern Rite churches
make the exception for
the celebration of the
Divine Liturgy of St. John
Chrysostom with Vespers
for the Feast of the
Annunciation on Great
(Good) Friday. The last
time the Annunciation
and Good Friday were
on the same day was in
2005. The next time it will
happen will be in 2157.
Most of the prayers in the
Divine Liturgy were those
from the Annunciation
liturgy, but the Gospel
reading included portions
of three Gospels (Matthew,
Luke and John) that
included the narratives of
the Annunciation and the
Passion of Christ from his
judgement by Pilate to his
burial.
After reading the Gospel,
DeSimone
gave
the
homily. He spoke of
Judas’ betrayal of Jesus
and how Satan entered
Judas when he opened
himself up to him.

“Every time we say
‘yes’ to a sin, we
are allowing him
(Satan) to come
in,”
DeSimone
said. “Confession
pushes Satan back
out, but we have to
be aware of that.
Why do you think
it is easier to sin
the second time
with the same sin?
Each time it gets The Holy Shroud depicting
easier and easier the lifeless body of Jesus was
and easier. What processed through St. Michael
are we saying Ukrainian Catholic Church in
yes to? Who are Shenandoah on Good Friday.
(Photo: John Usalis)
we saying yes to?
Are we saying (to
went around the inside of
God) do unto me
according to your word, the church three times.
or do unto you according
The procession symbolizes
to my word?”
the funeral procession
The conclusion of the of Christ to the grave,
Divine Liturgy led to the stopping in the center
procession of the Holy aisle.
Burial Shroud (Plaschanicja)
of Christ, which contains a
depiction of Christ at his
burial.
According
to
the
explanation in the prayer
booklet, the priest takes
the censer and incenses
the Holy Shroud from
each of the four sides of
the altar.
Grabowsky gave the Holy
Shroud to Sam Litwak,
Michael Fufla, Fred Koch
and Edward Mohutsky,
who carried it through the
church in a procession
that included most of
those who attended the
services. The procession
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After prayers before the
tomb (a wooden stand
large enough for the
shroud and surrounded
by flowers), Grabowsky
placed the shroud in the
tomb and the Book of
the Gospels near it, and
invited everyone to come
to the front and venerate
the shroud. The church
remained open into the
late evening for people
to pray.
http://republicanherald.
com/news/good-fridayannunciation-celebratedtogether-in-easternchurches-1.2023402

Annunciation and Good Friday at the Ukrainian Catholic
National Shrine of the Holy Family, Washington, DC
Вашингтон, ОК.-After the Vespers Liturgy for the Annunciation of the Mother of God and Good Friday,
some 200 faithful made the annual procession with the plaschanytsa around the Church on Good Friday
night. As Holy Family is one of the designated places of pilgrimage for the Archeparchy of Philadelphia for
the Year of Mercy, everyone reentered the church through the “Doors of Mercy” and under the plaschanytsa
held on high by the priests symbolizing the faithful also entering the tomb of Jesus Christ to rest with Him
in anticipation of His Resurrection.

Fr. Wasyl Kharuk and Fr. Robert Hitchens
hold the plaschanytsa as the faithful reenter
the church through the “Doors of Mercy”
and walk under the plaschanytsa.

The faithful walk through the “Doors of
Mercy” and under the plaschanytsa.

Blessing of Easter
Foods in Washington
Some fantastic spring weather provided
a beautiful setting for the Blessing of
Easter Baskets on the grounds of Holy
Family Shrine. From Holy Thursday
evening with the Vespers Liturgy of
St. Basil through Easter Sunday with
Resurrection Matins and the Divine
Liturgy nearly 1000 faithful participated
in all or some of the services of Pascha
2016 during the Extraordinary Jubilee
of Mercy.
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Митрополит-Архиєпископ Стефан відправляє богослужіння
Святого Четверга в Українській Католицькій Катедрі
Непорочного Зачаття в Філадельфії

В Святий Четвер, 24-го áåðåçíÿ, Архиєпископ Стефан був головним служителем під час релігійних
богослужінь в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття.
Служба Святого Четверга відзначає встановлення Євхаристії та Священства Ісусом Христом на Тайній
Вечері. Під час богослужіння Митрополит Стефан освятив Миро і сповнив традиційне вмивання ніг 12ом священикам, відтворюючи Ісусове вмивання ніг Своїм апостолам, як розповідається в Євангелії від
Івана. Митрополит Стефан був також проповідником.
Дивіться відео з Великого Четверга на нашому каналі YouTube
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Митрополит Стефан вмиває ноги
о. Йосиф Шупа. (ôîòî : Òåðåña Ñ³âàê)
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î. Iãîð Áëîùèíñüêèé зображує роль
Петра і каже: “Господи, не тільки вмий
мої ноги. Вимий мої руки і голову“
(ôîòî: Òåðåña Ñ³âàê )
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Palm Sunday around the Archeparchy

Нортгамптон, ПА. Father David Clooney at St John the Baptist Church in Northampton PA
on Palm Sunday. (Photo submitted by: Marcia Bolesky)

Катедра, Філадельфія. Father Joseph Szupa
and Father Walter Pasicznyk assisted by Deacon
Michael Waak, blessed palms and pussy willow
branches held by the faithful. (Photo: Lisa Oprysk)
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Катедра, Філадельфія. Deacon Michael
Waak proclaims the Gospel on Palm Sunday.
(Photo: Teresa Siwak)

Flowery Sunday, March 20, 2016 in St. Michael Ukrainian Catholic
Church Shenandoah, Pa. with Msgr. Myron Grabowsky
Blessing of palms, pussy willows begins journey to
resurrection
By Mark Gilger Jr.
March 21, 2016
Sunday was the beginning of Holy Week in preparation
for Easter Sunday one week later, and the tradition in
many churches involved the blessing and distribution
of palm leaves and pussy willow branches.
Palms are traditionally blessed in Western Christian
churches such as Roman Catholic, Anglican/Episcopal
and Lutheran on Palm Sunday. The tradition in Eastern
Christian churches, such as St. Michael Ukrainian Monsignor Myron Grabowsky, pastor, left,
Catholic Church, Shenandoah, is the branches of the uses holy water to bless the sacramentals
with the assistance of altar servers Joel
willow tree are blessed on Flowery Sunday.
Caputo, Luke Caputo and Noah Swaldi
Monsignor Myron Grabowsky, pastor, blessed the during Flowery Sunday service at St. Michael
pussy willow branches and palms at the Sunday Ukrainian Catholic Church, Shenandoah.
(Photo: John Usalis)
morning Divine Liturgy. Willow branches standing
about 6 feet tall were in two large vases on both
sides of the Royal Doors, which are located in the
center of the icon wall called the “iconostasis” and that lead into the sanctuary where the altar is located.
A table filled with pussy willows and palms was placed in front of the iconostasis. If possible, the pussy
willow branches are collected by parishioners where they live, either from their properties or in the wild.
“We always forget that we should place ourselves in the time of Jesus and also place ourselves in the time
and events that took place in the Gospel reading,” Grabowsky said in his homily, referring to the Gospel
reading that included Jesus having a dinner in the home of his friend Lazarus, whom Jesus raised from the
dead, along with Lazarus’ sisters, Martha and Mary, and others.
“We’re a lot like Lazarus. Many of us are entombed by many things that have accumulated in our lives,”
Grabowsky said. “Jesus wants to show us that just like Lazarus, who was four days in a tomb, we been
entombed for many years.”
Near the conclusion of the Divine Liturgy, Grabowsky, assisted by altar servers Joel Caputo, Luke Caputo
and Noah Swaldi, incensed the pussy willows and palm, followed by sprinkling them with holy water. After
the blessing, people came to the front for the anointing with holy oil and then selected their blessed willow
branches and palms to bring home as sacramentals.
http://republicanherald.com/news/blessing-of-palms-pussy-willows-begins-journey-to-resurrection1.2021207
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Ukrainian church in Bridgeport celebrates Willow Sunday,
pastor’s birthday
By Gary Puleo, The Times
Herald
03/20/16
BRIDGEPORT
Willow
Sunday took on the festive
theme of a birthday party
at Saints Peter and Paul
Ukrainian Church this
year.
On the Sunday before
Easter, which is also known
as “Willow Sunday” and
is always celebrated with
free breakfast for hundreds
in the church hall, the Rev.
Ronald Popivchak blessed
branches of the willow tree
to hand out to the faithful,
as he always does on this
occasion.
Technically, the beloved
pastor,
who’s
been
running the nearly 91year-old church for 44
years, won’t turn 75 until
May 22, but his many
fans at Bridgeport’s only
surviving Catholic church
and in the community
figured there was no
better time to celebrate his
birthday than the day that
recalls the entry of Jesus
into Jerusalem, where he
was greeted by throngs
of people waving palm
branches.
“With my birthday being
around Memorial Day,
typically the parish can’t
get together then, and
the kids are already
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discharged from school
and everybody’s thinking
about the shore and
the mountains, so they
decided to celebrate my
75th birthday today when
everybody will be at the
breakfast ... the mayor,
the chief of police, and
my family will be down
from Pittsburgh,” said the
gregarious
Popivchak,
who prefers being called
“Father Ron.” It’s a nice
celebratory time for us.”

Msgr. Ronald Popivchak stands behind pussy
willow branches which he blessed before
handing out to the faithful for “Willow
Sunday,” March 20, 2016 at Ss. Peter and
Following the Sunday Paul Ukrainian Church in Bridgeport. (Photo:
morning
liturgy,
Gary Puleo)
Popivchak was headed
for the breakfast gala During a pre-breakfast can afford it,” he said. “We
in the immense church presentation
featuring have a wonderful catering
hall, carrying bunches of students from the parish ministry and the ladies in
blessed branches, marked school,
Popivchak the kitchen all volunteer.
by the fluffy white blossoms learned that a willow tree, They buy and prepare
of the pussy willow.
long considered to be the food and serve it. No
a holy tree symbolizing matter how many people
“These will be available resurrection and eternal come, it’s like Jesus with
for those who want them life, had been planted in the loaves and the fishes,
later,” he said.
his honor in front of the everybody seems to get
church.
fed.”
For centuries, Orthodox
churches in Ukraine have More than 500 were on In lieu of loaves and
substituted pussy willow hand for the morning fishes, the crowd dined
branches for palm fronds repast, including mayor on generous ham steaks,
to celebrate Palm Sunday, Thaddeus
Pruskowski, potato puffs and fluffy
he noted.
Bridgeport Chief of Police scrambled eggs, the result
Bob Ruxton and former of 145 dozen eggs being
“We don’t have palms, Chief of Police Zenny cracked.
because up in Northern Martyniuk.
Europe there were no
palms. The Mediterranean Popivchak has insisted that Adapted
from
the
people have the palms, the breakfast be offered article on: http://www.
so we use pussy willows, at no charge.
timesherald.com/generalwhich are some of the
news/20160320/
first things to bloom in the “I have the philosophy that u k r a i n i a n - c h u r c h - i n spring.”
it’s the people’s money, bridgeport-celebratesnot my money, and we willow-sunday-pastorsbirthday
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BLESSING OF DESIGNATED “HOLY DOOR OF MERCY” AT
ST. NICHOLAS UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH, PASSAIC, NJ
With the receipt of the letter from Archbishop
Stefan Soroka that the parish of St. Nicholas
has been designated as a “Holy Door of
Mercy”, Fr. Andriy Dudkevych began planning
this event. Calling together Sr. Eliane Ilnitski,
SSMI, principal of the parish school and a few
other individuals, work began on setting a date
and all other particulars needed to observe this
honor and celebrate.
The working group selected March 19, Lazarus
Saturday as the appropriate day for the
blessing. As Christ said to Lazarus to “Come
Forth” from the grave, from the darkness,
we are also called to come forward from the
darkness into the light of Christ, crossing the threshold of the blessed “Holy Door”, receiving the graces
proclaimed by Pope Francis.
Natalka Warchola of Warchola Designs chose a theme, one appropriate for decorating the “Holy Door”.
A theme of grapes and wheat, symbolic of our Faith and the Eucharist surrounded the entrance to the
Church. Sr. Eliane designed the banners that would grace the doors of the Church proclaiming the Jubilee
of Mercy as well as preparing the Moleben booklets and additional informational pamphlets explaining the
Year of Mercy and how to live it. In addition, explanations were given on how to gain a plenary indulgence
during this Extraordinary Jubilee Year and prayer cards were distributed.
The afternoon found parishioners gathering in Church, taking the time to go to confession, spending time in
prayer, readying for the procession of the Icon of the Doors of Mercy and the Icon of the logo of the Jubilee
year. The school children and their teachers lined up behind the school; the altar boys lead the procession
with the Cross and Icons, followed Fr. Andriy Dudkevych, Fr. Taras Svirchuk and Fr. Myhalo Ivanyak, C.Ss.
R . Stopping at the main doors of the Church, the clergy intoned the prayers of Blessing of the Holy Door
and the choir and faithful responded. After the blessing, the clergy led the faithful through the blessed
portal. The large crowd of participants filled
the pews of the Church and as the beginning
of Moleben was intoned, all responded, voices
resounding. Immediately following Moleben, the
Divine Liturgy began to celebrate the Entrance
of Our Lord into Jerusalem. Palms and Pussy
willows were blessed and distributed.
At the end of Liturgy, Fr. Andriy thanked everyone
for taking the time to come celebrate and pray
during this special time for the parish and he
invited everyone to a light Lenten reception in
the hall beneath the Church prepared by the
women of the parish.
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“Pray for Ukraine” Commemorative Concert and
Religious Service
“Pray for Ukraine” will be the focus of a
commemorative religious service and concert on
Sunday, April 17, 2016, beginning at 3 p.m. in
the golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral
of the Immaculate Conception, 830 North Franklin
Street, Philadelphia, Pa. “Pray for Ukraine” will
commemorate the 30th anniversary of the nuclear
disaster at Chornobyl, Ukraine and will be a day
of prayer for an end to the war in eastern Ukraine.
All are invited and encouraged to participate in
this solemn event of prayer, music, reflections and
hope for peace in Ukraine.

Концерт пам’яті «Молитва за
Україну» та молитовна відправа
У неділю, 17 квітня 2016 року, о 3 год. дня в
золотоверхій Українській Католицькій Катедрі
Непорочного Зачаття в Філадельфії (830 North
Franklin Street), відбудеться церковна відправа та
концерт пам’яті «Молитва за Україну» з нагоди
відзначення 30-ліття
Чорнобильської трагедії
та день молитви за завершення війни на Сході
України. Запрошуємо і заохочуємо всіх до участі
в молитві, музичному вшануванні та роздумах з
надією про мир в Україні.

Image of war
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Chornobyl before and after

НЕДІЛЯ МИРОНОСИЦЬ
10 КВІТНЯ 2016
Євангелія від Марка 15:43-16:8
Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й сам очікував Божого Царства,
прибув і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же
здивувався, що вже вмер; і прикликавши сотника, спитав його, чи давно
помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло; а Йосиф, купивши
полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висічений
у скелі; потім прикотив камінь до входу гробу; Марія ж Магдалина й Марія,
мати Йосифа, дивились, де його покладено. Якже минула субота, Марія
Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та
намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу,
як сходило сонце, та й говорили між собою: “Хто нам відкотить камінь від
входу до гробу?” Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, - був
бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу,
- і вжахнулись. А він до них промовив: “Не жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого Він
воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що
випередить вас у Галилеї: там його побачите, як він сказав вам.” І вони, вийшовши, втекли від гробу,
бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися.
Хто
такі
жінкимироносиці?
Категорія: Роздуми на
канві свят
Жінки-мироносиці
- послідовниці Ісуса
Христа, які прийшли
першими до печери,
де
напередодні
було покладено тіло
Спасителя.
Жінки
прийшли для того, щоб,
згідно з юдейським
обрядом,
помазати
Його тіло спеціальними
запашними сумішами,
які послабили б на час
процес розкладання.
Жінки-мироносиці
описані у євангелистів
по-різному. Наприклад,
в Євангелії від Матея
фігурують тільки «Марія
Магдалина та інша
Марія навідатися до
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гробу» (Мт. 28,1). У
Євангелії від Марка
– «Марія Магдалина,
Марія,
мати
Якова
Молодшого та Йосифа,
і Саломія» (Мк. 15,40).
У Євангелії від Луки
- «Марія Магдалина,
Йоанна й Марія, мати
Якова та інші жінки,
що були з ними» (Лк.
24,10). Євангеліє від
Івана свідчить про те,
що з жінок-мироносиць
в той ранок двічі до
гробу приходила тільки
Марія
Магдалина.
Таким чином, ім’я Марії
Магдалини згадується
у
всіх
чотирьох
канонічних Євангеліях.
У євангелистів Марка
та Луки в розповіді
про відвідини гробу
фігурують
також
Саломія та Йоанна.

Згідно
Святого
Передання, коли Юда
зрадив Христа, всі Його
учні розбіглися. Апостол
Петро
слідував
за
Спасителем до двору
первосвященика,
де
тричі відрікся від Нього.
Коли був розп’ятий
Спаситель, всі, хто
проходив повз глузували
з Нього і тільки Його
Мати з учнем Іваном
стояли біля Хреста і
жінки, що пішли за
Ним і Його учнями. Це
були Марія Магдалина,
Йоанна, Марія, Мати
Якова, Саломія, та
інші, які отримали в
наслідок назву: жінкимироносиці.
Свідки Воскресіння
Жінки-мироносиці
залишилися
вірними
Спасителю до кінця.
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При цьому вони не мали
ніякої можливості щонебудь змінити і не мали
права голосу - а лише
мовчазно стояли біля
Хреста, перебуваючи
зі своїм Учителем до
останньої хвилини.
Жінки-мироносиці
першими дізналися про
Воскресіння Христове
і
побачили
Його
воскреслим.
Коли жінки йшли до місця
поховання Спасителя,
вони міркували, хто
зможе відвалити камінь
від похоронної печери.
Але перед їх приходом
з’явився Ангел, після чого
стався землетрус, який
відвалив камінь і налякав
варту. Ангел свідчив
жінкам-мироносицям,
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 19)

НЕДІЛЯ МИРОНОСИЦЬ
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

що Христос воскрес
і випередить їх в
Галилеї. У Євангеліє
від Івана особливим
чином підкреслюється,
що першою до гробу
прийшла
Марія
Магдалина, після чого
вона
повернулася
до апостолів Петра і
Івана і повідомила, що
«…забрали Господа з
гробниці й не знаємо,
де покладено його!» (Ів.
20,2), побачивши, що
тіла немає в гробниці.

Марія
Магдалина
плакала і думала, що
тіло Спасителя викрали.
У цей час їй з’явився
Христос, Якого вона
спочатку прийняла за
садівника. Він сказав
їй,
щоб
вона
не
торкалася до Нього,
бо Він ще не зійшов
до Отця, і попросив
повідомити Його учням
про Його воскресіння.
Марія
Магдалина,
повертаючись до учнів,
зустрічає іншу Марію - і

їх і каже: «Радуйтеся!»
Ті підійшли й кинулися
йому в ноги і вклонилися.
Тоді Ісус сказав їм: «Не
бійтесь! Ідіть і сповістіть
моїх братів, щоб ішли
назад у Галилею: там
Однак
існує
також мене побачать» (Мт.
передання, що першій 28,9-10).
Ісус з’явився не Марії
Магдалині, а Своїй http://www.dyhdzvin.
Матері - Марії. А в o r g / i n d e x . p h p /
Євангелії від Матея Ісус dukhovni-nauki/rozdumiзявляється відразу всім na-kanvi-svyat/341-khtoжінкам-мироносицям: taki-zhinki-mironositsi
«Аж: ось Ісус зустрів
Христос знову повеліває
їм повідомити про Своє
воскресіння
учням.
Апостоли, почувши про
воскресіння Спасителя,
не повірили в це.

Holy Myrrh-Bearers Parish, Swarthmore, PA
1st Anniversary Luncheon/Easter Brunch
In order to celebrate our successful first year as a newly
established parish community, Holy Myrrh-Bearers Parishioners
cordially invites all of the surrounding community to our “1st
Anniversary/Easter Brunch” to be held on Sunday April 10th
at 11:30 am. in our Parish Hall located at 900 Fairview Road
in Swarthmore/Ridley Township.
We will be featuring:
Appetizer: traditional Slavic Easter-time favorites such as: Ham,
Kielbasi, Egg, Paska, Horseradish
Main course: Succulent Chicken Breast or Juicy Pork Loin with
Pasta Salad, Green Beans and Desserts.
Refreshments: Coffee, Tea, Water and Iced Tea.
Cost is only $15 for Adults; $10 children 6-12; children under
6 are Free!
In order to not disappoint anyone, reservations are being
requested. Please leave your reservation information on the
Parish Office voicemail at (610)544-1215 or reserve via email
to: HMBChurch@verizon.net
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Holy
Myrrh-Bearers
Parish,
Swarthmore, PA (Photo from
Parish Facebook Page.)

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока відсвяткував 15річчя введення на Митрополичий Престіл

(фото) Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока з єпископами Іваном Бурою,
Павлом Хомницьким, ЧСВВ, священиками, дияконами, преподобними сестрами і
працівниками Канцелярії Архиєпархії. 17 березня 2016 р., Катедра Непорочного
Зачаття, Філадельфія.
Філадельфія. - 17 травня 2016 р. Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока відсвяткував 15ліття свого введення на Престіл Митрополита США, яке відбулося 27 лютого 2001 р. З цієї
нагоди в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття було відслужено Молебень
до Богородиці. Митрополит Стефан прочитав Євангеліє, а єпископ Кир Іван Бура виголосив
проповідь.

During the homily, Bishop John Bura spoke about how we all have different gifts and talents. Bishop Bura did
not stress all the achievements of Metropolitan Stefan for he said it would take hours to list them all in a four
page summary; however Bishop Bura especially wanted to commend Metropolitan Stefan on his achievement
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 21)
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Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока відсвяткував 15річчя введення на Митрополичий Престіл
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

on trying to make our church
known to others. Metropolitan
Stefan
participates
in
various committees with the
United States Conference of
Catholic Bishops, the Knights
of Columbus, and others.
Metropolitan Stefan tries to
put us on the map. He tries
to make a name for our
church. This has resulted in
humanitarian aid to Ukraine
from the Knights of Columbus
for example, and we are
grateful.
Bishop John Bura ended his
homily saying, “Your Grace,
today as we celebrate the
15 anniversary of installation
of Archbishop-Metropolitan,
please accept our best
wishes, prayers, gratitude
and for continued success
in your important ministry as
the spiritual father and chief
shepherd of our Philadelphia
Archeparchy. May you seek
and always receive God’s
abundant graces in all your
endeavors.
And may our
most Holy Mother of God and
Ever Virgin Mary protect and
preserve you with her heavenly
maternal mantle for many
happy and blessed years.”

Єпископ Іван Бура виголошує проповідь

At the conclusion of the
Moleben,
Father
Andriy
Rabiy offered congratulations
to Metropolitan Stefan on
behalf of the priests of the
Archeparchy of Philadelphia.

По закінченні Молебню

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 22)
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Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока відсвяткував 15річчя введення на Митрополичий Престіл
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Після Молебню в залі парафії
відбувся обід, перед початком
якого
Єпископ
Павло
Хомницький, ЧСВВ, виголосив
молитву, а отець Йосиф Шупа,
Канцлер Архиєпархії, підняв
здравицю за Митрополита
Стефана. Під час обіду отець
Михайло Гатско, звернувся
зі словами привітання до
Митрополита, які доповнив
своїми роздумами і спогадами
з минулих років.

During the Moleben
Metropolitan-Archbishop Stefan
Soroka noted how there were two
events that had a huge influence on the person who he was called to be. The first event was at the
funeral of Saint John Paul II. Metropolitan Stefan said it was very moving to be there among bishops and
political and religious leaders of the world. Metropolitan Stefan described how during the funeral, the
wind was flipping the pages of the Gospel book on the coffin and then suddenly the Gospel book slammed
closed. Metropolitan Stefan slapped his hands together during his speech to imitate the slamming of the
Gospel book closing. Metropolitan Stefan said he felt like the closing of the book meant that was the end.
Metropolitan Stefan said how we are all gifted with talents and abilities and there is a matter of time to
use those gifts and talents; and how do we use and maximize that time we are given. All of us are called
and life is short.
The second event that had a huge influence on the person Metropolitan Stefan was called to be was meeting
Blessed Teresa of Calcutta, Mother Teresa. Mother Teresa will be canonized a saint on September 4, 2016.
Metropolitan Stefan explained how he met her (in 1985) at the ordination Father Brian Kolodiejchuk for
the Missionaries of Charity Congregation, a society founded by Mother Teresa of Calcutta. Metropolitan
Stefan said Mother Teresa stood next to him and she said, “Watch out, Father.”
Metropolitan Stefan said to Mother Teresa, “Watch out what, Mother.” Mother
Teresa said again, “Watch out, Father.” Metropolitan Stefan said again,
“Watch out what, Mother.” Finally Mother Teresa said, “They’re going to get
your heart here.” Metropolitan said he thought of what his heart was saying,
and how he realized it was learning the meaning of the joy of the Gospel of
Jesus Christ.
Metropolitan said, “The Lord has His plans for each of us and it is important
to realize the time given to us to express our giftedness is limited. As we get
older we have less opportunity to express that. We ought not to take it for
granted and we ought to be fully giving of our giftedness. And above all,
Митрополит
Стефан
in the joy that Mother Teresa shared with him, of the Gospel and the joyful
під час обіду.
ministry of Our Lord and invite others to come to know Jesus is our personal
savior.”
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First Confession around the Archeparchy

St Johns in Northampton – held the 1st Confession on Saturday-March 19, 2016
We had 9 students make their 1st Confession this year! It was a terrific year.
Pictured with Father David Clooney are: Gabrielle Hochmiller, Donato Brigidi, Christian Trinkley, Elizabeth
Schock, Matthew Barbieri, Ava Kalischenko, Aesun Bowers, Karly Hirsch, and Alexander Neagle.

The Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family Celebrated First Confession
Six of our parish children made their first confession on Lazarus Saturday, March 19, 2016. Congratulations
to (front row l-r) Sophia Melnyk, Larysa Kohut, Mackenzie Craig, Carolina Keda-Andriyenko, Kalyna Mazal,
and Anna Fulmer. God Grant Them Many Happy Years. (second row l-r) Altar server Melania Kolcio, Fr.
Wasyl Kharuk, Fr. Robert Hitchens, and altar server Christina Curtis.
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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.
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
Датки отримані від
були вивезені непотрібні речі, які накопичувалися
1-го до 31-го áåðåçíÿ 2016
впродовж років, що дозволило краще організувати
архіви. Встановлення центрального кондиціонера,
телефонних та комп’ютерних комунікацій здійснюється Gift Amount
в перенесеному парафіяльному будинку. Роботи
просуваються досить швидко. Працівники Канцелярії $1 - 49
Anonymous
та Катедри допомагають у проведенні всіх цих Paul & Antoinette Ridilla
робіт.
Amelia Balandovich
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!
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.
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Paul & Mary Richelmi
Theodore & Patricia Palko
Donna I. Pankulics
Katria Czerwoniak

$100 - 199

John S. Vasko
Stephen & Sharon Nachesty
Alexandra Stasiuk
Eugene & Danuta Sawicky
Anonymous

$200 - 499

Michael & Carol Ann Nunno
Evelyn Trently

$500 - 999

Rev. Deacon Paul & Anna Makar
Very Rev. Archimandrite Joseph Lee
Christina & Theodosia Hewko
Carol Rutkowski-Rogers
Gerald Peklak
Catherine P. Peklak
Mary Ann Pupchock
Yuri Deychakiwsky & Irena Mostovych
Ss. Peter & Paul U. C. Church - Plymouth, PA
St. Stephen U. C. Church - Toms River, NJ
Presentation of Our Lord U. C. Church - Lansdale, PA
St. Anne Ukrainian Catholic Church - Warrington, PA
Assumption of the BVM U. C. Church - Perth Amboy, NJ

$1000 - 4999

Ss. Peter & Paul U. C. Church - Simpson, PA
Ss. Peter & Paul U. C. Church - Jersey City, NJ

“Vacation with God:
Embroidery for Jesus Christ”

Sviachene to be held in Scranton

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

The annual Easter Dinner “Sviachene”- sponsored by
St. Vladimir Ukrainian Greek
Catholic Church will be take
place at the parish center,
428 North Seventh Avenue,
Scranton on Sunday, April 10,
2016, beginning at 12:30pm. Dinner will consist
of holubchy, mashed potatoes, vegetable, rolls,
dessert and beverages. Advance takeouts and
table reservations only - no tickets sold at the
door. Takeouts available from 11:30am to 12
noon.
Drawing for door prizes and a theme basket raffle
will be conducted. Tickets: $13.00 adults; $6.00
children age 6-12; age 5 and under free. For
reservations contact Dorothy at 570 346-4164.
No reservations will be accepted after Monday,
April 4.

Women as Caregivers:
Spiritual, Pastoral and Practical Matters
Sponsored by:
The Ukrainian
Catholic
Archeparchy of
Philadelphia
The Sisters of
the Order of
Saint Basil the
Great
The Sisters
Servants of
Mary
Immaculate

St. Mary’s Villa - Sloatsburg, NY
April 17, 2016

The Missionary
Sisters of the
Mother of God

St. Mary’s Chapel has been inaugurated as a “Holy Door” of Mercy
during this Jubilee Year. In celebrating this Jubilee Year of Mercy,
the Sisters Servants of Mary Immaculate invite all the faithful to come
and pray with us on a monthly basis during the year, and at any time
you feel the need to come and pray on your own.

at the
UKRAINIAN CATHOLIC NATIONAL SHRINE OF
THE HOLY FAMILY
4250 Harewood Road, Northeast
Washington, D. C.
OR

SUNDAY, APRIL 24, 2016

at
ST. VLADIMIR UKRAINIAN GREEK CATHOLIC
CHURCH
430 North Seventh Avenue
Scranton, Pennsylvania

St. John, Protector of the Theotokos and
Patron of Caregivers

In his Letter to the Galatians, St. Paul teaches us “… not (to) grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give
up.” Come join the women of the Archeparchy as our speakers address, within the framework of Sacred Scripture and the
tenets of Eastern Christian Spirituality, the pastoral and practical aspects of caring for family members with special needs
AND offer suggestions for caregivers on how to care for themselves spiritually, pastorally and practically.

Our Day begins with Divine Liturgy at 10:30 a.m. at both locations followed by Luncheon and
Program.

Our next day of communal prayer will be on Sunday, April
17th. In order to receive the plenary indulgence, the
Sacrament of Reconciliation will be available at 1 pm in
English and Ukrainian by V. Rev. Archpriest Canon Edward
Young and Rt. Rev. Mitred Msgr. John Terlecky, followed by
the celebration of the Divine Liturgy at 2 pm. All are welcome
to come pray for the graces and blessings needed.

REGISTRATION

Suggested
Donation:

I will attend Women’s Day on  MARCH 6 in Washington (Registration Deadline: February 20)
I will attend Women’s Day on  APRIL 24 in Scranton (Registration Deadline: April 10)

$10 to Cover the
Cost of Lunch

____________________________________________________________________________

Please Make
Checks Payable to:

Ukrainian
Catholic
Archeparchy of
Philadelphia

The address is 150 Sisters Servants Lane, Sloatsburg, NY 10974.
If you have any questions, please call Sr. Kathleen at 845-753-2840
or e-mail to srkath25@gmail.com
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SUNDAY, MARCH 6, 2016

Name

____________________________________________________________________________
Address

____________________________________________________________________________
City

State

Email

Phone

____________________________________________________________________________
Parish

PLEASE MAIL REGISTRATION TO:
Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM
710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, Pennsylvania 19046

25

ZIP

____________________________________________________________________________

2016 LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS LENTEN RETREAT
“MERCIFUL LIKE THE FATHER”

The week end of March 11 – 13, 2016 found a group of faithful from various parishes of the Archeparchy
of Philadelphia and the Stamford Eparchy gathered at St. Mary’s Villa for a time of prayer and reflection.
As the sun set over the Villa, the retreatants gathered in the Chapel for what would be the beginning of a
peaceful, prayerful and soul searching experience, a time away from the everyday routine.
Archpriest Rev. Daniel Troyan was introduced by Sr. Olga Farina,
OSBM, National Religious Director of the League of Ukrainian
Catholics. Fr. Dan outlined his objective for the week end in
providing an understanding of God’s Mercy. He defined mercy
and it’s relation for each of us to God in our lives. Mercy is the
foundation of His covenant with us. In our humanness we lack
power and control and in our prayer we go to God to ask and
seek His mercy. Without mercy our perception of life, of God, is
skewed. Mercy is linked to love and compassion which we need to
show to each other. The evening ended with the group praying the
Akathist to the Mother of God.
Fr. Dan

The days continued with the discussion on where we find mercy, how
we accept God’s mercy and when we seek and pray for mercy, especially in the Divine Liturgy. The Liturgy
of St. Basil the Great was reviewed which provided the text so that in the reading of the Anaphora, we see
more clearly how we pray for mercy and how often.
(continued on next page)
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2016 LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS LENTEN RETREAT
“MERCIFUL LIKE THE FATHER”
(continued from previous page)

We were graced with a visit from Emeritus, Bishop Basil Losten, who joined us for Liturgy and lunch. The
weather allowed the group to gather outdoors to pray the Stations of the Cross. The retreatants had ample
time to spend in quiet reflection as well as time for confession.
Concluding the week end, Fr. Dan
led the group in the renewal of their
Baptismal vows before the morning
Liturgy. The group gathered in the
gallery outside the “Holy Door” of
St. Mary’s Villa. Each recited their
vows, blessed with holy water and
accepted their lighted candles. Before
entering the chapel through the “Holy
Door”, the required prayers for the
Holy Father were recited so that upon
entering the chapel and participating
in the Eucharist, all could receive the
plenary indulgence and graces of their
participation.
As each departed for home, they
left peaceful and spiritually uplifted,
anticipating the next retreat.

Stations of the Cross

We are grateful to the Sisters Servants of Mary Immaculate for providing the spiritual venue where we can
come and refresh ourselves, especially at this time, where we have the opportunity to participate in the
celebration of the Year of Mercy and cross the threshold of the Holy Door of Mercy.
Comments from participants:
Thank you for making this retreat another life changing weekend for me! Looking forward to 2017 already!
Seeing the entire group of such beautiful spirited people was truly a blessing. The hospitality and fellowship
melted our hearts once again. A special thank you to the Sisters for their generous hospitality and to Fr.
Dan for a wonderful conference and for his spiritual guidance!... (MB)
Thank you for organizing such a helpful, peaceful and much-needed weekend… (AB)
Thank you for the time spent organizing a wonderful retreat. It was very meaningful time for all of us
from St. John’s. We learned a lot, loved the prayer services and bonded with each other in a special
way….(AN)
Thank you to everyone who participated in the weekend for your kindness and support. My soul is very
appreciative. Enjoyed spending time with all…. (KM)
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Representatives from Northampton, PA attend Lenten Retreat
Six Religious Education Teachers from St John’s
Ukrainian Catholic Church in Northampton PA
attended the retreat in Sloatsburg NY at Sisters
Servants of Mary Immaculate (SSMI) on March 1113, 2016 (Andrea Neagle, Lisa Madeira, Paulette
Yonosh, Kim Matto, Michelle Barbieri, Marcia
Vincler from St John’s in Northampton and Amy
Bolesky from St Peter’s in Elizabethtown PA)
Meeting the LUC Leaders Marion Hrubec, Helen
Fedoriw, Yanka Everett and the entire group of
such beautiful spirited people was truly a blessing.
Their hospitality and fellowship melted our hearts
once again! Thank you for making us all feel so
welcome! A special thank you to the Sisters at
SSMI for their generous hospitality and to Father
Dan Troyan from Holy Ghost Ukrainian Catholic Church in West Easton PA for a wonderful conference
and for his spiritual guidance!
The weekend was filled with conferences, liturgies and time for reflection. It included the Stations of the
Cross outside on a beautiful Saturday and a video called the Kiss of Christ-Mystery of Repentance. There
was an anointing service for healing and a service where participants renewed their baptismal vows. There
was time for confessions with Father Dan.
Since we are celebrating the Year of Mercy, SSMI was blessed with Holy Doors. The Holy Door becomes
a Door of Mercy through which anyone who enters will experience the love of God who consoles, pardons
and instils hope. We were honored to be part of the pilgrimage and journey of walking closer with God
and discovering a moment of grace and spiritual renewal. The doors are symbols of God’s Mercy – open
to welcome everyone into the compassion of God’s love.

Provincial Chapter to be held June, 2016
The Sisters Servants of Mary Immaculate, of the Immaculate Conception
Province, have begun preparations for their
Provincial Chapter, which will take place
from June 20-24 at St. Mary’s Villa in
Sloatsburg, NY. The purpose of the Chapter
is three-fold: to elect a Provincial Superior
and Councilors for a five-year term; to discuss important matters of the Province; and
to review directives of the Province.
The present Provincial Council is: Sr.
Kathleen Hutsko, Provincial Superior; Sr.
Stephanie Sema, Assistant Provincial Superior; and Councilors Sr. Thomas Hrynewich,
Sr. Natalya Stoczanyn and Sr. Eliane Ilnitski. The Sisters Servants invite all clergy, religious and faithful to
join them in prayer as we prepare for and participate in this Provincial Chapter.
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Come and see the
Easter Display at the
Treasury of Faith
Museum
Courtesy of the Ukrainian National
Women’s League of America, Inc.
Branch 88, Philadelphia Regional
Council
TREASURY OF FAITH MUSEUM
810 North Franklin Street
Philadelphia, PA 19123
(215) 627-3389
Schedule
Saturday, April 30th - 1 to 2pm.
Sunday, May 1st - after
each Liturgy.

(continued on next page)
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Українська Католицька громада в Вашінгтоні вітає
Президента Петра Порошенка
Вашінгтон. – 31 березня українська громада американської столиці зібралася біля Меморіалу
Голодомору в Вашінгтоні до якого Президент України Петро Порошенко здіснив свій візит по прибутті
до Вашінгтону. Президент Петро Порошенко перебував у США на запрошення Президента Барака
Обами для участі в Міжнародному саміті по ядерній безпеці, що проходив з 31 березня по 1 квітня
2016 р.

Лариса Курилас, парафіянка
церкви Пресвятої Родини
і
проектант
Меморіалу
Голодомору зустрічається з
Президентом Порошенком.
Український Католицький Крайовий Собор Пресвятої
Родини. Духовенство разом з громадою вітає
Українського Президента. У першому ряду: Посол
України в США Валерій Чалий, о. Роберт Гітченс, о.
Василь Харук, Єпископ Іван Бура, Президент Петро
Порошенко в оточенні дітей.

Президент Порошенко вітається з
Петром Колсіо, сестра якого, Меланія,
вітала Президента.
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Єпископ Іван Бура вітає Президента
Петра Порошенка.
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Україна та США розвинуть стратегічне партнерство – зустріч
Президентів Порошенка та Обами
01 Квітня 2016
Під час Саміту ядерної безпеки у Вашингтоні Президент України
Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Сполучених
Штатів Америки Бараком Обамою.
Глави держав обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму
і скоординували зусилля для повної імплементації Росією
Мінських домовленостей.
Президенти також обговорили питання розвитку стратегічного
партнерства між Україною і США.
Окрему увагу було приділено необхідності якнайшвидшого
формування зорієнтованих на реформи коаліції та уряду в
Україні.
Президент Обама підтвердив готовність надати третій транш
кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів США по завершені
процесу формування уряду в Україні.
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-ssha-rozvinutstrategichne-partnerstvo-zustrich-36934

Президент Петро Порошенко відвідав та поклав квіти до Меморіалу жертвам Голодомору
1932-33 років в Україні у Вашингтоні. http://www.president.gov.ua/en/photos/robochij-vizitprezidenta-ukrayini-do-ssha-452
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Пам’ять про Голодомор об’єднує весь цивілізований світ і робить нас
сильнішими – Президент відвідав Меморіал жертвам трагедії
31 Березня 2016
Президент
Петро
Порошенко
відвідав
та поклав квіти до
Меморіалу
жертвам
Голодомору
193233 років в Україні
у
Вашингтоні
та
поспілкувався
з
українською громадою
під час робочого візиту
до США.
Глава
держави
подякував
всім,
хто
протягом
багатьох
десятиліть
невтомно
поширює
правду
про жахливий злочин
кремлівської влади, та
тим, хто безпосередньо
долучився до втілення
унікального українськоамериканського проекту
– Меморіалу.
«Пам’ять
про
Голодомор
об’єднує
весь цивілізований світ і
робить нас сильнішими»,
підкреслив
Петро
Порошенко.
Цей Меморіал засвідчує,
що злочини, які вчинились
проти
українського
народу
визнаються
геноцидом, а також
постійно нагадує про те,
що злочини скоєні проти
українців
назавжди
залишаться в серцях,
зазначив Президент. «Ми
ніколи не пробачимо
Кремлю
знищення
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мільйонів
українських
патріотів. Ми відновимо
справедливість
і
ті,
хто скоїв цей злочин
навіки отримають свою
заслужену кару у пам’яті
не лише українців, а
й по всьому світу»,
підкреслив
Петро
Порошенко.
Петро
Порошенко
наголосив на важливості
збереження пам’яті про
Голодомор та його жертв
для виховання молодого
покоління українців. За
останні роки змінилось
ставлення до Голодомору
у
світі,
зазначив
Президент та подякував
Міністру
закордонних
справ Литви Лінасу
Лінкявічусу, який разом з
українською делегацією
вшанував пам’ять жертв
цієї трагедії.
Президент підкреслив,
що
українці
несуть
велику
жертву
захищаючи незалежність
і територіальну цілісність
не лише Української
держави але й свободу,
демократію і цінності, на
яких базується державна
система США, ЄС, і весь
цивілізований світ.
Петро
Порошенко
наголосив, що як і
злочин Голодомору, так
і усі злочини зараз в
окупованому Криму та
на Донбасі, що чиняться

кремлівською владою,
матимуть
неминуче
покарання. Президент
додав, що невідворотним
буде покарання тих, хто
незаконно
позбавляє
волі Надії Савченко,
Олега Сенцова і всіх
інших
українських
патріотів.
Україна вдячна США та
усьому цивілізованому
світу
за
підтримку
в
спільній
боротьбі
за
відновлення
справедливості
та
верховенства
права,
зазначив
Петро
Порошенко. Президент
також
подякував
українській громаді за
те, що «усім серцем
люблять
Україну
та дбають про неї,
перебуваючи в Америці,
плекають спадщину, в
якій джерело натхнення,
віри та надії у найважчі
часи».
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Президент
зауважив,
що не зміг відвідати
Вашингтон 7 листопада
2015
року,
коли
відбулось
урочисте
відкриття
Меморіалу,
через події в Україні. На
заходах була присутня
Дружина
Президента
Марина
Порошенко,
яка
передала
відеозвернення від Глави
держави. За словами
Президента, Меморіал
розташований майже в
центрі Вашингтону і тому
велика кількість людей
можуть
вшанувати
пам’ять
невинних
українців, які загинули
під час штучного голоду
в Україні.
h t t p : / / w w w .
president.gov.ua/
news/pamyat-progolodomor-obyednuyeves-civilizovanij-svit-i-robi36929

Апостольський нунцій відвідав парафії УГКЦ на Донбасі
29 березня 2016
Під час візиту на Донбас Апостольський
Нунцій не оминув увагою й місцевих
греко-католиків.
Так, він відвідав парафію Архистратига
Михаїла УГКЦ, що в Запоріжжі. Тут
він зустрівся з владикою Степаном,
Екзархом Донецьким УГКЦ, і монахинями.
«Апостольський Нунцій дуже цікавився
життям парафій УГКЦ на територіях
екзархату. Для нас його приїзд став
великою і неочікуваною радістю», –
розповів єпископ.
Архиєпископ Гуджеротті також відвідав
головний храм Донецького екзархату
– собор Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ, де зустрівся з о. Ростиславом Муховським та
парафіянами.
«Візит Архиєпископа для нас став великою радістю. В особі Апостольського Нунція ми зустріли дуже
добру і веселу людину, яка привезла нам вітання від Папи Франциска. Його присутність додала нам
віри і сподівання на велику Божу ласку для терплячих людей Донбасу. Прошу всіх про молитву за нас»,
- розповів священик. Про це повідомляє прес-служба Донецького екзархату УГКЦ.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/apostolic_nunciatura/62938

Свята Любов
І знову усміхається нам щастя
Душевний мир і спокій у душі.
Святковий день єднає нас у вірі,
Христос Воскрес, щоб мали ми життя усі!

Співаймо від душі у церкві, всюди,
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

і Мати Божа поспішить усім на поміч,
Всі Ангели святі з небес.
Бог - є Любов!
Любов і нам дарує.
ХРИСТОС ВОІСТИНУ ВОСКРЕСІ

Любов Господня в мирі люд єднає
і милосердя Боже милує усіх.
Христова Пасха зболілі душі причащає
А Воскресіння радує серця людські.

Моліться, веселіться всі в любові,
Великдень - це благословення із небес.
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о. Євген Монюк
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Великоднє послання Urbi et Orbi Папи Франциска
(27 березня 2016)
Нехай же Господь життя
супроводжує
також
зусилля, що мають на
меті досягти остаточного
подолання
війни
в
Україні,
надихаючи
й підтримуючи також
ініціативи гуманітарної
допомоги, між якими
– звільнення в’язнів.
27/03/2016
У неділю, 27 березня
2016 р., після Святої
Меси на площі Святого
Петра у Ватикані, Папа
Франциск
звернувся
до Риму та світу з
наступним великоднім
посланням:
«Хваліте Господа, бо
добрий, бо милість його
вічна» (Пс 135,1)
Дорогі брати й сестри,
благодатної вам Пасхи!
Ісус Христос, втілення
Божого милосердя, з
любові вмер на хресті і
з любові воскрес. Тому
сьогодні проголошуємо:
Ісус є Господь!
Його
воскресіння
повністю
здійснює
пророцтво
Псалма:
Боже
милосердя
є
вічним, Його любов –
назавжди, вона ніколи
не вмирає. Ми можемо
повністю Йому довіряти,
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й дякуємо Йому за те,
що Він задля нас зійшов
аж до глибин безодні.

відкинених, немов сміття,
жертв
визискування
та насильства. Світ є
сповнений людьми, які
Перед
обличчям страждають тілом і духом,
духовних і моральних в той час, як щоденні
безодень людства, перед новини
переповнені
обличчям порожнеч, які повідомленнями
про
відкриваються у серцях жорстокі
злочини,
та викликають ненависть які нерідко кояться в
і смерть, лише безмежне домашніх стінах, про
милосердя може дати ш и р о к о м а с ш т а б н і
спасіння. Лише Бог збройні конфлікти, які
Своєю любов’ю може піддають
невимовним
заповнити ці порожнечі, випробуванням
цілі
ці провалля, даючи нам народи.
змогу не провалитися в
них, але й далі разом Нехай же воскреслий
прямувати до Землі Христос вкаже стежки
свободи й життя.
надії дорогій Сирії,
країні,
яку
шматує
Радісне звіщення Пасхи: тривалий конфлікт, з
Ісуса, розп’ятого, нема його сумною чередою
тут, Він воскрес (пор руйнувань,
смертей,
Мт 28,5-6), дає нам зневаги до гуманітарного
втішаючу впевненість у права та руйнування
тому, що безодню смерті громадського співжиття.
подолано, і, разом з Ввіряємо
могутності
цим, вже переможені воскреслого
Господа
жалоба,
стогони
й триваючі переговори,
печаль
(пор
Одкр щоби добра воля та
21,4). Господь, Який співпраця всіх змогли
вистраждав покинення зібрати плоди миру й
Своїми учнями, тягар розпочати будівництво
несправедливого засуду б р а т е р с ь к о г о
та
сором
ганебної суспільства, в якому
смерті, тепер вчиняє шанують
права
та
нас учасниками Свого гідність
кожного
безсмертного життя й громадянина.
Нехай
дарує нам Свій погляд же послання життя,
ніжності й співчуття до що пролунало з уст
голодних та спраглих, Ангела при відваленому
чужинців та в’язнів, гробному
камені,
відсунутих
за
борт переможе закам’янілість
суспільного
життя, сердець та посприяє
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плідній
зустрічі
між
народами й культурами
в
інших
регіонах
Середземномор’я
та Близького Сходу,
зокрема, в Іраку, Ємені
та Лівії.
Нехай же образ нової
людини, що сяє в
Христовому
обличчі,
посприяє
співжиттю
між ізраїльтянами й
палестинцями у Святій
Землі, як також –
терпеливій готовності
та
щоденному
заанґажуванню
трудитись на користь
закладання
підвалин
справедливого
й
тривалого миру шляхом
безпосередніх
та
щирих
переговорів.
Нехай же Господь життя
супроводжує
також
зусилля, що мають на
меті досягти остаточного
подолання
війни
в
Україні,
надихаючи
й підтримуючи також
ініціативи гуманітарної
допомоги, між якими
– звільнення в’язнів.
Господь
Ісус,
наш
Мир (Еф 2,14), Який,
воскресаючи, переміг
гріх та смерть, нехай
під час цього свята
Пасхи пробудить у
наших серцях почуття
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 35)

Великоднє послання Urbi et Orbi Папи Франциска
(27 березня 2016)
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

близькості до жертв
тероризму, сліпої та
жорстокої
форми
насильства,
що
не
перестає
проливати
невинну кров у різних
частинах
світу,
як
це сталось під час
нещодавніх терактів у
Бельгії, Туреччині, Нігерії,
Чаді, Камеруні, КотД’Івуарі та Іраку; нехай
приведе до позитивних
результатів
спонуки
надії та перспективи
миру
в
Африці,
зокрема, маю на увазі
Бурунді,
Мозамбік,
Демократичну
Республіку Конґо та
Південний
Судан,
позначені
політичним
і
соціальним
напруженням.
Бог переміг егоїзм та
смерть зброєю любові;
Його Син Ісус – це двері
милосердя,
навстіж
відчинені для всіх. Нехай
же Його пасхальне
послання дедалі більше
освітлює венесуельський
народ у важкій ситуації,
яку він переживає, та
тих, у чиїх руках лежить
доля країни, щоб було
можливим трудитись з
огляду на спільне добро,
шукаючи простору для
діалогу й співпраці між
усіма. Нехай повсюди
докладаються старання
на користь культури
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зустрічі, справедливості
та взаємної пошани,
адже лише вони можуть
гарантувати духовний та
матеріальний добробут
громадян.

У цей славний день
«веселиться
земля,
огорнена
великим
сяйвом»
(пор
Пасхальне
звіщення),
але
вона
також
знищена та зневажена
визискуванням,
жадібним до наживи,
яке порушує рівновагу
природи.
Особливо
маю на думці терени,
заторкнуті кліматичними
змінами, які нерідко
викликають посуху або
сильні повені, наслідком
яких
є
продовольчі
кризи в різних частинах
планети.

взиваймо перед Ним:
Алилуя!» (св. Мелітон
Сардійський, Пасхальна
проповідь).

До всіх, хто в наших
суспільствах
втратив
Воскреслий
Христос
всяку надію та радість
–
звіщення
життя
життя, до пригнічених
для всього людства,
похилих віком осіб, які
відлунює крізь століття
в самотності відчувають
та заохочує нас не
упадок сил, до молоді,
забувати про людей,
якій, здається, немає
що вирушили в дорогу,
майбутнього, до всіх
шукаючи
кращого
ще
раз
звертаюся
майбутнього – дедалі
словами Воскреслого:
численніші
шереги
«От, нове творю все...
мігрантів та біженців,
Я спраглому дам даром
між
якими
чимало
від джерела води життя»
дітей, – що втікають
(Одкр 21,5-6). Нехай
від війни, від голоду, від Разом
з
нашими же це підбадьорливе
бідності та соціальної братами й сестрами, Ісусове
послання
несправедливості.
Ці переслідуваними
за допоможе
кожному
наші брати й сестри віру та за їхню вірність з нас зі ще більшою
на своєму шляху дуже Христовому імені, перед мужністю, з більшою
часто
зустрічають обличчям
зла,
яке, надією, вирушити на
смерть або ж відкинення здається, переважає в прокладання
шляхів
з боку тих, які б могли житті багатьох людей, примирення з Богом
запропонувати
їм вслухаймося в утішаюче та ближніми. Ми дуже
прийом і допомогу. Господнє слово: «Не цього потребуємо.
Нехай же недалекий бійтеся! Я переміг світ»
Всесвітній Гуманітарній (Ів 16,33). Сьогодні
Саміт
не
забуде – світлий день цієї
поставити у центрі уваги перемоги, тому що http://uk.radiovaticana.
людину з її гідністю та Христос переміг смерть va/news/2016/03/27/
опрацювати політики, та Своїм воскресінням великоднє_послання_
здатні
захистити
і осяяв життя й безсмертя u r b i _ e t _ o r b i _ п а п и _
допомогти
жертвам (пор 2 Тим 1,10). «Він франциска/1218447
конфліктів та інших перевів нас від рабства
надзвичайних ситуацій, до свободи, від смутку до
зокрема, найслабшим і радості, від жалоби до
тим, кого переслідують ликування, від темряви
з етнічних чи релігійних до світла, від неволі
причин.
до відкуплення. Тому
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ГРЕКО-КАТОЛИКИ,
ПРОТЕСТАНТИ
ТА
МУСУЛЬМАНИ
ВИСЛОВИЛИ СПІВЧУТТЯ З ПРИВОДУ ТЕРАКТІВ У БЕЛЬГЇІ
23 березня 2016
Духовні лідери Україні
висловили свої співчуття
з приводу серії терактів,
які сталися 22 березня у
Брюсселі.
Патріарх
Святослав
(Шевчук),
зокрема,
звернувся з листом до
Посла Бельгії в Україні,
де від імені спільноти
УГКЦ усього світу заявив
про духовну солідарність
з усіма сім’ями жертв
теракту.
«З приводу атентатів,
здійснених в Бельгії,
від
імені
спільноти
УГКЦ усього світу хочу
висловити всім сім’ям
жертв нашу духовну
солідарність
і
наші
сердечні співчуття. Наш
досвід
переживання
терору не є теоретичним,
наше минуле і теперішнє
допомагає нам щиро
відчути ваш біль, який
є результатом сліпої
ненависті.
Ми стоїмо на вашому
боці і поруч із вами,
з
представниками
влади, католиками і
всіма людьми доброї
волі в Бельгії. Ми
підтримуємо керівництво
Європейського Союзу в
цей час кризи і викликів
для
європейської
ідентичності», - пише у
своєму листі Глава УГКЦ
Святослав (Шевчук).
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Керівник Адвентистської
Церкви
в
Україні
Станіслав Носов від
імені своїх одновірців
засудив тероризм та
закликав усіх людей до
взаємного прощення й
довготерпіння.
«Сьогоднішні вибухи в
столиці Бельгії забрали
життя десятків осіб, і
число жертв зростає.
Церква
адвентистів
сьомого дня нагадує, що
тероризм є неприйнятним
способом розв’язання
суспільних і політичних
конфліктів.
Терористи
підступно спрямовують
зброю проти цивільних
осіб, які не мають
шансів захиститись від
загрози, яка чатує на
них. Така стратегія навіть
не відповідає жодним
міжнародним
угодам
про правила військових
дій.
На
початку
нашої
ери
Ісус
Христос
пророкував, що війни
залишатимуться сумною
реальністю гріховного
світу.
Адвентисти
закликають усіх землян
до взаємного прощення
й
довготерпіння,
відмови од поневолення
та
експлуатації
представників
будьяких країн і народів»,
- йдеться у звернені
Станіслава Носова.
Із

словами

співчуття

та
солідрності
до
родин
постраждалих
звернувся і єпископ
Української
ГрекоКатолицької
Церкви,
єпарх Паризький, Борис
(Ґудзяк). Він закликав
молитися за жертв та їх
сім’ї.
«Тероризм має на меті
вбивати і вбиває, щоб
тероризувати. Він у
довільному
порядку
б’є по невинних людях
і хоче нас загнати у
підземелля
страху.
Людським розумом ми
не здатні осягнути та
прийняти таку трагедію.
Проте, тримаючи одне
одного
в
обіймах,
надіючись на Господа,
який смертю смерть
подолав, ми можемо
протистояти і перемогти
цей напад на наші
фундаментальні цінності
та саму суть європейської
ідентичності – розуміння
святості
людського
життя»,
зазначив
єрарх.
Великим гріхом назвав
тероризм Саїд Ісмагілов,
Муфтій
Духовного
управління
мусульман
України «Умма».
«Від імені мусульман
України
категорично
засуджую тероризм, та
висловлюю свої співчуття
рідним
та
близьким
людей, що загинули
внаслідок
вибухів
у
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Брюсселі. Тероризм – це
є великий гріх, та велика
несправедливість, адже
через такий злочини
гинуть та страждають
невинні мирні люди… Це
жахливо. Так не повинно
бути. Гинуть сотнями і
мусульмани, і християни,
і інші люди. Це вказує
на те, що у тероризму
немає релігійної ознаки,
злочинцям байдуже кого
вбивати, їм байдуже яке
Писання ти читаєш та яку
релігію ти сповідуєш»,
– написав він на своїй
Фейсубк-сторінці.
Нагадаємо, 22 березня
в Брюсселі відбулася
серія терактів. Зокрема,
два вибухи прогриміли
в аеропорту, ще один
в метро. Федеральний
прокурор
Бельгії
Фредерік
ван
Леу
офіційно заявив, що три
вибухи в Брюсселі були
терактами. Він також
повідомив, що один з
вибухів в аеропорту був
здійснений терористомсмертником.
За
останніми даними, при
вибухах загинули 34
людини, близько 200
поранено.
http://risu.org.
ua/ua/index/all_
news/community/
terrorism/62881

У Патріаршому соборі виставлять частинку дерева
Животворного Хреста Господнього
АНОНС
Субота, 02 квітня 2016 2 квітня 2016 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового виставлять
для почитання частинку Животворного Хреста Господнього, на якому був розіп’ятий Спаситель.
Як розповів адміністратор Патріаршого собору Воскресіння Христового о. Ніканор Лоїк, студит, ці
надзвичайно дорогоцінні реліквії планується урочисто виставити напередодні третьої неділі Великого
посту, яка називається Хрестопоклонною.
Увечері, о 18:00, під час Вечірні священики урочисто винесуть на середину храму реліквіар із
частинкою дерева Животворного Хреста Господнього та поблагословлять ним вірних. Після цього
всі охочі матимуть змогу за порядком приступити до Хресного Дерева.
За словами священиків, які служать у Патріаршому соборі, це незвичайна подія для Києва, адже
Животворний Хрест, на якому Ісус Христос віддав життя за кожну людину, буде в ці дні доступний
усім киянам, гостям столиці та кожному, хто фізично бажає до Нього прикластися. Усі охочі також
матимуть виняткову можливість, щоб перед унікальною реліквією заносити до Бога свої молитви та
намірення.
Прес-служба Київської архиєпархії
http://news.ugcc.ua/announces/u_patr%D1%96arshomu_sobor%D1%96_vistavlyat_chastinku_dereva_
zhivotvornogo_hresta_gospodnogo_76316.html
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