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У США молитимуться за мир в Україні та згадуватимуть
жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС
17 квітня 2016 року о 15:00 в українському
католицькому Катедральному соборі Непорочного
Зачаття, що у Філадельфії (США), українці
молитимуться за мир в Україні та згадуватимуть
жертв внаслідок катастрофи на Чорнобильській
АЕС, повідомили у Філадельфійській митрополії.
Після молитви відбудеться пам’ятний концерт, який
включатиме молитви, пісні та роздуми.
Участь у заході візьмуть: Архиєпископ Стефан
(Сорока), Митрополит Філадельфійський УГКЦ,
Архиєпископ Антоній, Митрополит УПЦ в США,
пастор Сергій Савчук, очільник Української
баптистської Церкви в США.
Музичні твори виконуватиме баптистський хор, а
також студенти зі Школи української спадщини.
Подія координується Товариством українського
комітету Філадельфії, до складу якого входять
понад 24 місцеві організації.
Департамент інформації УГКЦ
http://news.ugcc.ua/news/u_ssha_molitimutsya_
z a _ m i r _ v _ u k r a inі_ta_zgaduvatimut_zhertv_
katastrofi_na_chornobilskіy_aes_76469.html

В цьому випуску:
Сильний вітер пошкодив баню церкви святого Володимира в Елізабет, Н. Дж. - ст. 3
Олександр Бріскі буде рукоположений на піддиякона - ст. 4

Ukrainian Community to Commemorate 30th
Anniversary of Chornobyl Nuclear Accident in Ukraine
Philadelphia, Pa.-- On Sunday, Sunday April 17, 2016 at 3:00 pm in the
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception, 830 North Franklin
Street, Ukrainian-Americans from the greater Delaware Valley will offer their
prayers for Peace in Ukraine and remember the victims of the worst nuclear
accident in world history, the nuclear reactor meltdown at Chornobyl, Ukraine.
The Commemorative Concert and Prayer Service will include prayers, songs,
reflections and hope for peace.
Prayers will be offered by Archbishop Stefan Soroka, of the Ukrainian Catholic
Archeparchy of Philadelphia, and Metropolitan of the Ukrainian Catholic Church in the United States, Archbishop
Antony, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church in the United States, and Pastor Sergey Savchuk, from
the Ukrainian Baptist Church.
Musical selections as part of the Chornobyl Commemorative Concert will be provided by the Ukrainian Baptist
Choir of the Grace Ukrainian Baptist Church, students from the Ukrainian Heritage School on reflections of
Chornobyl and the war in eastern Ukraine, solo performance on the 34 string instrument the “Bandura”, and
the Ukrainian Heritage School Children’s choir.
The event will conclude on the grounds of the cathedral by the Bell Tower, where to the pealing of church
bells, prayers will be offered for an end to the ongoing war in eastern Ukraine and a flock of white doves,
symbols of peace will be released.
On April 26, 1986, a catastrophic accident occurred at the Chornobyl Nuclear Power Plant in the Ukrainian
city of Pripyat. An explosion and fire released large quantities of radioactive particles into the atmosphere,
which spread over much of the western USSR and Europe.
The Chornobyl disaster was the worst nuclear power plant accident in history in terms of cost and casualties.
The battle to contain the contamination and avert a greater catastrophe ultimately involved over 500,000
workers and cost an estimated 18 billion rubles.
During the accident itself, 31 people died, and long-term effects such as cancers are still being investigated.
The city of Pripyat, which had a population of 49,360 at the time of the accident and was left a virtual ghost
town when it was evacuated on the afternoon of April 27, 1986, the day after the Chornobyl disaster. Since
that time, international studies have shown that millions of people have been afflicted with the medical effects
of radiation exposure, including cancers, birth defects and premature death.
Today, the people of Ukraine, besides suffering from the effects of Chornobyl, also are the victims of an
ongoing war in eastern Ukraine, fueled by the Russian invasion of Ukrainian territory. Over 10,000 people
have lost their lives, including 2500 civilians, as well as thousands who were wounded in battle. Hundreds of
thousands of civilians have relocated to other areas of Ukraine because of the hostilities in the eastern part
of their country.
This event is being coordinated by the Ukrainian Community Committee of Philadelphia which is comprised
by over 24 local organizations.
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Сильний вітер пошкодив баню церкви святого
Володимира в Елізабет, Н. Дж.
У неділю, 3-го квітня, сильним вітром було пошкоджено опору, на яку спирається головна баня церкви
святого Володимира в Елізабет, Н. Дж. Уповноважені особи від пожежного департаменту, які прибули
на місце, перевірили стан безпеки будівлі для перебування в ній людей, і визнали його небезпечним.
Парафіяни зараз мають змогу відправляти Божественну літургію в іншій церкві. Євангельське читання
в Неділю святого Томи було дуже до теми. У ньому Ісус звертається до своїх учнів і каже не боятися,
бо Він перебуває з ними.
Інженер, який був викликаний, рекомендував укріпити опору, на яку спирається баня. Для цього
краном було знато баню церкви і поставлено на землю.
У даний час парафією обговорюється план ремонту опори і повернення бані на її місце.

A crane removes the dome from the top
of St. Vladimir Church in Elizabeth, NJ,
due to wind damage to the church. (Photo
submitted by Father Ruslan Romanyuk)

The damage caused by strong
winds is clearly visible on the tower.
(Photo: Alex Marcantonio, https://
www.tapinto.net)
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Олександр Бріскі буде рукоположений на піддиякона
У неділю, 1-го травня 2016 р., в церкві святого Володимира в Елізабет,
Н.Дж.,
Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока рукоположить на
піддиякона Олександра Браскі. Алекс народився 16 травня 1992 року.
Усе своє життя він належав до парафії св. Володимира, був вівтарним
дружинником, дяком та провадив парафіяльну групу молоді.
Alex Bricki is the son of William and Teresa Bricki of Linden, NJ, and was born on
May 16, 1992. He is the grandson of the +Deacon Arthur Dochych and greatnephew of the +Rev. Joseph Shary of blessed memory. Alex’s family also includes
his brother William and his sisters Mary and Kathryn.
Alex has been a lifelong, active member of St. Vladimir Ukrainian Catholic Church
in Elizabeth, NJ. He served on the altar, cantored, and ran the parish youth group.
He attended St. John the Apostle School and Union Catholic Regional High School, graduating in 2010. Afterwards
he studied Philosophy, Spanish, and Classic Studies at Seton Hall University and graduated Summa Cum Laude in
2013. Upon graduation, he worked at Union Catholic for one year in the Guidance Office, Development Office,
and in the classroom, teaching theology and Spanish.
He began his graduate studies in theology at St. Josaphat Seminary and The Catholic University of America in August
2014. Growing up, Alex was an active member of the Sea Scouts, and once he even had the opportunity to take
a flying lesson and fly a plane. His friends know he is a big fan of board games, among his favorites being Apples
to Apples, Settlers of Catan, and Scrabble. Alex is fascinated by languages and enjoys traveling whenever he gets
the chance, having visited various parts of the US and Canada, Argentina, Spain, Italy, Belgium, and Ukraine. He
will be traveling to Europe again this summer to participate in the School of Ukrainian Language and Culture in L’viv
to improve his competency in the Ukrainian language.

ПРАЗНИК СВ. ЮРІЯ ВЕЛИКОГО МУЧЕНИКА
23-ОГО КВІТНЯ 2016
Євангелія від Йоана 15:17-16:2
Ось, що вам заповідаю: щоб ви любили один одного! Ненавидить вас світ - то знайте: Mене він ще
перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав
вас від світу, ось тому й ненавидить вас світ.
Згадайте слово, що його був Я вам вирік: Слуга не більший від пана свого. Переслідували Мене переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали - зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за
Моє ім’я, не знають бо того, хто послав Мене.
Якби Я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони. Та нині нема їм пробачення за їхній гріх!
Хто ненавидить Мене, той і Отця Мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший
не вчинив, - гріха не мали б вони. А так - ось бачили, і зненавиділи: і Мене, і Отця Мого.
Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано: Зненавиділи вони мене без причини! Як
прийде Утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за
Мене. Та й ви свідчитимете: ви бо зо мною від початку.» «Повідав Я вам те, щоб ви не зневірилися.
Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить
тим Богові.
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СВ. ЮРІЯ ВЕЛИКОГО МУЧЕНИКА
Серед українців св. Юрій відомий як найбільший мученик. Його
почитають як чудотворця ій хороброго переможця зла. Хлібороби на
Україні моляться до св. Юрія за збереження і здоровля їх худоби.
Покровителем Західної України є св. Юрій. Катедральний собор у
Львові названеий його честь. Він народився в Каппадокії, східній частині
Малої Азії, в третьому столітті у християнській родині. Кажуть, що він
був стрункий, пристійний юнак, що мріяв стати вояком. Римський цісар
Діоклеціян звернув увагу на молодого відважного і здібноговояка і
зробив йому високим старшиною в армії.
Незадовго потім цісар Діоклеціян почав переслідувати християн. Св.
Юрій не боявся й отверто виступав в обороні християн. Юрій цам
відмовився присягатиазичинцьким богам. За це його катували, віддали
на тортури і 23-ого квітня відтяли йому голову.
Страждання і смерть св. Юрія викликали подив церед народу, що сам ставати більше відважним.
Згодом артисти почали малювати св. Юрія у зброї на білому коні, коли він убиває змія. Це мало
показати, що Юрій поборював огиду зла сиєвом Правди.
На іконі Юрій є зображений у боротьбі з дракином, що символізує диявола.
обороняє і захищає всіх нас від зла через його заступницство.

Св. Юрій постійно

Adapted from Наші Святі, MSMG

+Father Maxim Kobasuk, OSBM Falls Asleep in the Lord
Reverend Maxim Kobasuk, OSBM, fell asleep in the Lord Tuesday morning, April 5, 2016
in Stamford, Connecticut after a courageous fight with leukemia.
Father Maxim Kobasuk was born in Cleveland, Ohio in 1949. He entered the Basilian
Fathers Novitiate, in Glen Cove NY in 1970, He was ordained to the Priesthood at
Immaculate Conception Ukrainian Catholic Church in Hamtramck, MI on September 18,
1977.
Over the years, Father Kobasuk served as Pastor of Immaculate Conception Parish in
Hamtramck, MI, St. John the Baptist Parish in Kenmore, NY, St Vladimir Parish in Hempstead NY, and Holy
Cross Parish in Long Island City, NY. He served as Spiritual Director at St. Basil Seminary in Stamford, as
the Director of the Eparchial Cantors’ Workshops and a Director of the Diaconate Formation Program.
The funeral Liturgy was celebrated Monday, April 11 at St. Basil’s Seminary Chapel, Stamford, Conn.
May Our Lord grant his servant +Father Max rest in the bosom of Abraham, number him among the saints
and may his memory be eternal. Christ Is Risen!
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Диякон Чарлз Шульц упокоївся в Бозі
Диякон Чарлз Шульц, який служив в Українській Католицькій Катедрі
Непорочного Зачаття, помер у вівторок, 5 квітня 2016 р., з причини
тривалої і виснажливої хвороби. Йому було 73 роки.
Born in Philadelphia, Skip was the son of the late Charles H. and Antoinette
M. (Frasca) Schultz, Jr.
Deacon Charles had a vocation to God’s Work since he was a young
man; his wish was to attend St. Charles Borromeo Seminary but was
turned away because of his nationality. He then joined the Franciscan
Order, studying with them for five years before realizing he wanted to
marry and raise a family.
Skip and Mary Higgins married on May 6, 1967 and together have raised
a family of 9 children, 23 grandchildren and 9 great-grandchildren.
Skip worked as an oil burner technician and salesman for the Harris Fuel
Company before retiring after 23 years.

Photo of +Deacon Charles
Schultz from 2011 at the
Cathedral in Philadelphia

Deacon Charles was a 4th Degree Knight of Columbus and had served as Grand Knight at the Pius XII Council
4765. He later became a charter Knight at Pokrova Council 13561, which was established at his parish, St.
Mary’s Ukrainian Catholic Church in Bristol, PA in 2004.
In 1999, Charles started his journey to the diaconate; he attended classes at St. Charles Borremeo Seminary
and finished his studies in upstate Pennsylvania. He was ordained to the offices of cantor, sub-deacon and
deacon in the Ukrainian Catholic Church on October 17, 2009 by Metropolitan Archbishop Stefan Soroka.
He was a resident of Bensalem and previously had lived in Bristol, PA.
Deacon Charles is survived by his wife of 48 years, Mary Higgins Schultz; his children: Maria Horvath
(Steven), Jennifer Ehresmann (Thomas), Antoinette
Vogt (Christopher), Sue Ellen Maurer (Stephen),
Michael Schultz (Nicole), Adrienne Ferguson (Michael),
Gretchen Schultz, Stephanie Gordon (Barry Blyler) and
Stephen Schultz (Jessica). He is also survived by his 23
grandchildren, 9 great-grandchildren and his siblings:
Judith Penland, Timothy Schultz (Cindy) and Lawrence
Schultz. He was predeceased by his brother, Rev.
Daniel Schultz.
Deacon Charles’ viewing was held on Friday, April 8,
2016 at 10 AM at the Cathedral of the Immaculate
Conception. Funeral Divine Liturgy was celebrated
at 11 AM. Interment was at Resurrection Cemetery,
Bensalem, PA.
Фото похорону диякона Чарлза, який відбувся
May Our Lord grant Deacon Charles rest in the bosom
8 квітня 2016 р. в Українській Католицькій
Катедрі Непорочного Зачаття (фото о. Данила of Abraham, may he be numbered among the saints
and may his memory be eternal. Christ Is Risen!
Трояна).

17 êâ³òíÿ 2016 p.

6

Centralia, PA Parish Opens Doors of Mercy
Over 80 faithful gathered on Sunday, April 10 for the Doors
of Mercy celebration during the Divine Liturgy at Dormition
(Assumption) of the Mother of God Ukrainian Catholic Church
in Centralia, PA. Very Reverend Protopresbyter Michael Hutsko
is the pastor of the parish and the Homilist during the Divine
Liturgy was Very Reverend Archpriest John Fields. Centralia is
the location in Pennsylvania that is the site of an abandoned
town, caused by an underground mine fire burning in the veins
of anthracite coal that caused a life threatening situation for the
residents. The church is located on the mountainside overlooking
the abandoned town and was never in any danger from the mine
fire.

Father Michael Hutsko opens the
Doors of Mercy.

Father John Fields offers
the homily.
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New Altar Servers in Frackville, PA
On April 10, 2016, St Michael’s Ukrainian Catholic Church, Frackville,
PA, welcomed 3 new altar boys to our “army of altar servers”, as
Father Roman Pitula likes to say. We are truly blessed to have so
many altar servers in our church. Welcome Georgie, Logan, and
Yuri! (Photos from the parish Facebook Page.)

Some Visitors to the “Treasury of Faith Museum”
to see the Easter Display
TREASURY OF FAITH MUSEUM, 810 North Franklin Street, Philadelphia, PA 19123, (215) 627-3389
Schedule: Saturday, April 30th - 1 to 2pm; and Sunday, May 1st - after each Liturgy. (Display is courtesy
of the Ukrainian National Women’s League of America, Inc. Branch 88, Philadelphia Regional Council.)

Henhalo Family
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Sisters of the Order of
Saint Basil the Great
Annual Pilgrimage
Celebrating Eighty-five Years as a
Praying…Healing…Life-giving Presence
Sunday, October 2, 2016
9am – 5pm

Theme: “Mother of Mercy”
(Year of Mercy proclaimed by Pope Francis I)
SAVE THE DATE
On the Monastery Grounds

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
The Missionary
Sisters of the
Mother of God

SUNDAY, MARCH 6, 2016

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

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.

Suggested
Donation:
$10 to Cover the
Cost of Lunch

____________________________________________________________________________

Please Make
Checks Payable to:

Address

Ukrainian
Catholic
Archeparchy of
Philadelphia

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
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)
Name

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
City

State

ZIP

____________________________________________________________________________
Email

Phone

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

____________________________________________________________________________
Parish

PLEASE MAIL REGISTRATION TO:
Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM
710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, Pennsylvania 19046
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PRESENTATION ON LUC ORGANIZATION TO FAITHFUL IN
BETHLEHEM PA
On Sunday, National Board officers Marion C. Hrubec and Helen
Fedoriw of the League of Ukrainian Catholics visited the parish of St.
Josaphat, Bethlehem, PA along with the organizing member Gene
Luciw of the newly chartered St. John Paul the II Lehigh/Delaware
Valley Council for a presentation to the parishioners on the League
of Ukrainian Catholics and its role in the Church and its focus on the
“Vibrant Parish” program established within the Metropolia.
Mr. Gene Luciw opened the presentation and discussion with a brief
history of the League as it was established as the organization to
engage the youth of our Ukrainian Church to socialize, learn and
grow in the faith of our forefathers. Gene then introduced Marion
Hrubec, National President of the League for a brief talk on the need for the League to be established
within the parishes of the Metropolia. As she stated, the entire Church has been challenged by our Patriarch
Sviatoslav to become more engaged, more involved in our parishes and in the Church as a whole. The work of
the League has been to bring the faithful together in both Spiritual and Social activities throughout the parishes
of the Metropolia. It has encouraged membership from all parishes within the four Eparchies.
The League of Ukrainian Catholics was the original “vibrant parish” organization and is looking to grow
within our parishes, to become active, alive communities. The purposes of the League as outlined in the LUC
Constitution meet and coincide with His Beatitude’s directives. It is our place to combine these and become
active members living these commitments, working with our clergy and Hierarchy to create and become an
alive church, not one that merely exists. Marion explained that through membership in the League, know that
the work you are doing in your parish is being carried out by others in their respective parishes and through
the League you can network with these people, share your experiences, learn from one another and build a
greater, vibrant active and alive Church. We must not be mediocre in our Faith.
During the Sobor of 2014, Archbishop Stefan Soroka noted that…”the spiritual well-being and growth of our
Ukrainian Catholic Church is of uppermost importance. … greater initiative at various levels of the Archeparchy
will be needed; … He directs us to “just do it” – choose to do something in the parish to enliven it, involve
yourself and your pastor and other like-minded people and entrust yourself in prayer to Jesus Christ as you
choose to “Let’s just do it!” !
Here is where active membership in the parish and in an organization helps to guide you, to engage you in the
life of your parish, your Protopresbyterate (Deanery) and the entire Church. Be the force behind the programs,
initiate activity. Consider membership in the League of Ukrainian Catholics of America. Consider forming a
parish Chapter and joining that Chapter to the newly formed St. John Paul II Council or to already established
local Councils.
During the coffee social that followed, Marion was re-connected with Connie
Postupack, daughter of Mr. Stephen Postupack, former National Board
President, who is a member of the parish.
A thank you to pastor, Rev. Dan Gurovich for the hospitality and to Msgr. Peter
Waslo who joined us for the presentation. Msgr. Waslo is the Protopresbyter
(Dean) for the Lehigh and Delaware Valley and is working with Mr. Luciw in
the establishment of an active Council.
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Metropolitan Stefan attends Murray Friedman Memorial Lecture
Murray Friedman Memorial Lecture, “Speaking Out for
the Voiceless: Protecting the Human Rights of Religious
Minorities Worldwide” was held Monday, April 11 at
the Union League in Philadelphia. The keynote address
was delivered by Felice D. Gaere Director, AJC Jacob
Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights.
Archbishop Stefan Soroka of the Ukrainian Catholic
Archeparchy of Philadelphia delivered the opening
prayer. Michael J. O’Connor, Supreme Treasurer of
the Knights of Columbus also attended the lecture.
The Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia
and the Knights of Columbus were two of the several
sponsors of the event.

Holy Myrrh-Bearers Parish, Swarthmore, PA holds
1st Anniversary Luncheon/Easter Brunch
Holy Myrrh-Bearers Parish held a “1st Anniversary/Easter Brunch” on Sunday April 10th at 11:30 am.
Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka was the main celebrant at the Divine Liturgy that day.

(Photos from Parish Facebook Page.)

EASTER DINNER “SVIACHENE” CELEBRATION, WILKES-BARRE, PA
Father Paul Wolensky and the Parish Families of Saint Vladimir Church of Edwardsville and Saints Peter &
Paul Church of Wilkes-Barre, cordially invite you to their annual joint traditional Easter Dinner “Sviachene”
Celebration of Our Lord’s Resurrection, taking place on Sunday, May 1st, 2016, beginning at 3:00 p.m. in
the lower dining hall of Ss. Peter & Paul’s School Building, corner of West Chestnut and North River Streets
in Wilkes-Barre.
Our delicious traditional Ukrainian Easter foods will be served, along with
a hot dinner buffet including Baked Chicken and Chicken Tenders.
There is no charge to come to the Easter Dinner – instead, a free-will
offering will be graciously accepted. Advance reservations must be
made by April 24th, by calling: St. Vladimir’s Kitchen 570-287-9718, or
Ss. Peter & Paul’s Kitchen at 570-829-3051. Christ is Risen!
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St. Joseph’s Adult Care Home plans expansion
Facility is the only one of its kind in Ukrainian American community
By Roman Czajkowsky

of Mary Immaculate, a
religious congregation of
SLOATSBURG, N.Y. - women founded in 1892
The scenery is stunning: in Ukraine, St. Joseph’s is
265 acres of green special in many ways.
meadows and rolling
hills. In the distance, deep Not the least for its
valleys and haze-tinged location: The property on
mountains. A smattering which it sits was formerly
of stately dwellings built part of an estate owned
of thick, grey stone, an by the great-grandson
image straight out of of Alexander Hamilton,
England’s countryside.
a founding father of the
United States and its first
A mini-Downton Abbey, secretary of the treasury.
perhaps? Not a far- The Sisters Servants
fetched vision. You’ve of Mary Immaculate
just entered the setting of purchased a portion of
St. Joseph’s Adult Care the current property in
Home, an accredited 1941, and set out to
temporary or long term renovate the buildings,
residential care facility among them a former
located in Sloatsburg, carriage house and
N.Y., that is unique to stable for horses that
our Ukrainian American now houses St. Joseph’s.
community.
Adult care is just one
Although it will celebrate of their ministries, which
its 75th anniversary in include education and
2017, it remains little comforting
the
sick.
known. But with the Besides
offering
a
population of seniors retirement home, the
growing, many living Sisters ran a private
alone without help, as Catholic girls’ boarding
well as rising healthcare high school, now closed,
costs, St. Joseph’s recent from 1944 to 1978. The
announcement of a grounds also house the
plan to expand deserves grand St. Mary’s Villa,
greater attention, and a venue for popular
support,
from
our retreats as well as
community.
seminars and meetings.
Other landmarks include
Owned and operated a meditation garden
by the Sisters Servants and a grotto modeled
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after the one in Lourdes,
France.
It’s fair to say that St.
Joseph’s, a non-profit
adult care home licensed
by New York State,
is
distinctly
different
from the more typical
impersonal
facilities
around the country. Talk
with residents, their family
members or visitors, and
you’ll consistently hear
that St. Joseph’s offers a
safe, caring and loving
environment.

they are comfortable,
happy and peaceful.”

On my visits to St.
Joseph’s, I frequently
heard people describe it
as “like your own home.”
The personal aides I
met, such as Monique,
Antonina, Elba, Nancy,
Millicent
and
Mila,
contribute much to the
family
atmosphere.
Good-natured,
quick
to laugh, tender and
patient, they spread good
cheer and are attuned to
each resident’s individual
“Each resident is treated needs.
as a member of one’s
family,” reads a typical You don’t have to
letter received by St. be
Ukrainian
to
Joseph’s. “ There is always love St. Joseph’s. Its
an activity or event in the admission policy is nonhouse that is inclusive of discriminatory, and the
all. Celebrations abound home caters to people of
for each and all, making any ethnic background or
the house joyous and religion, male or female.
cheerful…Encountering
a resident, one can see (continued on next page)
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St. Joseph’s Adult Care Home plans expansion
(continued from previous page)

Currently, half of the
residents are Ukrainian,
though the proportion
can vary depending on
availability of rooms and
the waiting list. “It’s like our
churches,” explains Sister
Michele
Yakymovitch,
the administrator of
St.
Joseph’s
Home.
“Our ‘Blazhenishyi’ [the
Church’s patriarch] said
to welcome everyone to
our churches.”

with an income of under
$2,000, including Social
Security payments, can
apply for Supplemental
Security Income (SSI),
which then pays St.
Joseph’s $1,234, and
gives the SSI recipient
$213 in pocket money.
To be sure, with its 31room capacity, the wait
Sr. Michele, SSMI
for an opening can be
long: Currently, all rooms the existing building that the elderly as they age
are filled and about a would bring the total of to move from one level
dozen applicants are on rooms from 31 to 50.
of care to another in the
Still,
a
distinctively the waiting list.
same environment that
Ukrainian vibe permeates
“We’re seeing more and they have come to call
the place. Sisters speak Because
the
facility more elderly coming to home; and to build an
Ukrainian (as well as lacks an assisted living St. Joseph’s with health addition to the existing
English),
Ukrainian license, it can only issues such as dementia residence. The expansion
church
feasts
are function as an adult or Alzheimer’s, and the plan calls for increasing
celebrated,
traditional care home, restricting it difficulty of children, the number of bedrooms
Ukrainian dishes are to the care of residents working and not being with
private
baths,
served, a Ukrainian rite who are ambulatory and able to care or afford offering more spacious
divine liturgy or Roman capable of self-care. care for their parents, but rooms that would allow
rite mass is offered daily, By law, the home also our qualification as adult husbands and wives
and Ukrainian musicians cannot provide certain care does not meet some to stay together, and
and other performers basic health services of their needs because adding other amenities,
drop by regularly to that are often crucial to they need a next level such as expanded dining
entertain residents.
an aging population, of care,” she explains. “It facilities, an extra nurses’
such as administering was the state inspectors station, a sitting room for
At a time of soaring adult oxygen or injections, or themselves that almost guests, storage areas, a
care costs, St. Joseph’s is providing wound care. gave us an ultimatum, mini kitchen, garden area
also eminently affordable. Consequently, residents they said there are a few and additional parking.
While similar adult care need to be taken to an people we have here But with an estimated
facilities, including non- outside facility for such that either have to be project cost of $6 million,
profits,
may charge care.
transferred, or we need the dream of Sister
as much as
$6,000
to change our license to Michele and her fellow
or more a month, St. Enter Sister Michele. A the next level of care.”
Sisters’ remains, at least
Joseph’s residents pay no-nonsense, energetic
for the time being, elusive.
less than $2,000-- $1,900 and determined dynamo, With an assisted living So far, only $500,000 has
for a room with private she is the key driver license pending and a been raised, with much
bathroom, $1,600 for behind St. Joseph’s push fundraising drive under of that money already
a room with shared for expansion to assisted way, Sisters Servants ‘
facilities.
A resident living and additions to aim is twofold: allowing (continued on next page)
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St. Joseph’s Adult Care Home plans expansion
(continued from previous page)

committed to architectural
plans and initial ground
preparations.
Still,
Sister Michele remains
undaunted. To build
support for the assisted
living license and for
financial help, she’s
knocked on the doors
of politicians, clergy,
doctors and many more.
Bishop Paul Chomnycky
of the Stamford Eparchy
of the Ukrainian Catholic
Church is among the
strongest
advocates
for the expansion plan,
arguing that it “has the
potential to improve
the life of many of the
senior members of our
Ukrainian community,”
and would fill “a glaring
need in our Ukrainian
American
community,
especially as the number
of seniors continues to
grow.”

we could start (building)
when the frost goes away
and the ground thaws,”
she says. “But I guess I’m
a crazy dreamer and still
think that it’s possible.”
With a twinkle in her eyes,
she confesses: “I even
did a stupid thing—well,
I’m a dreamer—I wrote
to some famous movie
stars who live in New
York City to interest them
in our project, but none
of those letters came
back.” She adds with a
chuckle: “But I forgot that
they all have secretaries,
press representatives,”
implying her letter most
likely went straight to the
wastebasket.

a half. It was a choice
she made, and was
also supported by her
healthcare professionals.
It’s
likely that in time
she will return to her
family’s fold should she
become too frail to stay
on. Regrettably, it’s an
option that may not be
available to those with
no family or means of
support.

The nationwide Ukrainian
diaspora and American
social and philanthropic
organizations should be
made aware of what
St. Joseph’s offers. The
much-needed monetary
contributions will enable
the home to expand and
This writer’s mother, give many more seniors
who will turn 97 in a the ability to live out their
few months, has been a golden years in a loving
resident of St. Joseph’s and dignified assisted
for the past year and care environment.

For the sake of our
Ukrainian community’s
elderly, and given the
deplorable lack of other
elderly care facilities
within our community,
let’s help make Sisters’
Servants
of
Mary
Immaculate dream come
true.
				
***
Checks to support
St.
Joseph’s
can
be made out to:
St. Joseph’s Home
Building Expansion,
and sent to: St.
Joseph’s Home, P.O.
Box 8, Sloatsburg,
New York
109740008.
Reprinted
from
The
Ukrainian
Weekly
by permission. www.
ukrweekly.com

Major financial support,
a
$50,000
initial
donation, has also come
from Self Reliance New
York Federal Credit
Union. According to
Sister Michele, the gift
came with the promise to
contribute more “as soon
as the hammer hits the
first nail.”
But Sister Michele has
set no deadline for her
dream. “The architects
and builders hoped that
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St. Joseph’s Home Building Expansion
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Poetry Comes Alive at the Barnes & Noble
Assumption
Catholic
School in Perth Amboy,
NJ held a book fair
fundraiser at Barnes &
Noble store to benefit
educational
school’s
programs...
ACS
teachers read books
to students, who to the
delight of their families
and friends, also recited
poetry, sang songs and
played chimes. It was a
great success, and a lot
of fun.

Young musicians play the chimes

Fr. Ivan Turyk

Poetry and Writings

Mr. Michael Szpyhulsky, School Principal
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Cathedral’s
“Sviachene”
was held
on April 10th

Father Joseph Szupa blesses the meal
assisted by Father D. George Worschak.
(Photos: Walter Fedorin)
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Faithful in Whippany, N.J., participate in traditional
blessing of Easter foods
WHIPPANY, N.J. –
Parishioners of St. John
the Baptist Ukrainian
Catholic Church gathered
on Holy Saturday, March
26, for the traditional
blessing of Easter foods.
On this beautiful sunny
day, the blessing of
Easter foods took place
outside, on the grounds
in front of the church, with
faithful of all ages lining
the circular driveway
and extending onto the
walkways.
The Rev. Stepan Bilyk,
pastor, welcomed all
and then introduced
the youngest children
of the parish, who
performed a selection of
“hahilky,” or ritual spring
songs and dances. The
children’s presentation
was prepared under the
direction of Kaya Nynka
and Oksana Mulyk.

Fr. Bilyk blesses Easter foods. (Photo: Roma Hadzewycz)

Outdoor blessing of Easter foods. (Photo: Victor Hatala)

Finally,
Father
Bilyk
walked among all who
had gathered, blessing
their beautifully prepared
baskets of foods – most
importantly, the Easter
breads known as “pasky”
and “babky” – to be
consumed on Easter
Sunday.
Article
by
Roma
Hadzewycz/courtesy of
The Ukrainian Weekly
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“Hahilky” (Photos: Roma Hadzewycz)
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INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
for ICONOGRAPHY

Architect’s Rendering of Iconostas by The Kurylas Studio

The Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family in
Washington, DC seeks iconographers to design and execute
artistically exceptional iconography for our church. For
further information see the Design Competition Brief at
www.ucns-holyfamily.org/icon/ . Stage 1 Submission of
Qualifications Package deadline is June 6, 2016.
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Easter Mission

“Vacation with God:
Embroidery for Jesus Christ”

While most students
enjoyed their Easter
break, one student
of Assumption School
in Perth Amboy, NJ
was heading on a
mission to Haiti to
bring God’s word and
relief to those in need.
Anali R. of the Class
of 2017 has traveled
with her dad and sister
Amarilis, (Class of 2014) to spend a week teaching
at school and distributing supplies to the less
fortunate. ACS middle school students wanted to
show their support for the work they are doing,
so before the trip they took up a collection and
in addition to a donation from Assumption parish
a monetary donation of over $600 was given. In
addition, students in grade 3-5 sent pencils and
Pre K through grade 2 donated crayon.

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

Archbishop Kurtz Welcomes Appointment of Archbishop Pierre
as Apostolic Nuncio to the United States
April 12, 2016
WASHINGTON—Pope Francis has appointed Archbishop Christophe Pierre, titular
archbishop of Gunela, as the new apostolic nuncio to the United States. Archbishop
Pierre, 70, has served as nuncio to Mexico since 2007 and succeeds Archbishop
Carlo Maria Viganò, who has held the post since 2011 and reached the retirement
age of 75 in January.
Archbishop Joseph E. Kurtz of Louisville, Kentucky, president of the U.S. Conference
Archbishop Pierre
of Catholic Bishops, welcomed the April 12 appointment:
“On behalf of my brother bishops in the United States, I extend Archbishop Pierre a heartfelt greeting and
my prayerful support as he embarks on his service to our country. A shared closeness with the Church in
Mexico already creates a strong fraternal bond between us. With fond affection, allow me to also thank
Archbishop Viganò for his selfless contributions to the life of the Church in the United States.”
Christophe Pierre was born January 30, 1946 in Rennes, France. He was ordained a priest in 1970 and
has previously served as nuncio to Haiti (1995-1999) and Uganda (1999-2007). An apostolic nuncio is the
pope’s personal representative in a country that has full diplomatic relations with the Holy See.
http://www.usccb.org/news/2016/16-042e.cfm
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Mt. Carmel’s
Easter Dinner
2016
Photo from parish
Facebook page

Mt. Carmel’s
Egg Hunt 2016
Photo from parish
Facebook page

Cathedral,
Philadelphia,
Egg Hunt 2016
Photo: Walter Fedorin
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Папа оголосив загальноєвропейську збірку для
гуманітарних потреб України
03 квітня 2016
3 квітня 2016 року,
у
неділю
Божого
милосердя,
Папа
Франциск
очолив
Є в х а р и с т і й н е
богослужіння на площі
Святого
Петра
у
Ватикані. Завершилося
воно
проказуванням
молитви
«Царице
Неба», перед яким
Глава
Католицької
Церкви звернувся із
наступним закликом:
«Цього дня, що є немовби
серцем Святого року
Милосердя, моя думка
лине до всіх народів,
найбільше
спраглих
примирення та миру.
Зокрема, маю на увазі
тут, у Європі, драму тих,
хто переносить наслідки

насильства в Україні:
про тих, які перебувають
на теренах, охоплених
військовими діями, які
вже викликали тисячі
смертей, і про понад
мільйон тих, хто були
змушені покинути ці
території з огляду на
важку ситуацію, що
й далі триває. Це,
насамперед, стосується
похилих віком осіб та
дітей. Крім того, що я
постійно супроводжую
їх своїми думками та
молитвою, я вирішив
виступити з ініціативою
гуманітарної підтримки
на їхню користь. З цією
метою у неділю, 24
квітня, в усіх католицьких
церквах Європи буде
проведено спеціальну
збірку.
Заохочую
вірних приєднатися до

цієї ініціативи своїми
щедрими пожертвами.
Цей жест милосердної
любові, крім полегшення
м а т е р і а л ь н и х
страждань,
має
на
меті висловити мою
особисту та всієї Церкви
близькість і солідарність.
Висловлюю
щире
побажання, щоб це
змогло допомогти без
подальших
зволікань
сприянню
мирові
і
пошані до права на цій
землі, що зазнала дуже
багато випробувань».
Крім того, Святіший
Отець
пригадав,
що наступного дня
відзначатиметься
Світовий день боротьби
із
застосуванням
протипіхотних
мін.
«Дуже багато людей

і надалі гинуть чи
зазнають каліцтв через
ці жахливі озброєння,
а сміливі чоловіки та
жінки ризикують життям,
щоб
розміновувати
заміновані території», –
сказав він, закликавши
поновити
зусилля,
спрямовані на будування
світу без мін.		
uk.radiovaticana.va
http://news.ugcc.ua/
news/papa_ogolosiv_
zagalnoievropeysku_
zbіrku_dlya_gumanіtarnih_
potreb_ukraini_76365.
html

Душпастирі покликані допомагати людям зцілитися від
корупції – Послання Синоду Єпископів УГКЦ
7 квітня 2016
Душпастирі покликані
допомагати
людям
зцілитися від корупції,
а особливою лічницею
людського сумління від
усякого гріха є Святе
Таїнство Сповіді», йдеться в Посланні
Синоду єпископів КиєвоГалицького Верховного
Архиєпископства
УГКЦ «Про подолання
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маральної
недуги
корупції» від 6 квітня.

волею щодо нас і
наших ближніх. Якщо
ж це внутрішнє осердя,
Сумління кожної чесної яке Святе Письмо ще
особи є особливим називає
серцем,
є
простором, у якому морально
знищеним,
діє Господня благодать «то людина часто вже
у людському житті», - не відчуває, що корупція
йдеться в документі. - є злом».
Цей голос будить нас,
робить нас вразливими «Особливою лічницею
до добра й зла та людського
сумління
здатними
приймати від усякого гріха є
рішення, згідні з Божою Святе Таїнство Сповіді,
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пишуть
автори
Послання. - У цьому
Таїнстві наш Спаситель,
за
посередництвом
служіння
свого
священика,
як
той
євангельський
м и л о с е р д н и й
самарянин,
виливає
оздоровчі
потоки
Божого милосердя на
наші рани, допомагаючи
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 22)

Душпастирі покликані допомагати людям зцілитися від
корупції – Послання Синоду Єпископів УГКЦ
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

нам
двигнутися
з
неволі грішних звичок,
і дарує нам необхідну
благодать,
щоб
протистояти руйнівній
силі
скорумпованого
суспільства.
Кожен
віруючий, перш ніж
приступити до Покаяння,
нехай зробить щирий
іспит сумління перед
Господнім
обличчям,
щоб
з’ясувати,
чи
часом
не
завинив
проти
суспільної
справедливості
та
любові до ближнього
через
участь
у
корупційних
діях,

через
створення
корупційних схем чи
сприяння
їм,
через
давання,
приймання
або вимагання хабарів
тощо.
Усвідомлення
свого гріха – це ознака
живого сумління і перший
крок до зцілення. Відтак
смиренне
визнання
гріха перед Богом у
присутності священика
в Таїнстві Сповіді має
супроводжуватися
щирим
прагненням
розірвати
з
цим
гріхом та готовністю
великодушно виправити
завдану іншим людям

та всьому суспільству
шкоду. А душпастирі
нехай чувають над
сумлінням своїх вірних
та під час уділення
Таїнства
Покаяння
звертають
увагу
каяників на гріх корупції,
пояснюючи його велику
небезпеку, яка в деяких
випадках може навіть
стати
перешкодою
для
спасіння
їхньої
безсмертної душі».

корупції.

Синод єпископів УГКЦ
також закликає вірян
молитися за за людей,
поневолених
гріхом

http://risu.org.ua/
ua/index/all_news/
community/religion_and_
society/63031

«Добрим почином у
змаганні за очищення
суспільства від цього зла
можуть стати парафіяльні
«Книги чесності», в яких
будуть записані імена
людей, котрі добровільно
та урочисто відмовляться
від давання та приймання
хабарів чи здійснення
інших корупційних дій», наголошують єпископи.

Папа: Ісус започаткував для всіх час милосердя
6 квітня 2016
«Після
призадуми
над милосердям Бога
у
Старому
Завіті,
сьогодні розпочинаємо
роздумувати над тим,
як Сам Ісус привів його
до повного звершення»,
– цими словами Папа
Франциск розпочав свою
катехизу, виголошену на
площі Святого Петра у
Ватикані під час загальної
аудієнції у середу, 6 квітня
2016 р., тема якої була:
«Євангеліє милосердя».
«Зустрічаючи
натовпи
людей,
звіщаючи
Євангеліє,
зцілюючи
хворих, наближаючись
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до останніх, прощаючи
грішникам, Ісус вчиняє
видимою любов, відкриту
для всіх. Ніхто не є з
неї виключеним. Вона
відкрити для всіх без меж.
Це чиста, безкорислива
та абсолютна любов.
Любов, яка осягає свою
вершину у хресній жертві.
Саме так, Євангеліє
дійсно
є
Євангелієм
милосердя, тому що
Ісус
є
милосердям!»
– наголосив Святіший
Отець.
Як зауважив Наступник
святого Петра, всі чотири
Євангелії вказують на
те, що Ісус, перш, ніж
розпочати своє служіння,
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отримав Хрищення від
Івана. За його словами,
ця подія відображає
«вирішальне спрямування
всієї Христової місії».
Адже Він не явився
світові «у сяйві святині»,
хоч міг це зробити, ані
не під фанфари, Він не
представився, як суддя,
але
після
тридцяти
років
прихованого
життя
у
Назареті,
прийшов до Йордану
разом з численними
представниками Свого
народу та «став у чергу
разом з грішниками», не
соромлячись цього.

як Месія, що, спонукуваний
солідарністю
та
співчуттям, взяв на Себе
тягар людського стану.
Як Він сам стверджував
у назаретській синагозі,
ототожнюючись
з
пророцтвом
Ісаї:
“Господній Дух на мені, бо
він мене помазав. Послав
мене нести Добру Новину
бідним, звіщати полоненим
визволення,
сліпим
прозріння,
випустити
пригноблених на волю,
оповістити рік Господній
сприятливий.” (Лк 4,1819). Все те, що Ісус учинив
після Хрищення було

«Отож, вже від початків
Свого служіння, Він явився,

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 23)

Папа: Ісус започаткував для всіх час милосердя
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

здійсненням початкової
програми: принести усім
любов Бога, Який спасає.
Ісус, – наголосив Папа,
– не приніс ненависть,
не приніс ворожнечу. Він
приніс любов! Величезну
любов, серце, відкрите
для всіх, для нас усіх;
спасенну любов!».
Ставши
«ближнім
найостаннішим»,
щоб звіщати їм Боже
милосердя,
яке
є
«прощенням, радістю й
новим життям», Божий
Син, посланий Отцем,
«дійсно є початком часу
милосердя для всього
людства».
Присутні
на березні Йордану,
і
навіть
сам
Іван
Христитель, не збагнули
відразу цього жесту, але
голос Небесного Отця
пролунав: «Ти – Син
мій улюблений, у Тобі

– Моє уподобання».
«Таким чином, – пояснив
Єпископ Риму, – Отець
підтверджує шлях, на який
Син ступив, як Месія,
в той час як на Нього,
немов голубка, сходив
Святий Дух. Отож, серце
Ісуса, так би мовити,
б’ється в унісон із серцем
Отця та Святого Духа,
показуючи всім людям,
що спасіння є плодом
Божого милосердя».
За словами Наступника
святого Петра, ще ясніше
«споглядати
велике
таїнство цієї любові» ми
можемо,
зосередивши
погляд на розп’ятому
Ісусові. В той час, як
невинний вмирає за нас,
грішників, Він благає
Отця простити тим, які
Його розпинають. «Саме
на хресті Ісус представив
Отчому милосердю гріх
світу, гріхи усіх: мої, твої,

ваші… Саме там, на
хресті, Він їх представляє,
і цим всі наші гріхи
скасовуються. Ніщо і
ніхто не є виключеним з
цієї жертовної молитви
Ісуса.
Це
означає,
що ми не повинні
боятися визнавати себе
грішниками», – сказав
Папа.
У
цьому
контексті
Святіший Отець звернув
увагу на те, що ми схильні
говорити про ближнього:
«Він – грішник, він учив те
чи інше…», – і осуджуємо
інших. Натомість, за його
словами, кожен з нас
повинен би сказати: «Так,
він є грішником. А я?». Бо
«всі ми є грішниками, але
прощеними», бо кожен
з нас має можливість
«отримати це прощення,
яким є Боже милосердя».

«Свята Тайна покаяння
вчиняє актуальною для
кожного з нас силу
прощення, яка випливає
із хреста та оновлює в
нашому житті благодать
милосердя,
здобуту
для нас Ісусом. Ми не
повинні боятися нашої
немічності», – наголосив
Папа, закликавши вірних
під час цього Ювілейного
Року «просити у Бога
благодаті
досвідчити
могутність
Євангелія,
перемінюючого Євангелія
милосердя, яке вводить у
Боже серце, яке вчиняє
нас здатними прощати
і з більшою добротою
дивитися на світ».
http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/04/06/
п а п а _ і с у с _
започаткував_для_всіх_
час_милосердя/1220662

Глава УГКЦ послу Чехії: Сьогодні ніхто не розуміє, що
насправді відбувається у владних структурах
1 квітня 2016
Глава УГКЦ Патріарх Святослав 31 березня зустрівся із
Надзвичайним і Повноважним послом Чеської Республіки
в Україні Іваном Почухом. На зустрічі обговорили
сучасне суспільно-політичне становище України.
«Посол виявив своє занепокоєння сучасною суспільною
кризою в нашій державі. Натомість я розповів, спираючись
на підсумки поїздки ВРЦіРО до Гааги (Нідерланди), яким
чином українське церковне суспільство намагається
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 24)

17 êâ³òíÿ 2016 p.

23

Глава УГКЦ послу Чехії: Сьогодні ніхто не розуміє, що
насправді відбувається у владних структурах
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

зайняти активну громадянську позицію», – розповів Блаженніший Святослав про перебіг зустрічі.
Предстоятель УГКЦ зазначив, що сьогодні ніхто не розуміє, що насправді відбувається у владних
структурах: «Політичне суспільство виглядає як закритий клуб. І найбільшою проблемою в державі є
спілкування між владою й суспільством. Для того, щоб активно діяти в цьому напрямку, я розповів послу
про ініціативи, які започаткувало релігійне середовище України».
Патріарх Святослав говорив, зокрема, про Національний форум «Трансформація України», який є
намаганням об’єднати громадські сили країни, щоб демонтувати стару пострадянську систему державного
управління і сформувати певні засади нового суспільного договору, що має стати стратегічним планом
реформування державних структур. За словами архиєрея, цей Форум має на меті зібрати суспільство,
яке було б здатним не тільки вести діалог із владою, а й стало силою, що подавала б ініціативи.
«Посол вірить, що громадянське суспільство в Україні є джерелом надії на наше майбутнє», – підсумував
Блаженніший Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/62965

Хресна Дорога у Львові зібрала рекордну кількість учасників
4 квітня 2016
У Львові 3 квітня відбулася традиційна
Хресна дорога, яку щороку проводить
Львівська
архиєпархія
УГКЦ.
Паломництво розпочалося біля храму
св. Архистратига Михаїла, пройшло
центральними вулицями міста та
завершилося біля собору св. Юра.
Участь у ньому взяла рекордна кількість
людей – за оцінками організаторів,
понад 50 тисяч вірян.
Очолили ходу єрархи Львівської
архиєпархії – митрополит Ігор (Возьняк),
єпископ Венедикт (Алексійчук) та
єпископ-номінант о. Володимир Груца.
Мотивом цьогорічної Хресної Дороги
став життєпис блаженного священномученика владики Василя Величковського, багатолітнього в’язня
радянського ГУЛАГу.
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 25)
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Хресна Дорога у Львові зібрала рекордну кількість учасників
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Учасники несли його мощі, ікону
священномученика та два процесійні
хрести – традиційний великий та
малий березовий.
Останній по черзі несли представник
спільноти «Оселя», родичі воїнів АТО,
військовий капелан, поет-дисидент
Ігор Калинець та сучасний політв’язень
Юрій Яценко, який рік відсидів у
російській в’язниці за надуманими
звинуваченнями. Березовий хрест
під час паломництва цього раз ніс
і Роман Кисляк – протестант за
віросповіданням, переселенець з
Донбасу, хворий на ДЦП. У Львові та
й в Україні загалом він став відомий
після прикрої історії, коли офіціант
одного з ресторанів відмовився його обслуговувати та вигнав на вулицю. Після цього інциденту по всій
Україні прокотилася акція на підтримку людей з особливими потребами.
Хресний хід тривав чотири години. Його організатори зачитували уривки з Євангелія, згадували
життєвий шлях блаженного Василія Величковського, молилися за воїнів АТО, які зараз перебувають на
передовій, за тих, хто загинув, за волонтерів, лікарів, за церковне та державне керівництво.
Завершилася акція біля пам’ятника Праведного Митрополита Андрея Шептицького благословенням та
спільною молитвою.
Світлини Василя Корпана
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/religious_ceremonies/62981
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Глава УГКЦ назвав національні недуги українців і порадив
що з цим робити
5 квітня 2016
Корупція, що проникає чи не в усі сфери нашого
національного буття, несправедливість у судах,
нечесність у праці, алкоголізм і наркоманія, подружні
зради і неморальність, вбивство ненароджених,
хижацьке ставлення до природи – ось, на превеликий
жаль, далеко не повний список тих національних
недуг, які послаблюють життєві сили нашого народу,
завдаючи непоправних втрат теперішнім і прийдешнім
поколінням.
Такий перелік суспільних недуг сучасної України
перелічує Блаженніший Святослав у своєму Посланні
з нагоди Року Божого милосердя. Тому Глава УГКЦ наголошує, що «заклик до покаяння стосується
не тільки кожного християнина, кожної людини зокрема». «Він не менш актуальний і щодо спільнот,
цілих народів. Ми, як народ, теж потребуємо спільнотного очищення і навернення до Бога», – пише
Блаженніший Святослав.
Навернення, пояснює Предстоятель Церкви, – означає радикальне відречення від гріха в різних його
постатях та щире бажання виправити зло, яке було заподіяне. «Охорона життя від зачаття до природної
смерті, пошанування подружжя як нерозривного союзу чоловіка і жінки, захист і пропагування сімейних
цінностей, повага до гідності кожної без винятку людини, утвердження справедливості в судовій системі,
плекання духовності й культури народу, турбота про навколишнє Богом дане середовище – це завдання,
які стоять перед українським суспільством і які має зробити своїми легітимно обрана державна влада
різного рівня», – зазначає автор послання.
Блаженніший Святослав зазначає, що наш народ виконає своє покликання і свою місію в розбудові
нашого спільного європейського дому, до якого ми належимо історично й духовно, не тоді, коли
намагатиметься будь-яким коштом сподобатися сильним цього світу, а тоді, коли справді обере
джерелом своєї сили і натхнення Боже Слово. Тому у посланні він зазначає: «Якщо якась теза
чи ініціатива суперечить Божому і природному законові та євангельській науці, то вона не може
претендувати на назву «цінність», радше її слід вважати елементом ідеології, яка в підсумку неминуче
призведе до приниження людини, заперечення найглибшої правди про неї і стане новим рабством та
поневоленням».
На завершення Глава УГКЦ наголошує: «Господь не пошкодує для нас і для всього Європейського
континенту своєї милості, якщо ми справді відмовимося від «мерзот і злочинів», якщо «намагатимемось
пізнавати» Його закон, бажання Його серця та згідно з ними облаштовуватимемо наше особисте,
родинне і суспільне буття». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/national_religious_question/63003
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ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ДО ДУХОВЕНСТВА І ВІРНИХ УГКЦ
ТА ВСІХ ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ З НАГОДИ РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
Милосердя й вірність
зустрінулися
разом,
справедливість і мир
поцілувались між собою
(Пс. 85, 11).

а присвячений одній
із
найважливіших
правд
християнського
об’явлення – Божому
милосердю.

Погляд, скерований
до Бога, «багатого
милосердям»
(пор.
Еф. 2, 4)

Ювілейний рік називають
іще
Святим
роком,
бо він, окрім того що
знаменує якісь важливі
віхи в історії Церкви, є
ще могутнім стимулом та
закликом до святості, що
його Церква скеровує до
вірних. Щоб цей заклик
був якнайбільш дієвим,
Церква у Святому році
особливо наголошує на
примиренні й наверненні,
а отже – на таїнстві
Покаяння, або Сповіді.
Важливим
елементом
цих років є також
паломництва до римських
базилік, цього ж року ще
й до всіх катедральних
храмів
та
вибраних
святинь і відпустових
місць у кожній єпархії.
Згаданим святиням на
час тривання Ювілею
Вселенський Архиєрей
уділяє особливі привілеї
та духовні дари, яких
сподобляються прочани,
котрі прибувають до цих
храмів, з вірою моляться
в них і приступають до
святої Сповіді та святого
Причастя.

Дорогі в Христі!
Відповідаючи
на
заклик Святішого Отця
Франциска,
Папи
Римського, та взявши до
уваги рішення Синоду
Єпископів
УГКЦ,
ми
започаткували в нашій
Церкві Святий рік Божого
милосердя, що триватиме
від 8 грудня 2015 року
до 26 листопада 2016
року Божого.
Зазвичай
такі
Святі
роки (їх ще називають
Ю в і л е й н и м и )
відбуваються
в
Католицькій Церкві кожні
25 років. Але бувають
і Надзвичайні ювілеї,
пов’язані
з
певними
особливими
датами
церковної історії або ж
присвячені
особливим
правдам
віри,
що
їх Церква прагне в
такому році наблизити
до своїх вірних. Саме
таким надзвичайним є
і нинішній Ювілейний
рік,
проголошений
Папою
Франциском,
бо він не відповідає
хронологічному
ритму
церковного календаря,
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Святіший
Отець
Франциск, пояснюючи
причини проголошення
цього Святого року,
сказав таке: «Я часто
задумувався над тим, як
Церква могла б зробити
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більш
промовистою
свою місію бути свідком
Милосердя. Це шлях,
який
започатковується
духовним наверненням;
і ми повинні пройти цей
шлях. Тому я вирішив
оголосити Надзвичайний
ювілей, центром якого
було б Боже милосердя.
Це буде Святий рік
милосердя. Ми будемо
жити ним у світлі Господніх
слів: “Будьте милосердні,
як Отець” (пор. Лк.
6, 36). І це стосується
особливим
чином
сповідників!
Потрібно
так багато милосердя!
(…) Я переконаний, що
вся Церква, яка так
потребує
милосердя,
тому що всі ми грішні,
зможе віднайти в цьому
Ювілеї радість, щоб
відкрити і зробити більш
плідним милосердя Боже,
яким усі ми покликані
принести потіху кожному
чоловікові й кожній жінці
наших
часів».
Щоб
глибше зрозуміти сенс і
значення цього Святого
року,
заохочуємо
всіх прочитати буллу
Святішого
Отця
«Обличчя милосердя».
У нашому попередньому
Посланні
з
нагоди
відкриття Року Божого
милосердя в УГКЦ ми
зосередилися на тому,
як нам краще пережити
благодать цього Року в
глобальному контексті
нашої Церкви. А в цьому
документі
прагнемо

звернути більшу увагу на
деякі аспекти Ювілейного
року,
які
можуть
стосуватися
нашої
Церкви на поселеннях і,
особливо, в Україні.
Отож упродовж цього
Ювілейного року разом
з усією Вселенською
Церквою
ми
маємо
намагатися
краще
пізнати
і
пережити
таїнство
Божого
милосердя, щоб самим
стати дієвими знаками
і знаряддями Божого
милосердя в нинішньому
світі. А наш світ і справді
дуже потребує Божого
милосердя! Святий Павло
зауважує, «де збільшився
гріх, там перевершила
ласка» (Рим. 5, 20).
Перефразовуючи
ці
слова апостола народів,
можемо сказати: що далі
світ відходить від Бога і
що сильніше відчувається
в ньому дія злих сил, які
сіють ненависть, агресію,
несправедливість
і
немилосердя,
то
більше потребує Божого
милосердя.
Зайве нагадувати, що й
наша українська дійсність
з її тривалими змаганнями
проти структур зла і
несправедливості
аж
волає до неба про
справедливість, а отже
– про милосердя. Цей
заклик співзвучний із
прагненнями
Господа
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 28)
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Ісуса, який, відповідаючи
на закид фарисеїв, що
Він, мовляв, спілкується з
грішниками та митарями,
відповів: «Здорові не
потребують
лікаря,
лише хворі. Ідіть, отже,
і навчіться, що значить:
Я милосердя хочу, а не
жертви. Бо я прийшов
кликати не праведних,
а грішних» (Мт. 9, 1213). Ми ще не зцілилися
від глибоких ран, що
їх полишив за собою
комуністичний
терор,
як наш національний
організм був атакований
новими вірусами, котрі
несуть із собою нові
смертельні
загрози:
корупцію,
триваюче
вбивство ненароджених,
р о з х и т у в а н н я
фундаментів родинного
життя,
наркоманію,
алкоголізм
та
інші
залежності, спричинене
масовою
міграцією
соціальне
сирітство.
Окремою
причиною
волання до неба про
милосердя
є
війна,
яку принесла на нашу
землю зовнішня агресія
проти нашої держави.
Зруйновані міста і села,
покалічені людські долі,
невинно вбиті молоді
життя – усе це є відкритою
раною, яка кривавить
на національному тілі
України
й
потребує
зцілення.
Ми твердо переконані,
що
тільки
Боже
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милосердя може стати
дієвим ліком від наших
особистих, родинних і
загальнонаціональних
ран та недуг. У Господі,
який є Лікарем душ і
тілес, - джерело надії
українського народу, як
і джерело спасіння для
всього людства. Тож
скеруймо нині свій погляд
на Ісуса, щоб від Нього
навчитися, що означає
вислів «Я милосердя
хочу, а не жертви», щоб
з Його науки почерпнути
світло розуміння таїнства
Отця, який є багатим на
милосердя; щоб з Його
прикладу пізнати, як ми
маємо ставати видимим
знаком
і
знаряддям
милосердя Божого для
наших ближніх.
«Хто бачив Мене, той
бачив Отця» (Ів. 14,
9):
Ісус являє нам обличчя
милосердного Отця
Таїнство
Бога
є
незбагненним
для
людського обмеженого
розуму. Людина своїми
силами
неспроможна
вповні
зрозуміти
Господню
мудрість,
силу і любов. Та Бог не
забажав
залишатися
навіки «Богом утаєним»,
а милостиво об’явив себе
у своєму воплоченому
Сині – Ісусі Христі. Іван
Богослов стверджує це
у своєму Євангелії, яке
читаємо
великоднього

ранку, такими словами:
«Бога ніхто ніколи не
бачив. Єдинородний Син,
що в Отцевому лоні, Той
об’явив» (Ів. 1, 18).
Бог, про якого старозавітні
пророки говорили як
про «милосердного і
милостивого, повільного
до гніву і повного
ласки та правди» (пор.
Пс. 86, 15; 145, 17),
«довготерпеливого
і
многомилостивого» (Ів. 4,
2), в Ісусі Христі явив усю
повноту своєї любові
і свого милосердя до
впалої
людини.
Ісус
відкриває нам обличчя
милосердного
Отця,
коли розповідає притчі
про
милосердного
самарянина,
про
загублену
вівцю
чи
про
блудного
сина.
Але ще більше дає
відчути Боже милосердя
своїми
спасенними
діями стосовно грішної
та знедоленої людини.
Він прощає грішникам,
не засуджуючи і не
відкидаючи
нікого;
виявляє милосердя до
вбогої вдови, нещасного
батька та начальника
синагоги, рятуючи їхніх
дітей від опанування
дияволом і від смерті;
кличе до себе всіх
втомлених та обтяжених,
обіцяючи
їм
спокій,
безпеку і блаженство
біля свого Серця (пор.
Мт. 11, 28). Приносячи
себе в жертву за грішний
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людський рід, Ісус Христос
простягає руки до своїх
розпинателів, до кожного
з нас, пропонуючи своє
милосердя, виливаючи
його зі свого пробитого
боку. На Голгофі Боже
милосердя
тріумфує
над людською злобою
і ненавистю, і саме з
цього місця воно починає
свій тріумфальний похід
дорогами
людської
історії, притягаючи до
Божественного
Серця
мільйони людських душ,
щоб збулися пророчі
слова самого Господа
Ісуса: «Я ж коли від землі
буду піднесений, усіх
притягну до себе» (Ів. 12,
32).
Як добре було б,
щоб саме цього Року
ми новим поглядом і
новим серцем прийняли
це радісне послання
милосердя Божого, що
його звіщає нам Боже
Слово! Як добре було б,
якби ми дозволили, щоб
ця благовість про Боже
милосердя
очищувала
наші почуття і погляди,
формувала
наші
думки й переконання,
скеровувала
наші
прагнення та мотивації!
Запрошуємо всіх вас,
дорогі в Христі, до спільної
мандрівки
сторінками
Божого милосердя, що їх
звіщатиме нам упродовж
літургійного року Боже
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 29)
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Слово! На цих сторінках
ми відкриємо обличчя
Бога – милосердного
Отця, яке сяятиме у
словах і ділах Ісуса
Христа,
довершеними
силою й діянням Святого
Духа.
Звертатимемо
нашу увагу, зокрема, на
ті євангельські читання,
в яких тема Божого
милосердя звучить з
особливою силою. Ідеться
про весь цикл неділь, що
випереджували Великий
піст, і біблійні читання,
над якими ми вже мали
нагоду роздумувати, а
також про неділі, в яких
Євангелія розповідають
про зцілення недужих,
про прощення гріхів, про
діла милосердя стосовно
ближнього тощо. Щоб
полегшити цю мандрівку
євангельськими
сторінками, Церква-мати
подаватиме опрацьовані
екзегетичні та катехитичні
матеріали, скористатися
якими ми запрошуємо
всіх вірних і душпастирів.
Святі таїнства –
потоки
милосердя
Божого для грішної
людини
У розп’ятому Христі ми
споглядаємо зневажену
і відкинену Божу любов,
яка не мстить, а відповідає
милосердям і тим самим
перемагає
людську
злобу й людський гріх. У
той момент, коли один
із вояків проколов Йому
списом бік і з цього
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пробитого боку відразу
потекли кров і вода (пор.
Ів. 19, 34), Бог показав
усю потугу своєї Любові,
яка, віддаючи життя,
дарує життя іншим. У
крові й воді, що витекли
з
пробитого
боку
Спасителя, Отці Церкви
вбачали початок Святих
таїнств, завдяки яким
Боже милосердя досягає
грішної людини.
Ми
особисто
і
безпосередньо
доторкаємося до таїни
Божого
милосердя
передусім у таїнстві
Хрещення.
Адже
саме в цьому таїнстві
виливаються на нас
спасенні потоки Божої
благодаті, яку вислужив
нам Господь Ісус своєю
хресною
смертю
і
воскресінням.
Христос
визволив нас від ворожої
неволі, зняв з нас гріховну
ветхість та обновив нас
на життя вічне, – як
про це свідчать слова
віри, уміщені в Чині
Хрещення.
Коли ж ми – через
неміч людської природи
і підступи та хитрощі
диявола
–
знову
впадаємо
в
гріх,
оскверняючи непорочну
одіж
Хрещення,
Господь виявляє нам
своє
милосердя,
закликаючи до покаяння,
отого
«працьовитого
Хрещення»,
яке
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довершується в таїнстві
Сповіді.
Окрім
цього,
Боже
милосердя в особливий
спосіб
наближається
до людини ще й тоді,
коли вона є слабкою
тілесно, через недугу.
У
таких
обставинах
Господь
простягає
свою милосердну руку,
помазуючи немічне тіло
олією милосердя в таїнстві
Єлеопомазання.
Це
таїнство несправедливо
вважалося
впродовж
довгого часу таїнством
умираючих, тож багато
хто навіть із практикуючих
християн зволікав із його
прийманням, мовляв, ще
не вмирає. Насправді
ж це Єлеопомазання
– це таїнство не «на
смерть, а на життя»,
воно дане людині, щоб
скріпити й відновити її
душевні й тілесні сили
через прощення гріхів
і
подолання
Божою
благодаттю
тілесної
недуги.
Тож цього Святого року
ми бажали б, щоб
душпастирі
звернули
особливу
увагу
на
уділення
згаданих
Святих таїнств, зокрема
Покаяння. У кожному
храмі
нехай
буде
визначено час упродовж
дня, коли вірні зможуть без
перешкод висповідатися.
Священики мають охоче
служити вірним у цьому

таїнстві,
пам’ятаючи,
що саме в цій послузі
найкраще проявляється
душпастирська ревність
священика.
Усіх
вірних
також
закликаємо приступати
якомога
частіше
до
«престолу
благодаті»,
яким є таїнство Покаяння.
Нагод для цього упродовж
церковного року є багато:
час постів, храмовий
празник, власний день
народження чи іменини,
проща до відпустового
місця тощо. До Божого
милосердя слід прибігати
якнайшвидше особливо
тоді, коли сумління не
спокійне через важкий,
смертельний
гріх
чи
поважну провину супроти
Бога, ближнього, себе
самих чи сотвореного
Богом світу. Доречним
буде тут нагадати відомі
слова св. Августина
про те, що «людською
річчю є грішити, Божою
річчю – покаятися, але
диявольською – у гріхах
тривати».
Святий рік – це час
покаяння і навернення.
Це
Рік
відвернення
від нас Божого гніву і
призивання над усім
народом Божої милості
й милосердя. Дорогою,
якою Господнє милосердя
досягне народу, нехай
стане серце кожного з
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 30)
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нас, «серце сокрушенне
і смиренне» (Пс. 50),
серце, повне каяття,
а воднораз і щирого
бажання почати жити у
згоді з Божим законом, з
Божою волею. Словами
праведного митрополита
Андрея
закликаємо
якнайповніше скористати
з
благодатей
цього
Святого року: «Се час
святий, час великої ласки
Божої! Як зумієте, за
ласкою Божою, з того
часу добре скористати,
то ювілей сей не мине
без великого для цілого
народа хісна... З новим
століттєм зачнеся нове
життя, і з Богом зачата
праця
увінчається
тривалим успіхом. Щоби
дійти до того відновлення
і відродження, мусимо
всі в тім році ювілейнім
прибігати до керниці
живої води, котру нам
отвирає
Провидіння
Боже»
(Пастирське
послання «О Ювілею»,
21 червня 1901 року).
«Божа
доброта
веде до покаяння»
(Рим. 2, 4):суспільне
навернення
задля
преображення
країни і світу
Заклик
до
покаяння
стосується
не
тільки
кожного
християнина,
кожної людини зокрема.
Він не менш актуальний
і щодо спільнот, цілих
народів. Ми, як народ,
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теж
потребуємо
спільнотного очищення
і навернення до Бога.
Адже на тілі нашого
народу
так
багато
виразок, ран; ми носимо
в нашому національному
тілі багато недуг, від
яких конче потребуємо
зцілитися через покаяння
і справжнє навернення.
Корупція, що проникає
чи не в усі сфери нашого
національного
буття,
несправедливість
у
судах, нечесність у праці,
алкоголізм і наркоманія,
подружні
зради
і
неморальність, вбивство
ненароджених, хижацьке
ставлення до природи –
ось, на превеликий жаль,
далеко не повний список
тих національних недуг,
які послаблюють життєві
сили нашого народу,
завдаючи непоправних
втрат
теперішнім
і
прийдешнім поколінням.
Навернення – означає
радикальне відречення
від гріха в різних його
постатях
та
щире
бажання виправити зло,
яке було заподіяне. Тому
охорона життя від зачаття
до природної смерті,
пошанування подружжя
як нерозривного союзу
чоловіка і жінки, захист
і пропагування сімейних
цінностей, повага до
гідності кожної без винятку
людини,
утвердження
справедливості в судовій
системі,
плекання

духовності й культури
народу, турбота про
навколишнє
Богом
дане середовище – це
завдання, які стоять перед
українським суспільством
і які має зробити своїми
легітимно
обрана
державна влада різного
рівня.
Такими
діями
віруюча людина виявить
своє щире прагнення
до навернення, а влада
покаже готовність дбати
про справжнє добро
народу та запевнити
йому щасливе і Богом
благословенне майбуття.
Утім, ми надалі можемо
констатувати наявність
у нашому народі як
симптомів давніх власних
недуг, так і проявів нових
негативних явищ, що
їх дехто намагається
представити
як
«європейські
цінності»
та
нав’язати
нашій
українській
дійсності.
Як християни, мусимо
визнати
однозначно:
якщо якась теза чи
ініціатива
суперечить
Божому і природному
законові та євангельській
науці, то вона не може
претендувати на назву
«цінність», радше її слід
вважати
елементом
ідеології, яка в підсумку
неминуче призведе до
приниження
людини,
заперечення найглибшої
правди про неї і стане
новим
рабством
та
поневоленням.
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Наш народ виконає своє
покликання і свою місію
в розбудові нашого
спільного європейського
дому, до якого ми
належимо історично й
духовно, не тоді, коли
намагатиметься
будьяким коштом сподобатися
сильним цього світу, а
тоді, коли справді обере
джерелом своєї сили і
натхнення Боже Слово
та, не соромлячись своєї
ідентичності, привнесе до
спільної скарбниці те, що
від віків становило його
непорушні фундаменти,
– живу християнську віру
й автентичну духовність.
Однак, щоб так сталося,
ми мусимо самі стати
на дорогу духовного
преображення
та
оновлення.
Ми
вбачаємо
в
неодноразових спробах
нашого народу стати
на захист своєї гідності
й свободи віяння Духа
Божого на нашій землі,
– Духа, який кличе до
свободи дітей Божих після
десятиліть чужинецького
поневолення. Проте ці
віяння Святого Духа не
повинні бути зведені
нанівець
сумнівними
псевдоєвропейськими
ідеологіями
чи
безвідповідальними
політиками
всередині
країни. Навпаки, їх слід
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 31)
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очищати у світлі Божого
Слова та дозволити,
щоб вони докорінно
змінювали нас самих, а
через нас – усе наше
ближче і дальше довкілля.
Саме до цього кличе нас
Господь устами свого
пророка Осії: «Ходіть, до
Господа повернімося: бо
він розірвав, він і загоїть;
він ударив, він і рани
перев’яже. Через два
дні він оживить нас, на
третій день на ноги нас
поставить, і будемо перед
ним жити. І спізнаваймо,
намагаймось
Господа
спізнати; його прибуття
певне, як зірниця, як
дощ, він до нас прийде;
немов весняний дощ,
який зрошує землю… Бо
я бажаю милости, а не
жертви; і знання Бога –
над всепалення. Вони ж,
як люди, союз порушили
і зрадили мене там.
Гілеад – місто злочинців,
вкрите слідами крови.
Неначе зграя розбишак,
що на людей чигає, отак
священиків ватага вбиває
на шляху сихемськім.
Вони мерзоти чинять!»
(Ос. 6, 1–3. 6–9).

облаштовуватимемо
наше особисте, родинне
і суспільне буття. Тоді
Його прихід до нас буде
певним, як рання зоря
після темної ночі, а Його
милість і благословення
–
всеоживляючими,
як весняні дощі після
холодної зими.

Господь не пошкодує
для нас і для всього
Європейського
континенту
своєї
милості,
якщо
ми
справді
відмовимося
від «мерзот і злочинів»,
якщо «намагатимемось
пізнавати»
Його
закон, бажання Його
серця та згідно з ними

Кожний ювілей є спонукою
до
діл
милосердя
стосовно ближнього. І
це не дивно. Адже Боже
милосердя, яке є виявом
Господньої вічної любові,
завжди має за адресата
людину з її конкретними
потребами та нуждами.
Тож
привілейованими
адресатами
Божого
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« Б л а ж е н н і
милосердні, бо вони
зазнають милосердя»
(Мт. 5, 7)
Коли
Господь
Ісус
розпочинав
свою
публічну діяльність, то,
прийшовши до синагоги
у своєму родинному
містечку
Назареті,
прочитав слова пророка
Ісаї, якими старозавітний
народ
знаменував
початок
Ювілейного
року: «Господній Дух на
мені, бо він мене помазав.
Послав мене нести Добру
Новину бідним, звіщати
полоненим визволення,
сліпим
прозріння,
випустити пригноблених
на волю, оповістити рік
Господній сприятливий»
(Лк. 4, 18-19).
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милосердя цього Святого
року
мають
стати
потребуючі люди, які
живуть поруч із нами:
вдови, сироти, недужі,
самотні,
вимушено
переселені,
поранені
й покалічені війною,
знедолені,
відкинуті,
забуті тощо. До них
усіх насамперед Бог
скеровує свої слова
потіхи та бажає – за
нашим посередництвом
– дати відчути їм свою
люблячу і милосердну
присутність.
Спільно зі Святішим
Отцем
Франциском
висловлюємо побажання,
щоб кожен вірний нашої
Церкви звернув увагу в
цьому Святому році на
діла милосердя щодо
душі і щодо тіла. Отож
пригадаймо собі їх у
тому порядку, як подає
наш Катехизм:
Щодо душі: 		
1. Грішника навернути
2. Невіжу навчити
3. В сумніві порадити
4.Сумного потішити
5. Кривду терпеливо
зносити
6. Образу з серця прощати
7. За живих і мертвих
молитися
Щодо тіла:
1. Голодного нагодувати
2. Спраглого напоїти
3. Нагого зодягнути
4. Подорожнього в дім
прийняти
5. Недужому послужити
6. Ув’язненого відвідати

7.
Померлого
похоронити
Ці
діла
милосердя
у
словесній
формі
видаються дуже простими,
звичайними,
майже
буденними, проте, втілені
в конкретику нашого
життя, стають вимовним
знаком Божої любові й чи
не найпереконливішою
п р о п о в і д д ю
євангельського вчення.
У
ділах
милосердя
Євангеліє стає видимим,
а наша віра осягає
спасенну конкретність,
бо, як застерігає св.
Павло, нас рятує тільки
віра, чинна любов’ю
(пор. Гал. 5, 6). Натомість
віра без діл є мертвою
(пор. Як. 2).
Окрім цього, за словами
митрополита
Андрея,
«нема
певнішого
способу заслужити на
Боже милосердя, як
милосердя
стосовно
ближніх»
(Пастирське
послання на Великий
піст, 1929 рік). Господь
сам називає блаженними
милосердних, запевняючи
їх про те, що вони
зазнають
милосердя
(пор. Мт. 5, 7). А у відомій
розповіді про Страшний
суд Ісус навчає, що все,
що ми зробимо одному з
Його братів найменших,
робимо Йому самому
(пор. Мт. 25, 40).
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 32)
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Погляньмо
навколо
себе очима, очищеними
вірою, – побачимо в
багатьох місцях нашої
щоденної дійсності Ісуса,
який страждає й очікує
на нашу допомогу та
наше милосердя. Ось
поруч із нами мешкає
самотня
особа,
яка
неспроможна вийти з
дому; ось удова, що
сумує за вбитим на війні
чоловіком; ось сироти,
котрі втратили батькагодувальника чи рідну
матір; ось переселенці,
які
змушені
були
покинути рідні сторони
й домівки, рятуючи своє
життя; ось співробітник,
що з невідомої причини
сумний і пригноблений;
ось нещасна людина, яка
веде неморальне життя,
занурюючись
щоразу
більше
в
трясовину
алкоголю чи наркотиків…
Усі вони чекають на
Боже змилування, на
людське
співчуття
і
допомогу. На жаль, як
часто чекають даремно!
А все тому, що християни
збайдужіли, дали себе
опанувати егоїзмові й
живуть,
зосереджені
лише на собі, замкнені
у своїх клопотах і
справах. Вслухаймося у
слова Святішого Отця
Франциска, через якого
промовляють до нас
знедолені люди нашого
часу: «Цього Святого року
ми зможемо отримати
новий досвід, відкривши
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серця всім тим, хто живе
на найбільш безнадійних
життєвих
периферіях,
що їх так часто світ
створює
драматичним
чином.
Скільки
ж
ситуацій невпевненості й
страждання у нинішньому
світі! Скільки ж ран на
тілі багатьох, які вже не
мають більше голосу, бо
їхній крик ослаб і згас
через байдужість багатих
народів. У цей Ювілей
Церква стане ще більше
покликана лікувати ці
рани, обмивати їх оливою
потішення, перев’язувати
милосердям і лікувати їх
солідарністю й належною
увагою. Не впадаймо в
байдужість, яка принижує,
у звичку, яка присипляє
дух і не дозволяє відкрити
новизну, у цинізм, який
нищить. Розплющмо наші
очі, аби побачити біду
світу, рани стількох братів
і сестер, позбавлених
гідності.
Відчуймо
себе
провокованими,
чуючи їхнє волання про
допомогу. Наші руки
нехай потиснуть їхні руки,
притягнімо їх до себе, аби
вони відчули тепло нашої
присутності, приязні й
братерства. Нехай їхній
крик стане нашим, так
щоб ми разом зламали
бар’єр байдужості, яка
часто царює владним
чином, аби приховати
лицемірство та егоїзм»
(Булла
«Обличчя
милосердя»).

Нехай кожен грекокатолик, кожна наша
громада відкриють для
себе ці моральні й
соціальні «периферії», які
часто є коло нас, і нехай
вирушать туди, щоб
занести
стражденним
братам і сестрам нашу
(а краще сказати –
Божу) допомогу, утіху й
підтримку. Не забуваймо,
що у надвечір’ї нашого
життя ми будемо суджені
щодо нашої любові
до ближнього і що від
наслідку
цього
суду
залежить наша вічність,
залежить
остаточний
вирок: або «Прийдіть,
благословенні, візьміть
у
спадок
Царство,
приготоване вам від
сотворення світу», або
«Ідіть від Мене геть,
прокляті, у вогонь вічний,
приготований дияволові
та його ангелам!» (пор.
Мт. 25).
Проте
милосердя
стосується
не
лише
тілесних чи матеріальних
потреб.
Не
менш
важливими
є
діла
милосердя в духовній
сфері.
Навернути
грішника
з
дороги
беззаконня,
вказати
ближньому
шлях
до
Бога, дати мудру пораду
в сумнівах, підтримати
у
скорботі,
навчити
в невіданні – усе це
не
менш
важливе,
ніж окраєць хліба для
голодного чи склянка
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води для спраглого.
Серед діл милосердя
щодо душі особливу
увагу належить звернути
на ті, що пов’язані з
прощенням.
Справді,
немає більшого дарунку
нашому ближньому, ніж
прощення, яке ми можемо
уділити йому у відповідь
на завдану нам кривду
чи образу. Скількох
конфліктів,
напружень
чи навіть трагедій між
членами родини, друзями,
знайомими чи сусідами
можна було б уникнути,
якби люди були готові
сказати одне одному
ці прості й такі чарівні
слова: «Прощаю і прошу
вибачення». Пам’ятаймо,
що прощення – це не
вияв слабкості, а доказ
сили. Тільки морально
сильна
особистість
здатна просити прощення
й
пробачати
своїм
кривдникам і бажати їм
добра. Господь у своєму
милосерді
прощає
нам усі гріхи й прощає
завжди, тож і ми, що
молимося: «Прости нам
провини наші, як і ми
прощаємо
винуватцям
нашим», – мусимо бути
готові дарувати нашим
ближнім їхні провини
і слабкості, бо така
позиція є дорогою до
внутрішнього спокою, до
миру у взаєминах і до
тривалої радості в серці.
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 33)
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Діла милосердя щодо
душі слід чинити як
індивідуально
–
у
щоденному спілкуванні з
ближніми, так і на рівні
загальнонаціональної
політики, яка повинна
дбати
про
просвіту
й духовний розвиток
народу,
передусім
молодого
покоління.
Політики,
які
зосереджують
свою
увагу лише на досягненні
економічного поступу та
матеріального добробуту
народу,
занедбуючи
його культурні й духовні
прагнення, не виконають
свого обов’язку щодо
суспільства
й
не
матимуть
морального
права називатися його
провідниками. У сфері
духу нам іще треба багато
що зробити! Адже після
десятиліть тоталітарного
комуністичного режиму
в
нашому
народі
далі
простежуються
розмитість
ціннісних
понять,
моральний
релятивізм і схильність
до компромісів зі злом
у різних його іпостасях.
У цих обставинах нам
так
потрібні
мужні
свідки
Христового
Євангелія, які щоденною
муравлиною
працею
будуть утверджуватимуть
справедливість і правду
в
нашому
народі,
поширюватимуть
просвіту і дбатимуть про
розвиток культури. Без
них жоден матеріальний
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добробут не принесе
тривалого
щастя
і
справжнього поступу.
Заклик до поєднання
і примирення
У Святому році Божого
милосердя слід також
просити
в
Господа
ласки зміцнення нашої
національної
єдності
через
працю
над
внутрішньоукраїнським
примиренням
і
поєднанням. Наші вороги
впродовж історії не раз
намагалися
розділити
українську
землю,
розсварити і роз’єднати
наш народ. Якщо їм це
вдавалося, народ у своїх
визвольних
змаганнях
зазнавав поразки, а
держава потрапляла в
занепад і руїну.
Нам слід пройти до кінця
важкий, але визвольний
шлях пізнання історичної
правди, щоб звільнитися
від
накинених
нам
чужинцями штампів, від
ідеологічних нашарувань
та історичних стереотипів
минулого.
Водночас
ми маємо плекати в
собі такі громадянські
чесноти, як повага одне
до одного, пошанування
гідності
кожної
без
винятку людини, щирість
і зичливість у взаєминах,
щоб
таким
чином
вибудовувати
мости
довіри і єднання всюди,
де ворог намагається
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закладати
вибухівку
упереджень,
недовіри
й нетерпимості одне до
одного.
До цього спонукають
нас і нинішні драматичні
події
в
Україні.
Щоправда,
соціологи
стверджують, що за
останній рік нечувано
зросла
згуртованість
українського суспільства і
відчуття єдності в нашому
народі. Одначе єдність,
щоб бути тривалою,
не може ґрунтуватися
лише на консолідації
перед лицем небезпеки
та зовнішньої загрози.
Вона має базуватися
на глибших і міцніших
фундаментах, якими є
почуття
солідарності,
відповідальність
за
спільну
спадщину
предків,
вдячність
за
приналежність
до великого духом і
благородного у своїх
прагненнях народу.
Ще важливішим і, мабуть,
важчим є примирення між
народами. Цей заклик
для нас, українців, є
актуальним як ніколи
раніше. Може, хтось
скаже, що говорити
про примирення під час
війни ще надто рано,
не на часі. Адже до
давніх і ще не очищених
взаємним прощенням та
примиренням історичних
ран
додалися
нові
несправедливості, нові

кривди. Хтось скаже: як
можна примиритися із
сусідом, який не те що не
вибачився досі за минулі
кривди, а й знову атакує
та сіє в нашому домі
спустошення і смерть?
Однак прощення зовсім
не означає схвалення дій
кривдника чи потурання
його злочинам. Прощення
означає перемогу над
ворогом у власному
серці через недопущення
до власного нутра сліпої
ненависті й бажання
помсти.
Милосердя
і
справедливість
не
суперечать одне одному,
а радше зумовлюють
і
доповнюють
одне
одного, щоб осягнути в
досконалій любові свій
найвищий вимір. Влучно
висловився про це святий
Папа Іван Павло ІІ у
Посланні з нагоди Дня
миру 2002 року: «Немає
миру без справедливості,
немає справедливості без
прощення». А далі пояснив
це
своє
твердження
так: «Оскільки людська
справедливість є завжди
крихкою і недосконалою,
податливою
на
обмеження та людські
егоїзми,
її
слід
здійснювати й певною
мірою
доповнювати
прощенням, яке зцілює
рани
і
відновлює
до глибин порушені
людські взаємини. Це
стосується як напружень
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 34)

ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ДО ДУХОВЕНСТВА І ВІРНИХ УГКЦ
ТА ВСІХ ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ З НАГОДИ РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

між
поодинокими
людьми, так і конфліктів
загального
характеру,
зокрема й міжнародних.
Пробачення
жодною
мірою не суперечить
справедливості, бо воно
полягає не в тому, щоб
занехаювати
слушні
вимоги, а в тому, щоб
виправити
порушений
лад.
Пробачення
радше прагне повної
справедливості,
що
провадить до спокійного
ладу, який є не так
нетривалим і тимчасовим
припиненням військових
дій,
як
ґрунтовним
зціленням
кривавих
душевних
ран.
Для
такого зцілення однаково
важливі і справедливість,
і пробачення».
Після
відновлення
на
наших
землях
справедливого
миру
ми маємо пройти шлях
довершення примирення
через
милосердя
і
прощення
нашим
ворогам. Тільки такий мир
буде тривалим, і тільки з
ним ми зможемо будувати
цивілізовані стосунки з
нашими сусідами. Почати
крокувати цим шляхом
слід уже тепер, молячись
про мир, захищаючи
мир, бажаючи творити
мир у своєму народі й
між народами.
Під
покровом
Богородиці шляхами
милосердя
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Характерною
рисою
Святого
року
є
паломництва.
Вони
відбуваються
до
чотирьох
римських
базилік, а також до
кожного катедрального
храму нашої Церкви та
визначних
відпустових
місць у багатьох наших
єпархіях, яким на цей
Рік
Святіший
Отець
уділив особливі ласки та
привілеї.
Паломництво
є,
за
словами
Папи
Франциска,
іконою
шляху, що його кожна
людська особа долає
за час свого існування.
Справді, усе наше життя
в цьому світі подібне до
мандрівки з місця вигнання
до небесної батьківщини.
П а л о м н и ц т в а
допомагають
нам
навчитися
відкидати
те, що швидкоплинне,
тлінне і скороминуще,
й зосереджуватися на
тому, що суттєве: на
Богові і нашому шляху до
Нього. Вони нагадують
нам, християнам, знову і
знову, що ми не маємо
тут постійного місця, але
майбутнього
шукаємо
(пор. Євр. 13, 14).
Водночас паломництво
з його чітко визначеним
маршрутом і дорогою до
мети може допомогти нам
усвідомити наші такі часті
відступи від праведної
дороги, пригадати нашу
загубленість і наші зради.

Тож паломництва стають
природним
шляхом
нашого
навернення
до Бога. Пройшовши
такий шлях до себе,
вернувшись до власного
нутра і пізнавши, як
далеко ми віддалилися
від самих себе, від
наших ближніх і від Бога,
ми можемо з довірою
переступити поріг святині,
щоб
тут
зануритися
в
Божі
милосердні
обійми, очистити свою
душу від тягаря гріха
та відновитися силою і
діянням Святого Духа.
Заохочуємо всіх вас,
дорогі у Христі, впродовж
цього
Святого
року
здійснити бодай одне
паломництво до якоїсь
святині – чи то в Україні,
чи на поселеннях, – щоб,
пройшовши крізь Двері
милосердя, скористатися
з
плодів
цього
благодатного Року, що їх
Святіший Отець поєднав
з
катедральними
чи
відпустовими храмами.
Наприкінці
цього
Послання
знову
скеровуємо наш погляд
до
Богородиці,
яку
ми, християни, слушно
називаємо
Матір’ю
Милосердя. Господь дав
нашій Церкві особливий
знак у постаті цієї
ікони Богородиці, що
називається «Милосердя
двері». Ця стародавня
чудотворна
ікона
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перебуває в нашому храмі
в м. Ярослав на території
ПеремишльськоВаршавської архиєпархії
та
вдостоїлася
особливого
привілею
бути на площі Святого
Петра в Римі під час
урочистого
відкриття
Святого року Папою
Франциском. Пречиста
Богородиця, прославлена
в цій чудотворній іконі,
нехай стане нашою
Провідницею дорогами
милосердя, а ми, як вірні
діти Божі і паломники до
Дому Отця Небесного,
з упованням і довірою
піднесімо до Неї наші
благальні
молитви,
взиваючи:
Милосердя двері відкрий
нам,
благословенна
Богородице,
щоб,
надіючись на тебе, ми
не загинули, але щоб
ізбавилися тобою від
бід, ти бо спасіння роду
християнського.

†СВЯТОСЛАВ

Дано у Києві, при
Патріаршому
соборі
Воскресіння Христового,
в день Святого отця нашого
Кирила,
архиєпископа
Єрусалимського,
31 березня 2016 року
Божого

May 2016 - Tðàâíÿ 2016
Congratulations on your
Anniversary of Priesthood!

Happy Birthday!
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ!
May 12: Rev. Joseph Szupa
May 22: Rev. Msgr. Ronald Popivchak
May 23: Rev. Alexander Dumenko
May the Good Lord Continue to
Guide You and Shower You with
His Great Blessings. Mnohaya
Lita!
Íåõàé Äîáðèé
Ãîñïîäü Òðèìàº
Âàñ ó Ñâî¿é
Îï³ö³ òà Ùåäðî
Áëàãîñëîâèòü
Âàñ.
Ìíîãàÿ
Ë³òà!

Â³òàºìî ç Ð³÷íèöåþ Ñâÿùåíñòâà!
May 3: Rev. Mykola Bychok, C.Ss.R. (11th Anniversary)
May 5: Rev. Vasyl Putera (20th Anniversary)
May 11: Very Rev. Archpr. John M. Fields (30th Anniversary)
May 12: Very Rev. Archpr. Daniel Gurovich (42nd Anniversary)
May 14: Rev. John Ciurpita (27th Anniversary)
May 14: Msgr. James Melnic (38th Anniversary)
May 16: Rev. Paul J. Makar (6th Anniversary)
May 16: Rev. John Seniw (34th Anniversary)
May 16: V. Rev. Archpriest Daniel Troyan (34th Anniversary)
May 20: Very Rev. Archpr. Michael Hutsko (32nd Anniversary)
May 22: Rev. Robert Hitchens (22nd Anniversary)
May 25: Rev. Msgr. Myron Grabowsky (49th Anniversary)
May 25: Rev. Msgr. Ronald Popivchak (49th Anniversary)
May God Grant You Many Happy and Blessed Years
of Service in the Vineyard of Our Lord!
Íåõàé Áîã Îáäàðóº Áàãàòüìà Áëàãîñëîâåííèìè
Ðîêàìè Ñëóæ³ííÿ â Ãîñïîäíüîìó Âèíîãðàäíèêó!
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