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Українська громада взяла участь в молитовній програмі 
«Молитва за Україну» 

Філадельфія. – У неділю, 17 квітня 2016 р., о третій годині дня в Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття відбулася молитовна програма на відзначення 30-их роковин Чорнобильської 
трагедії. 

Після молитви і музичної програми вірні зібралися біля дзвіниці, де випустили  десятки голубів, які 
символізували прохання про мир для Україні.

Один з випущених голубів кружляє над вірними. (фото: Òересa Ñівак)
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(продовження з попередньої сторінки)
«Молитва за Україну» 

Відкриття  -  Уляна Мазуркевич,
  Громадський Комітет

Внесення прапорів - Українські молодіжні 
організації Пласт і ÑУМ

Покладення меморіального, вінка - 
Наша Українська Рідна Школа

Вхід зі свічками

Декламування - Наша Українська Рідна Школа
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Український Дитячий Хор «Ñоловейки»

Ñпів - Юля Ñтупень і Галина Боднар

Заклик до дії    

Юрій
 Наконечний, 

Злучений
 Український 

Американський 
Допомоговий

 Комітет

Хор «Благодать» з Української Баптистської Церкви.
Іван Веленчук, мистецький керівник

(продовження з попередньої сторінки)
«Молитва за Україну» 
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Молитва - Пастор Ñергій Ñавчук,
 Українська Баптистська Церква

Ñлово до громади - Достойний Валерій 
Чалий, Надзвичайний і Повноважний 

Посол України в ÑША

Ñпів - Юля Ñтупень; Уляна Мартинюк, 
Любов Ñєрова-Амстед - скрипка;  Люба 

Шуйко — фортепіано

Молитва - Високопреосвященний
 Митрополит Ñтефан Ñорока, Архиєпископ 

Філадельфійський; Митрополит для 
Українців Католиків у ÑША

Дивіться відео на нашому каналі YouTube.
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

(продовження з попередньої сторінки)
«Молитва за Україну» 
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Фото: Митрополит-Архиєпископ Ñтефан Ñорока, Посол України в ÑША п. Валерій 
Чалий, учасники відзначення в Філадельфії 30-их роковин Чорнобильської трагедії, 
сфотографовані на фоні дзвіниці  української католицької Катедри Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, 17 травня 2016 р.  (фото: Ò. Ñівак i T. Білий)

(продовження з попередньої сторінки)
«Молитва за Україну» 
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Посол України в ÑША Валерій Чалий взяв участь у 
меморіальному заході «Молитва за Україну»

 
19 квітня

Посол України в США Валерій Чалий взяв участь 
у меморіальному заході «Молитва за Україну», що 
пройшов у в м.Філадельфія. Українська громада 
зі штатів Пенсильванія, Нью-Джерсі, Меріленд та 
Нью-Йорк зібралася  в Українському католицькому 
кафедральному соборі Непорочного Зачаття, 
щоб вшанувати 30-і роковини Чорнобильської 
трагедії та пам’ять жертв російської агресії на 
Донбасі.

У своєму виступі Валерій Чалий наголосив, що 
притаманне Радянському Союзу нехтування 
найвищою цінністю – людським життям – 
успадковане владою РФ, яка розпочала військову 
агресію проти України. Проте, тяжкі випробування 
зробили нашу державу сильнішою. Україна 
рішуче налаштована на здійснення реформ та 
врегулювання ситуації на Донбасі виключно на 
умовах повного виконання російською стороною 
її зобов’язань, у т.ч. відновлення українського 
контролю над державним кордоном та звільнення 
усіх українських громадян, яких російська 
сторона незаконно утримує, включно із Надією 
Савченко.

Висловлюючи вдячність Сполученим Штатам та, зокрема, українській громаді в Америці за солідарність 
та підтримку України, Посол підкреслив важливість міжнародної єдності у протистоянні агресору.

Він також зазначив, що, на відміну від СРСР, Україна відповідально ставиться до безпеки ядерних 
об’єктів, про що було чітко заявлено на нещодавньому Саміті з ядерної безпеки, поряд із закликом до 
посилення міжнародних гарантій для держав, які не володіють ядерним арсеналом.

Під час заходу у Філадельфії, організованого Українським громадським комітетом, що об’єднав 24 
осередки українців у США, молитву за Україну читали Високопреосвящений Митрополит Української 
Католицької Церкви у США, Архієпископ Філадельфійський Стефан Сорока та Пастор Української 
Баптистської Церкви Сергій Савчук.

http://usa.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/46583-posol-ukrajini-v-ssha-valerij-chalij-vzyav-uchasty-u-
memorialynomu-zahodi-molitva-za-ukrajinu

Фото: Митрополит-Архиєпископ Ñтефан 
Ñорока разом з Послом України в ÑША 
п. Валерієм Чалим і його дружиною, пані 

Людмилою Мазука. (фото: Òересa Ñівак)
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Папа привітав чорнобильців з України

20 квітня 2016

“Вітаю паломників, що прибули з України та Білорусі в рамках 
міжнародної конференції з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської 
трагедії. Знову підносячи молитви за жертви цієї катастрофи, 
висловлюємо вдячність рятівникам та визнання всім ініціативам, 
покликаним полегшити страждання і виправити завдану шкоду. 
Христос воскрес!” – з таким привітанням наприкінці загальної 
аудієнції в середу, 20 квітня 2016 року, Папа Франциск 
звернувся до групи ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і 
переселенців із Чорнобильської зони, які приїхали з України та 
Білорусі.

Крім того, Святіший Отець пригадав про те, що наступної неділі 
відбудеться збірка для гуманітарних потреб постраждалих від 
війни в Україні. «Населення України вже довший час страждає 
від наслідків збройного конфлікту, багатьма забутого. Як знаєте, 
– сказав Глава Католицької Церкви, – я закликав Церкву в 
Європі підтримати оголошену мною ініціативу вийти назустріч 
цій надзвичайній гуманітарній ситуації. Уже наперед дякую тим, 
які зроблять великодушний внесок у цю ініціативу, що відбудеться 
наступної неділі, 24 квітня». Про це повідомляє Департамент 
інформації УГКЦ.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/vatikan/63144

Особливі літургічні молитви: 
30th Anniversary of the Chornobyl Disaster

Ще молимось за всіх померших від жахливої катастрофи на Чорнобильській ядерній електростанції, 
що сталася 30 років тому. Особливо поминаємо пожежників та рятівників, які не боялися смертельного 
вогню і пожертвували своє життя спасти мільйони людей від небезпеки, за їх блаженний упокій і щоб 
проститися їм всякому прогрішенню добровільному і недобровільному.

За всіх, хто страждає від раку та інших хворіб спричинених опроміненням ядерним пилом, за їхне 
повне видужання, полегшення та оздоровлення від Teбе, Божественного Лікаря, Господеві помолімся.

За український народ наш, який бореться захистити свою незалежність, відновити територіальну 
цілісність і покінчити з насиллям і війною. Пом’яни, Господи, всіх хто пожертвував своїм життям і зціли 
рани та шрами людей. Подай мудрості тим, хто при владі завжди наслідувати волю Твою, Господеві 
помолімся.
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       ПРАЗНИК ГОÑПОДНЬОГО ВОЗНЕÑІННЯ

Празник Господнього 
Вознесіння завжди 
припадає у четвер 40-
го дня по Христовому 
Воскресінні. Це один 
з великих Господських 
празників і має 9-
денне попразденство. 
Він звеличує подію 
Христового Вознесіння 
на небо та підкреслює 
її значення для Христа 
і для нас. Св. Іван 
Золотоустий у своїй 
проповіді на Вознесіння 
каже: “Сьогодні 
людський рід остаточно 
примирений з Богом. 
Зникла давня боротьба 
й ворожнеча. Ми, що 
були недостойні жити 
й на землі, - вознесені 
на небо. Сьогодні 
стаємо спадкоємцями 
небесного царства, 
ми, що не вартуємо й 
земного, виходимо на 
небо й успадковуємо 
престол Царя і Господа. 
А людська природа, 
перед якою херувим 
боронив рай, піднесена 
тепер понад усякого 
херувима”.

Пам’ятники трьох перших 
сторіч нічого не говорять 
про цей празник. Не 
згадує про нього й 
письменник Оріген (Ів. 
251), який перераховує 
християнські празники 
в 8-ій книзі свого твору 
“Проти Цельсія”. Знавці 
обряду є тієї думки, що 
в перших трьох століттях 
цей празник святкували 
враз з празником 

Зішестя св. Духа. 
Сильвія Аквітанська не 
називає цей празник 
Вознесінням, а тільки 
“сороковим днем після 
Пасхи”.

В 4-му столітті празник 
Господнього Вознесіння 
стає загально знаним. 
Історик Сократ 
(†к. 440) називає 
його “всенародним 
празником” (Історія 
Церкви, 7, 26).

Празник Вознесіння 
звеличили своїми 
проповідями св. Іван 
Золотоустий, св. 
Григорій Ніський, св. 
Епіфан Киприський, 
Лев Великий й інші. В 
4-му віці цариця Єлена 
поставила храм у честь 
цього празника на місці 
Христового Вознесіння.
Дух богослужінь цього 
празника в загальному 
бадьорий і радісний. Св. 
Церква радіє славою 
Христа - Богочоловіка, 
що засів по правиці 
Отця. Він вознісся на 
небо, щоб зіслати нам 
Потішителя — св. Духа 
та щоб, як Він сам каже: 
“приготовити нам місце” 
(Ів. 14, 2). “Господь 
вознісся на небо, 
— співаємо в першій 
стихирі на великій 
вечірні Вознесіння - щоб 
послати Утішителя світові. 
Небо приготовило 
престол Його, а облаки 
вознесіння Його. Ангели 
дивуються, бачучи 

чоловіка понад собою. 
Отець чекає на того, що 
Його від віків держить 
у своєму лоні. А св. 
Дух каже всім ангелам 
Його: “візьміть, князі, 
ворота ваші; всі народи 
плескайте руками, бо 
вийшов Христос там, де 
був перед тим”.

h t tp ://promin- lubovi .
n a r o d . r u / p ub l i c / 5 /
pub5st2.htm

ІКОНА – РАДІÑÒЬ 
ВОÑНЕÑЕННЯ

Після того як Господь 
з’явився своїм учням, Він 
зійшов на свою улюблену 
Елеонську гору, де звідти 
відкривалися перед Ним 
пагорби, долини міжгір’я 
і місто Єрусалим. 
Можливо Господь стояв 
на тому ж місці, де Він 
пророкував майбутнє 
світу. І звідси посилаючи 
своїх учнів Він говорив 
„Як Отець послав мене 
в цей світ, тепер Я 
посилаю вас”. А вони 
стояли несміливі, радісні 
, невпевнені в тому, що 
буде далі. Не знали, 
куди Він їх посилає і 
навіщо. Але потім вони 
просвітилися Божим 
Духом, і Дух Божий 
вказав їм шлях, і дав їм 
силу Божого Слова.

А тим часом Господь 
підніс руку і благословив 
їх, благословив і всіх, кого 
вони потім просвітять, і 
всіх їхніх нащадків. Коли 

Він благословляв їх, то 
хмарка розділила їх. Ця 
хмарка і досі не зникла, 
ми не бачимо Христа 
своїми тілесними очима, 
але Він залишається тут 
на землі. Він на землі і 
на небі, Він у вічності, 
Він і з нами в нашому 
короткому земному 
житті, ми можемо 
доторкнутися до Нього, 
можемо почути Його 
голос, тому що Господь 
завжи з нами.

Радість апостолів і 
радість наша є в тому, 
що Він залишився з 
нами довічно, залишився 
з кожним хто Його 
любить і служить Йому 
вірою і правдою. Радість 
перебування з Господом 
завжди, ось що означає 
Вознесіння. Він тепер 
не в Єрусалимі, не у 
Вефлиємі, не в Назареті 
, не на горі чи в долині, а 
всюди. Тому в будь якому 
місці землі, в будь який 
час дня і ночі, ми завжди 
можемо покликати Його, 
і Він буде поруч з нами, 
Він чутиме нас, бо Він з 
нами по всі дні і на віки 
вічні. Амінь!
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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 
  
 
 

Відділ покликань Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії  створив два відео про покликання.

Одне відео про загальне
 покликання чоловіка;

 друге про покликання до
 священства.

Ось два лінки за якими ви можете їх 
переглянути:

https://youtu.be/kNhsW6CCR6c

https://youtu.be/OYDhQLGMBYs

Òакож запрошуємо відвідати наш сайт Покликання:  
http://www.ukrainiancatholicvocations.com
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God’s Mercy given through Care for the Elderly

Compassionate and 
quality care of our elderly 
parents and family 
members is offered by 
the Sisters Servants of 
Mary Immaculate at 
St. Joseph’s Home in 
Sloatsburg, N.Y.  The 
need for such facilities 
among our elderly 
parents and family 
members, and within 
our Ukrainian American 
community is great.  

The addition of a new 
wing and the upgrading 
of the existing facilities 
will enable the Sisters 
Servants to offer elevated 
medical care and service 
for the elderly.  There will 
be increased capacity 
to admit more people 
needing care.  

The Sisters Servants 
of Mary Immaculate 
have historically offered 
such quality and 
compassionate care 
throughout our history 
in America (75 years 
in 2017).  We need to 
help them to continue to 
fulfill this mission and to 
enable a much needed 
expansion of St. Joseph’s 
Home in Sloatsburg.  

Please help by providing your generous donation to enable the building of the expanded facility to care 
for our elderly.  Please choose to be an instrument of God’s mercy for those who are in need of His care.  
Thank you!  Kindly send your (tax deductible) donation to:

St. Joseph’s Adult Care Home, Inc.
P.O. Box 8
Sloatsburg, New York 10974

Residents of St. Joseph’s Home enjoy a fitness activity.

Sr. Kathleen, SSMI and Sr. Michele, SSMI talk about the much needed 
expansion of St. Joseph’s Home in Sloatsburg.
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Celebrate the Year of Mercy with the 
Sisters Servants of Mary Immaculate (Part 3)

The Sisters Servants continue to extend to you an invitation to 
pray at St. Mary’s Chapel “Holy Door of Mercy” throughout 
the year.  During this month, we invite you to pray with the 
Sisters on Thursday, May 12th at 2:00 pm the Moleben for 
the Year of Mercy.

Our third painting in this series is the ministry of Sewing 
Vestments and the care for the church. The Painting “Sewing 
Vestments” depicts some of the first sisters engaged in 
designing, embroidering and sewing of vestments used by 
the clergy of the day.  The sewing of priestly vestments and 
altar cloths as well as care for God’s temple, are important 
ministries of the Sisters Servants, as are the ministries of 
education and care for the sick and elderly.

Our Foundress, the Servant of God Blessed Josaphata and 
her sister Anna Arsenia, both artistically gifted, redesigned 
the old model of church vestments, especially the “felon” 
(chasuble); their model, simpler and more practical. It is still 
in use today. To beautify the neglected village churches, 
Blessed Josaphata taught the sisters to sew new vestments 
and altar linens, and to mend and clean the used ones. 

To care for the beauty of the church doesn’t mean only to 
care for the material part of the church, but for the spiritual 
part of God’s Church, God’s Children.  Blessed Josaphata 
taught the young sisters how to care for and decorate the 
church. At the beautiful, artistically decorated altar in the 
parish church of Zhuzhel, in May of 1893, Moleben to the 
Blessed Mother was celebrated for the first time, and then, 
in June of that same year, Moleben to Christ, the Lover 
of Humankind. The pastor gave Blessed Josaphata his 
permission to sing Moleben but did not notify the faithful. The 
people, hearing the singing of children and youth, taught by 
Blessed Josaphata, came, at first out of curiosity, but soon 
flocked to the devotion, daily.
 
Parish priests from nearby villages, following the example 
of the Zhuzhel parish, introduced these devotions in their 
parishes. Today Moleben is prayed throughout the world. 

For Blessed Josaphata and for each Sister Servant, every 
ministry was and continues to be a vital part of their lives—
lives lived for God’s people and God’s church - yesterday, today and into the future, well beyond our 
years.
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SVYACHENE IN GREAT MEADOWS

A most friendly and welcoming Ukrainian parish in western New 
Jersey, St. Nicholas Ukrainian Catholic Church in Great Meadows, 
NJ, celebrated their vibrant Divine Liturgy at 11:30 a.m. on 
Sunday, April 16, 2016, followed by the church family dinner “The 
Svyachene”   in the festively decorated church hall at 1:00 p.m.    A 
cornucopia of Ukrainian culinary delights awaited the parishioners.  
Fr. Evhen Moniuk, the parish priest in Great Meadows, blessed the 
food and led the prayers and the singing of “Khristos Voskres”.  
About 50 people were present at the Svyachene social in the 
church hall.

(Photo at right: Fr. Evhen Moniuk)

Saint Basil Academy is hosting Summer Camps

Saint Basil Academy is hosting a Summer Enrichment Camp for rising 5th-8th grade boys & girls the weeks 
of June 27, July 5 and July 11.  Register online at http://www.stbasilacademy.org/admissions/summer-
enrichment/ .  For more information, please contact our Admissions Office (215) 885-6952.

Saint Basil Academy is hosting Summer Sports Camps in Basketball, Volleyball and Soccer.  
Register online at http://www.stbasilacademy.org/athletics/summer-sports-camp/.  

For more information, please contact our Admissions Office (215) 885-6952.
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Sviachenne Dinner Held at Holy Transfiguration, Nanticoke

The annual Sviachenne Dinner was held at the 
Holy Transfiguration parish hall in Nanticoke, 
Pa. on Sunday, April 10.

The delicious dinner was prepared by the 
ladies and men of the parish.  The buffet 
included the traditional Easter basket foods 
of ham, kovbasa, eggs and paska.

Father Volodymyr blessed the food and 
presented each table with a plate of blessed 
eggs signifying life breaking forth within the 
egg just as Christ broke forth from the tomb 
on Easter, giving life to us all.

Photo: Father Volodymyr Popyk together with 
the choir singing Christ is Risen!

Scranton’s St. Vladimir Parish Easter Dinner

Scranton’s St. Vladimir Parish Easter Dinner - 
SVIACHENE - where Father Myron Myronyuk is 
pastor was held on Sunday, April 10, 2016 in the 
parish center. Over one hundred parishioners, visiting 
clergy, friends and guests gathered in fellowship to 
celebrate the Resurrection of Our Lord Jesus Christ.

The early afternoon event began with the singing 
of the joyous “Chystos Voskres” and Father Myron 
blessing the foods. A variety of appropriate violin 
and accordian music before and during dinner was 

provided by talented Ihor Shablovsky and Regina Kozel. 
A delicious holubky dinner was served followed by the 
awarding of thirty door prizes including beautiful pysanky 
created and donated by parishioner Julie Yevich. A 
theme basket raffle coordinated by Jean Chomko was an 
added treat especially for the almost twenty winners.

The kitchen was headed by Daria Izak McDonnell, 
reservations were handled by Dorothy Fleck, hospitality 
was shared by Mark Izak, David Pedley and Michael Trusz. 
Committee members included parishioners, a number of 
whom hold membership in the North Anthracite Council 
of the League of Ukrainian Catholics.

Composer Richard Wargo, John Banich, 
Father Myron Myronyuk and Professor 
Roman Cybrivsky of Temple University

Photo: Ihor Shablovsky and 
Regina Kozel
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У кожній парафії впродовж місяця 
травня буде відслужена Божественна 

літургія для дітей
Під час нещодавньої конференції духовенства Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії  наші духовні отці з зацікавленням зустріли 
пропозицію, щоб кожен священик хоч би раз впродовж місяця 
травня виголосив проповідь, яка звернена до дітей.  Священик має 
виголосити проповідь, незалежно від того, скільки дітей присутні 
в церкві. Батьків і дідусів з бабусями заохочуємо  забезпечити 
присутність своїх дітей, які мають стояти навколо священика, коли 
він звертається до них і навчає.  Ми сподіваємося, що такі дитячі 
літургії стануть регулярним явищем в усіх наших парафіях.  Просимо 
наших вірних підтримати своїх парохів у цьому починанні.  Це 
має відбуватися в кожній парафії.  Ми вдячні нашим парохам за 
готовність  йти назустріч наймолодшим нашим парафіянам. 

+Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока 

Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÏÐÎÇÎÐ²ÑÒÜ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÞ
 ÊÀÒÎËÈÖÜÊÎÞÀÐÕÈªÏÀÐÕ²ªÞ Ô²ËÀÄÅËÜÔ²¯

Àðõèºïèñêîï, ÷ëåíè Àðõèºïàðõ³ÿëüíî¿ 
Ô³íàíñîâî¿ Ðàäè òà Ô³íàíñîâå Óïðàâë³ííÿ 
Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ 
Ô³ëàäåëüô³¿ ðàä³ ïîä³ëèòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ 
ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî¿ ïåðåâ³ðêè 
ïðèáóòê³â òà âèäàòê³â çà ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ 
31-гî гðóäíÿ 2015 ð. Öå º ð³øåííÿì 
àðõèºïàðõ³¿ ùîð³÷íî ïðåäñòàâëÿòè òàêó 
³íôîðìàö³þ âñ³ì ñâî¿ì ïàðàô³ÿì òà â³ðíèì. 
Öÿ ³íôîðìàö³ÿ òà ¿¿ ôîðìàò ïðèçíà÷åíèé 
äëÿ îñîáëèâîгî ïîøèðåííÿ ïàðàô³ÿëüíèìè 
ñâÿùåíèêàìè ì³æ ñâî¿ìè â³ðíèìè ÷åðåç 
ïàðàô³ÿëüí³ áþëåòåí³ é ÷åðåç öþ гàçåòó. 
Ìè â³ääàí³ ³äå¿ ïðîçîðîñò³ íàøîгî 
ô³íàíñîâîгî óïðàâë³ííÿ. Öüîгî ñàìîгî 
ùîð³÷íî âèìàгàºòüñÿ é ñïîä³âàºòüñÿ â³ä 
óñ³õ ïàðàô³ÿëüíèõ ñâÿùåíèê³â òà ¿õí³õ 
ô³íàíñîâèõ ðàä â ïàðàô³ÿõ. Ìè âäÿ÷í³ çà 
ùåäðó é ÷óéíó ï³äòðèìêó, ÿêó ìè îòðèìóºìî 
â³ä íàøèõ â³ðíèõ â óïðàâë³íí³ é çä³éñíåíí³ 
ïàñòîðàëüíèõ òà ºâàíгåë³çàö³éíèõ ïîòðåá 
íàøî¿ àðõèºïàðõ³¿. Ìè çàâæäè ïàì’ÿòàºìî 
òà çгàäóºìî âàñ ó íàøèõ ìîëèòâàõ ³ â 
íàøèõ Ë³òóðг³ÿõ. Íåõàé Ãîñïîäü ùåäðî 
áëàгîñëîâèòü âàñ çà âàøó ùåäð³ñòü äî 
ñâîº¿ Öåðêâè.

Audited Financial Results for 2015
as of December 31, 2015

2015 In Thousands
Revenues Gains & Other

513 Net Eparchial Assessments  18.9%
12 Cemetery Contributions .4%

308 Contributions & Bequest   11.3%
116 Investment income  4.3%
794 Service Fee (Clergy Salary, Insurance)  29.2%
272 Grants  10.0%
700 Sale of Property 25.8%

2,715 Total Revenues

Expenses
229 Pastoral Ed. & Ministerial Services  6.9%

2,118 Supporting Service/Parish subsidy  63.4%
576 Seminary  17.2%
352 Cathedral  10.5%
41 Museum  1.2%
26 Cemetery  .8%

3,342 Total Expenses

(627) Archieparchial  Gain or (Loss)

(579) Net Gain or (Loss) on Assets Held for Investment
22,981 Net Gain or (Loss) on Land, Building & Equipment
21,774 Changes in Net Assets

371,032 Net Assets Beginning of Year
392,806 Net Assets End of Year
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РОЗКЛАД МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА КВІТЕНЬ 2016 Р. 
 

1 квітня   Зустріч з Іриною Яросевич та Андрієм Курочкою з Української  Католицької 
Освітньої Фундації. 

 
6  Зустріч з О. Андрієм Рабієм, віце-канцлером Архиєпархії,  з приводу  планування 

весняної конференції духовенства. 
 
7   Засідання Ради директорів житлового комплексу  «Возненсіння», Філадельфія. 

- Зустріч з о. Павлом Макаром, керівником відділу покликань. 
- Зустріч з о. Іваном Філдсом. 
- Зустріч з комітетом планування  «Молитви за Україну» на відзначення 30-

ліття Чорнобильської аварії. 
 
8   Похорон всечесного диякона Чарлза Шульца. 
 
10  Божественна літургія і проповідь в українській католицькій церкві Святих 

Мироносиць в Swarthmore, PA з нагоди першої річниці парафії, свячене. 
 
11  Відкриття молитвою обіду-зустрічі на тему Переслідування релігійних меншин, 

включаючи християн, організованого американською єврейською радою 
Філадельфії, яка відбулася в  Union League, Філадельфія, Пенс. 

 
12   Зустріч щодо  проведення «Жіночого дня». 
 
13  Відвідини української католицької церкви святого Володимира, Єлизавет, Н.Дж., 

щоб оцінити масштаб пошкодження штормом будівлі церкви. 
 
14-16   Засідання в Союзі Українців Католиків «Провидіння», Філадельфія, Пенс. 
 
17  «Молитва за Україну» та відзначення 30-ої річниці Чорнобильської трагедії,  

Українська Католицька Катедра Непорочного Зачаття, Філадельфія, Пенс. 
 
18  Зустріч з Всечесним о. Робертом Гітченсом, Ректором Семінарії святого Йосафата 

в Вашінгтоні, ОК. 
 
19-20  Весняна конференція Духовенства у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в 

Редінгу, Пенс.  
 
21 Молитва на відкритті церемонії інавгурації нового президента Менор Коледжу, 

п. Джонатана Пері. 
 
24  Божественна літургія і участь в семінарі «Жіночого Дня» в церкві св. Володимира 

в Скрентоні, Пенс.  
 
28  10:30 ранку, благословення Великодніх кошиків дітей в садочку «Світличка» в 

УОКЦ. 
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McAdoo Parish Celebrates 125th Anniversary

January 2016 opened up a year-long celebration 
of joy and excitement for the Christian community of 
St. Mary’s Ukrainian Greek Catholic Church (Holy 
Protection) in McAdoo, PA, formerly Pleasant Hill, 
PA. The parishioners and townsfolk are happy to 
celebrate the founding of this worship community.  
Belief and love of God, church, prayer, and 
worship was the sustaining force energizing 
the founders to work hard, sacrifice, and build 
their own House of God. This little mountain-top 
berg composed of newly immigrated Ukrainians, 
Rusyns, Slovaks, Rumanians, Russians, Lithuanians, 
Hungarians, and Polish has the boasting rights to 
the construction of the town’s first House of God, 
St. Mary’s Ukrainian Greek Catholic Church.

St. Mary’s history is inextricably tied to the 
nineteenth century coal mining industry. And every 
family can recall several of their members that 
worked in the mines. This connection with “King 
Coal” grew from the impetus and need for coal 
during the great Industrial Revolution. The coal 
fields and companies of Eastern Pennsylvania’s 
Anthracite coal fields became the coal supplier 
of the country. Slavic men were actively recruited 
to work the coal fields of Pennsylvania. Eastern 
European men were strong in faith and physically 
strong in work ethic. Thousands came eagerly 
willing to do coal and mining work like slaves in 
exchange for the promise of a better life in the 
new world.

Frequently, unscrupulous coal companies sent recruiters to the local villages in Eastern Europe to gather 
hirable people by enticing them with promises of employment, housing, riches, glitter and the good life in 
the new world, “the land of milk and honey where even the pavements were said to be lined in gold!” It 
took little convincing to inspire the founders of St. Mary’s Church to muster up sufficient courage to leave 
everything they knew: family, language, home, and their meager possessions, in exchange for a chance at 
the “dream come true” that is life in the new world. These poor and desperate people brought with them 
a very strong faith that sustained them through the tough times of this transition.

People were suffering economically during the latter part of the 1800’s in the Austro-Hungarian Empire, the 
land from where our founders haled.  Not much more was available to the men but eking out a meager 
survival in farming, manual trades, or military service in the Austro-Hungarian Army of Emperor Franz Josef. 
Consequently the depressed and impoverished conditions in the homeland inspired thousands of Ukrainians 
and other Eastern Europeans to seek life in AMERICA! The Industrial Revolution ushered in a phenomenal 

(continued on next page)



period of economic growth and progress fueled by the discovery of coal as a reliable long acting source 
of energy, light, and heat. Steam generated powered by burning coal energized all sorts of new machines 
which mass produced products efficiently and quickly. The burning coal generated steam to move the great 
factories and locomotives (called “iron horses”) which reduced the time for making and taking goods to the 
markets. Not to mention how things were improved for transporting people as passengers to all areas of 
this land. Lengthy ocean crossings that formerly depended upon weather conditions and wind force were 
now completed in much less time by the power of coal generated steam driven ocean liners. And doing the 
back-breaking work of mining coal became the central occupation of early Ukrainian immigrants.

Every Sunday all work stopped to worship God and to keep His day sacred. The members of this little 
mountain top community, McAdoo, gathered early before sunrise at the southern end of town to walk as 
a group the 12 miles to St. Michael’s Greek Catholic Church in Shenandoah, to be on time for the 10:00 
am Divine Liturgy. Faith sustained them, and God was always the center of their lives. Their strong Faith 
united and inspired these believers to donate their hard earned coins to build their own house for Godly 
worship.  And thus was born some 125 years ago St. Mary’s Ukrainian Greek Catholic Church in McAdoo, 
PA, dedicated it to the honor of the Protection of the Holy Mother of God.

Fr. Deacon Michael Waak
Parish Son

McAdoo Parish Celebrates 125th Anniversary
(continued from previous page)

О ÑПОМАГАЙ НАÑ,
 ДІВО МАРІЄ

О спомагай, нас, Діво Маріє,
В гірких терпіннях цих життя

А в хвилі сперти - наша Надіє
Наша Ти поміч, о Всеблага.

Прийми, о люба Ненько,  
Цей віри наш серця дар.

Хочемо Бога - Він наш Батько,
Хочемо Бога - Він наш Цар. 

Хочемо Бога - Він наш Батько,
Хочемо Бога - Він наш Цар.

Привiтання до 
Дня Матері

З нагоди Дня Матері редакція 
Шлаху бажає вцім читачам-
мамам доброго здоровля, 
довгого життя і Божих 
найліпших благословень.  
Нехай Святий Дух веде Вас 
через ціле життя, і нехай 
Свята Божа Мати оберігає 
від всякого зла. Бажаємо 
Вам багатьох радісних і 
благословенних літ.  МНОГАЯ 
І БЛАГАЯ ЛІТА!

У БЛАЖЕННІЙ ПАМЯÒІ 
Ми молимося за благословений 
упокій душ усіх померлих 
матерів наших читачів, і 
щоб Господь Бог простив 
їм їхні гріхи, добровільні і 
недобровільні, і присудив 
для них вічне життя в Небі 
Царста Божого.  ВІЧНАЯ ЇМ 
ПАМЯТЬ!  
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ЗБІРКА НА МІÑІЇ В ЧАÑІ П’ЯÒИДЕÑЯÒНИЦІ

«Ідіть і зробіть учнями всі народи...»  (Мт. 28, 19)

Наша Українська Католицька Церква відгукується на настанову Христа: «Ідіть і зробіть учнями 
всі народи...»  (Мт. 28, 19).  Патріарх Святослав та Єпископи нашої Церкви намагаються 
забезпечити служіння нашим людям, які належать до місій у Східній Україні, в Європі, в 
певних місцевостях на Середньому Сході та в Африці, в Північній Америці.  Ваша щедра 
пожертва потрібна, щоб підтримати духовенство та монашество, яке служить в цих місіях, і 
сприяти розвитку самих місій.  Щорічна збірка на цю потребу буде проведена в усіх парафіях 
Архиєпархії на Божественних Літургіях у святкові дні П’ятидесятниці - 14-15 травня.  Ви  також 
можете вислати вашу пожертву на адресу Канцелярії Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії за адресою: 827 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123.  На пожертву буде 
надана довідка про звільнення від податку.  Просимо Вас бути щедрими у своїй жертовності 
й нехай Бог благословить вас  за піклування про духовні потреби ваших братів і сестер в 
Христі!

SUNDAY  June 26, 2016 

315 4th Street ,West Easton PA 
For more information contact 

610-252-4266 

HOMEMADE UKRAINIAN FOOD 
 

MUSIC AND DANCING 
 

 UKRAINIAN ARTS AND CRAFTS  
UKRAINIAN VENDORS 

 
 

UKRAINIAN CONCERT  
DANCING 2:00PM  

ALL ARE WELCOME ! 

12:00PM  to  7:00PM                       

HOLY GHOST 
PICNIC 

Jeff Bellfy & 
Company 

Jeff Bellfy & 

Company 

12:00-2:00PM 

The Golden Tones 
Polka Band 

3:00PM-7:00PM 

 

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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PROVIDENCE ASSOCIATION ANNUAL MEETING

On April 15th-16th, the 
Providence Association 
for Ukrainian Catholics, 
the Fraternal Association 
established by Bishop 
Stephen Ortynsky, held its 
annual General Assembly 
at the Fraternal’s Office 
in Philadelphia. 

The annual meeting 
reviewed and 
accepted various 
reports concerning 
the management and 
status of the Providence 
Association. It was noted 
that Providence has 
maintained a healthy and 
stable fraternal which 
maintains insurance and 
annuity accounts for its 
members.

Two highlights occurred 
during the two-day 
sessions. One was the 

Divine Liturgy celebrated 
at Immaculate 
Conception Cathedral. 
The main celebrant was 
His Grace, Metropolitan 
Stefan Soroka along with 
Bishops Paul Chomnycky, 
OSBM, Bohdan Danylo 
and Basil Losten. The 
homilest was Monsignor 
John Terlecky. 

The second was the 
passing of resolutions in 
support of various events 
and celebrations. They 
included the following:

To continue in our 
fraternal mission serving 
our members, church 
and community. 

The Providence 
Association resolves 
to continue to support 
Ukraine in its struggle 

to maintain its territorial 
integrity.

The Providence 
Association resolves to 
continue to support the 
Hierarchs in the program 
of re-evangelization 
entitled, The Vibrant 
Parish – A Place of 
Encounter with the Living 
Christ.

We call upon our 
members to be good 
citizens, in exercising 
moral judgment and 
reasoning in their voting 
for the leadership of the 
United States.

We remember our 
Founder, His Grace, 
Soter Stephen Ortynsky, 
we take renewed vigor 
as Ukrainian Catholics 
to make our members 

aware of our products 
and services that can 
help them preach the 
Gospel. 

Other commemorations 
were:

160th Anniversary of the 
Birth of Ivan Franko

150th Anniversary of the 
Birth of His Grace, Soter 
Stephen Ortynsky

150th Anniversary of 
the Birth of Mykailo 
Hryshevsky 

145th Anniversary of the 
Birth of Lesia Ukrainka

100th Anniversary of the 
Death of Ivan Franko 

(continued on next page)

Members of the 2016 General Assembly of the Providence Association pose with attendees 
of the Divine Liturgy in memory of deceased members of the association. 

(Photo: http://provassn.com)
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(continued from previous page)

100th Anniversary of 
the Death of His Grace, 
Soter Stephen Ortynsky

75th Anniversary of tragic 
events at Babyn Yar

65th Anniversary of 
the Death of Blessed 
Hieromartyr Clement 
Sheptytsky

30th Anniversary of the 
Chornobyl tragedy

25th Anniversary of 
Independence of Ukraine 
and 2nd Anniversary of 
the Heavenly Hundred 
Heroes of the Maidan and 
call upon the leadership 
of Ukraine to restore 
faith in the leadership of 
the country

20th Anniversary of 
the Adoption of the 
Constitution of Ukraine

5th Anniversary of the 
Enthronement of His 
Beatitude, Sviatoslav 
Shevchuk

55th Anniversary of the 
Canonical Erection of the 
Eparchy of St. Nicholas 
in Chicago

60th Anniversary of the 
Canonical Erection of 
the Exarchy of Stamford

20th Anniversary of the 
Episcopal Ordination 
and 15th Anniversary 

of the Installation of His 
Grace, Stefan Soroka as 
Metropolitan-Archbishop 
of Philadelphia

10th Anniversary of 
the Installation of His 
Grace, Paul Chomnycky, 
O.S.B.M. as Bishop of 
Stamford
 
10th Anniversary of the 
Episcopal Ordination 
and 45th Anniversary of 
Priesthood of His Grace, 
John Bura

45th Anniversary of the 
Episcopal Ordination of 
His Grace, Basil Losten

35th Anniversary of the 
Episcopal Ordination 
of His Grace, Stephen 
Sulyk

35th Anniversary of the 
Episcopal Ordination 
of His Grace, Robert 
Moskal

More information of the 
meetings and about the 
Providence Association 
may be found on its 
website at www.provassn.
com. Other information 
may be obtained by 
contacting Eugene Luciw 
at 1-877-857-2284 or at 
sales@provassn.com. 

(Photos: 
http://provassn.com)

PROVIDENCE ASSOCIATION ANNUAL MEETING

Msgr. John Terlecky offers the homily at the 
Divine Liturgy on April 16th, 2016

The Great Entrance

Offering prayers for the deceased members 
of the Providence Association.



(continued on next page)

01 òðàâíÿ 2016 ð.  21

Духовенство Філадельфійської Української Католицької 
Архиєпархії зібралося разом на Весняну Конференцію.

Reading, Pa.-- The 
2016 Spring Clergy 
Conference of the 
Ukrainian Catholic 
Archeparchy of 
Philadelphia was held 
Tuesday and Wednesday, 
April 19 and 20, hosted 
by the Nativity of the 
Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic 
Church in Reading, 
Pa. Attendees included 
fifty-five priests from 
parishes in the 5 states 
of the Archeparchy  and 
3 bishops Archbishop 
Stefan Soroka, Bishop 
John Bura and Bishop 
Bohdan Danylo. 

Bishop Bohdan Danylo 
from the Eparchy of St. 
Josaphat in Parma, Ohio 
gave a presentation 
on Vibrant Parishes of 
the Ukrainian Catholic 
Church throughout the 
world. 

The conference ended 
with the Divine Liturgy 
celebrated by Archbishop 
Stefan and Bishop John 
and concelebrated by the 
Protopresbyters (Deans) 
of the Archeparchy: 
Rev. Archpriest Michael 
Hutsko, Rev. Taras 
Lonchyna, Rev. Robert 
Hitchens, Rev. John 
Seniw and Rev. Andriy 
Rabiy. 

Photo (l to r): Rev. Andriy Rabiy, Pastor of Nativity of the BVM 
parish, Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka, Bishop John Bura 
and Bishop Bohdan Danylo. 

During the conference.

У вівторок та середу, 19-20 квітня, наша парафія приймала 
весняну архиєпархіальну священичу конференцію. 55 священиків 
з 5 штатів, включно з 3 єпископами - Високопресвященний 
Митрополит Ñтефан Ñорока, Владика Іван Бура та Владика 
Богдан Данило. Конференція закінчилася Архиєрейською 
Ñлужбою Божою відслуженою Митрополитом Ñтефаном та 
Владикою Іваном у співслужінні з деканами Архиєпархії - о. 
Михайло Хацко, о. Òарас Лончина, о. Роберт Гитченс, о. Іван 

Ñенів та о. Андрій Рабій.



(continued from previous page)
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After the Divine Liturgy, Metropolitan 
Stefan Soroka blessed a new vocation 
icon which will travel throughout the 
various parishes of the archeparchy 
for prayer services for vocations to 
the priesthood and religious life. Holy 
Chrism (Myron), which was consecrated 
during the Divine Liturgy on Holy 
Thursday was also distributed to the 
clergy for sacramental use in their 
parishes.

Нова іконка від відділа покликань

SPRING CLERGY CONFERENCE 
UKRAINIAN CATHOLIC ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA 

APRIL 19-20, 2016, READING, PA 
 
TUESDAY, APRIL 19TH   OPENING PRAYER AND WELCOME  
1:30 PM        REVIEW OF PARISH ATTENDANCE REPORTS/INDICATORS  

    –     VERY REV. ARCHPRIEST MICHAEL HUTSKO. 
SOBOR OBSERVATIONS 
ARCHIEPARCHIAL SOBOR AND FOLLOW-UP IN DEANERIES  

– KEN HUTCHINS 
PATRIARCHAL SOBOR– METROPOLITAN STEFAN SOROKA 

2:30 PM   COFFEE BREAK 
2:45 PM   VISION 2020 

VIBRANT PARISH PROGRAM – TODAY AND TOMORROW  
        –     MOST REV. BOHDAN DANYLO, MEMBER OF PATRIARCHAL   
             VISION 2020 IMPLEMENTATION COMMISSION 

BRIEF REFLECTIONS BY A SEASONED PASTOR FOR “FILLING THE PEWS”  
         –     REV. DR. RONALD POPIVCHAK 

IMPLICATIONS FOR US – “JUST DO IT” 
AFTER PROGRAM  SOCIAL HOUR 
5:30 PM   DINNER HONORING JUBILARIANS OF ARCHEPARCHY 
 
WEDNESDAY, APRIL 20TH 
AM    BREAKFAST AT HOTEL 
9:15 AM   SEXUAL ABUSE PREVENTION/SAFE ENVIRONMENT POLICY 
    UPDATE/RENEWAL/PARISH IMPLEMENTATION 

- KEN HUTCHINS, VICTIM PREVENTION COORDINATOR 
10:00 AM   VOCATIONS 

PRIESTHOOD – REV. PAUL MAKAR 
DEACONATE – VERY REV. ARCHPRIEST JOHN FIELDS 
RELIGIOUS LIFE – REV. PAUL MAKAR AND METROPOLITAN STEFAN 

10:30 AM   ST. JOSAPHAT UKRAINIAN CATHOLIC SEMINARY 
- 75TH ANNIVERSARY IN 2016 – VERY REV. ROBERT HITCHENS 

10:45 AM   COFFEE BREAK 
11:00 AM 100TH ANNIVERSARY OF DEATH OF BISHOP SOTER STEPHEN 

ORTYNSKY, OSBM - METROPOLITAN STEFAN SOROKA 
11:15 AM   MARRIAGE AND TRIBUNAL UPDATE 

- VERY REV. ANDRIY RABIY, TRIBUNAL MEMBERS 
11:30 AM   EXORCISM – AWARENESS/PROCEDURES 

- REV. MSGR. MYRON GRABOWSKY 
11:50 AM   “YEAR OF MERCY” 
12:00 NOON   LUNCH 
1:00 PM   FINANCIAL REPORTS --ST. JOSAPHAT SEMINARY/ARCHEPARCHY 
        -      MR. JOHN DROZD, FINANCE OFFICER   
    PROGRESS UPDATE OF CHANCERY/CATHEDRAL/MUSEUM MOVE 
    “CONFRONT THE DEFICIT” CAMPAIGN. 
2:30 PM   DIVINE LITURGY/HOLY CHRISM DISTRIBUTION  
    BLESSING OF VOCATION ICON  
 

Annual Spring Clergy Conference Hosted by Reading, Pa. Parish

Conference Agenda

Metropolitan Stefan blesses 
new vocation icon

Divine Liturgy
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Camp Heritage

Camp Heritage

FaitH. FUN. FrieNDSHip.
2016 DAY CAMP BROCHURE

Holy Trinity Ukrainian 
Catholic Church

412-279-4652
www.htucc.com

730 Washington Avenue

Carnegie, PA 15106

At tRinitY ACREs

At tRinitY ACREs
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Інавгурація  п. Джонатана Пері, нового Президента Менор 

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока 
та 9-ий Президент Менор Колежду 

п. Джонатан Пері.

Джонатан Пері виголошує інавгураційну 
промову на церемонії інавгурації, яка відбулася 
21 квітня 2016 р. в 3 год. дня в залі Менор 

Коледжу в Дженкінтавні, Пенс.  

Сестра Доротея Анна Бусовскі, ЧСВВ, 
промовляє під час церемонії інавгурації.  

Процесія  

Сестра Марія Сесилія Юрасінська, ЧСВВ, 
попередній 30-річний Президент, та 
Джонатан Пері, новообраний  Президент 

Менор Коледжу. 

Фото від прийняття 
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Year of Mercy Column for May 8: Forever Easter

If Jesus forgave and prayed for those who were nailing his hands and feet to the cross, how much more does he love 
us who turned to him in repentance during Lent? This is a most welcome thought as we journey through this Jubilee 
Year of Mercy.

As Eastertide draws to an end, we should pay attention to the urging of Saint Leo the Great, who was pope from 
440 until his death in 461. In one of his sermons, he said, “What is to happen to our bodies should now take place 
in our hearts.” 

In other words, not only should we keep the reality of Christ’s resurrection alive in spirit, but we should also conduct 
ourselves as resurrection people who someday will be citizens of heaven. 

As members of the Body of Christ, we can take comfort in Pope Leo’s promise 
that, “the body that ascended above all the heights of heaven to the right hand 
of the Father’s glory is ours. “If we walk in the way of his commandments, we, 
too, will rise to share in the glory of Easter.”

Our prayer today: Jesus, we thank you today for sharing your Resurrection 
with us and making us forever an Easter people.

Article by: Peter Yaremko



Питомці семінарії св. Карла Боромео відвідали 
нашу Катедру

У п’ятницю, 22-го квітня, дев’ять питомців Семінарії св. Карла Боромео відвідали нашу Катедру 
Непорочного Зачаття в Філадельфії.  Раз в рік семінаристи знайомляться з традиціями інших християнських 
віросповідань.  Цього року було обрано нашу українську католицьку традицію, тому семінаристи 
приїхали до нашої Катедри.  Вони були присутні на вечірній празника чудотворця  і великомученика 
святого Юрія, якого почитає наша Церква.  

Під час відвідин семінаристи вклонилися Туринській Плащаниці.  Дуже цікавим для них було пояснення 
про наш Обряд і нашу Церкву.   Нехай Господь і надалі просвічує їх Божою мудрістю й духовність у 
їхньому приготуванні  до священства і ревного служіння народу Божому. 

Emilia Pelesz and Nicholas Shatynski receive their 1st Confession on Sunday, April 24, 2016 at Immaculate 
Conception Ukrainian Catholic Church in Hillside (Union County), NJ.  Before lighting candles, Emilia Pelesz 

and Nicholas Shatynski recited prayers with their parents, godparents and family.

1st Confession in Hillside, NJ

Faculty and Principal of Assumption Catholic School, 
Perth Amboy Retreat

The faculty and principal spent a beautiful morning 
at St. Alfonso Retreat House in Long Branch. The 
teachers enjoyed two spiritually uplifting discussions 
on the Church and Ukrainian Rite led by Father 
Paul Makar. Father Paul is the priest at St. Michaels 
Ukrainian Catholic Church in Cherry Hill, as well 
as an alumni of Assumption Catholic School, class 
of ‘86.  The teachers were able to receive the 
sacrament of penance and also enjoyed a prayer 
service outside in front of the icon of the Blessed 
Mother.  It was a rejuvenating morning filled with 
prayer, learning and fellowship.
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Папа: Християн не може замовчувати звіщення Ісуса 

22 квітня 2016

Під час ранкової Святої Меси у п’ятницю, 22 квітня 2016 р., коли припадала його 43-тя річниця 
чернечих обітів, Папа Франциск, наголосивши на тому, що християнин є людиною надії, закликав 
вірних відважно звіщати свою віру, наслідуючи апостолів, які свідчили Христове Воскресіння навіть 
ціною власного життя.

У світлі біблійних читань, призначених на цей день, Святіший Отець говорив про три виміри християнського 
життя, якими є «звіщення, Ісусове заступництво та надія». Суттю християнського звіщення, як він пригадав, 
є те, що «Ісус помер та воскрес за нас, за наше спасіння». «Ісус живий!» – звіщали апостоли юдеям 
та язичникам, даючи цьому звіщенню свідчення «також своїм життям і пролиттям крові».

«Коли Івана та Петра після зцілення кульгавого приведено і поставлено перед Синедріоном, 
первосвященики заборонили їм говорити про Ісусове ім’я, про Воскресіння. Вони, повні сміливості, в 
усій простоті відповіли: “Не можемо замовчувати те, що ми бачили і чули”. Ми, християни, – наголосив 
проповідник, – завдяки дарові віри маємо в собі Святого Духа, Який дає нам побачити і почути істину 
про Ісуса, Який умер за наші гріхи і воскрес. Це звіщення християнського життя: Ісус – живий! Христос 
воскрес! Христос посеред нас у громаді та супроводжує нас на нашій дорозі».

Пригадавши, що під час Тайної вечері апостоли були засмученими, а Ісус сказав їм: «Нехай не 
тривожиться ваше серце. Майте лише віру. У домі Отця мого багато помешкань. Іду приготувати вам 
місце», – Папа вказав на наступний вимір християнського життя, яким є заступництво. «Що означають 
ці слова? Як Ісус приготовляє місце? Своєю молитвою за кожного з нас, – сказав він. – Ісус молиться 
за нас. У ці хвилини Ісус трудиться на нашу користь Своєю молитвою».

Далі Святіший Отець поділився думками про те, якою є молитва Ісуса. За його словами, Ісус «показує 
Отцеві Свої рани, тому що Він забрав їх з Собою після Воскресіння. Він показує ці рани і називає 
кожного з нас». Такою є «молитва Ісуса, Який в ці хвилини заступається за кожного з нас».

Врешті, переходячи до третього виміру, яким є надія, Наступник святого Петра підкреслив, що християнин 
– це людина надії, яка сподівається на Господнє повернення. Вся Церква, за його словами, «перебуває 
в очікуванні приходу Ісуса Христа. Ісус повернеться – і в полягає цьому християнська надія».

«Отож, можемо запитати себе: яким є звіщення мого життя? Якими є мої стосунки з Ісусом, Який 
заступається за мене? Якою є моя надія? Чи справді вірую в те, що Господь воскрес? Чи вірю, що Він 
молиться за мене перед Отцем? Адже щоразу, коли Його призиваю, Він молиться за мене, заступається. 
Чи дійсно вірю у те, що Господь прийде, що повернеться? Нам буде корисно, – підсумував проповідник, 
– поставити собі ці запитання про віру: чи вірю у звіщення, у заступництво? Чи я – людина надії?».

http://uk.radiovaticana.va/news/2016/04/22/папа_християн_не_може_замовчувати_звіщення_
ісуса/1224694
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У МЗÑ подякували Папі Франциску за збір коштів для України

25 квітня 2016

У Міністерстві Закордонних Справ 
висловили вдячність Папі Римському за 
його загальноєвропейську гуманітарну 
ініціативу для України. Про це повідомляє 
сайт відомства.

«Висловлюємо глибоку вдячність Главі 
Католицької Церкви за Його заклик до 
благодійної акції, яка відбулася 24 квітня.

Щиро дякуємо Папській Раді «Cor Unum» 
та національним Конференціям єпископів за організацію і підтримку кампанії зі збору коштів у державах 
Європи.
Розглядаємо зазначену доброчинну ініціативу як важливий жест солідарності усіх європейців з 
українським народом і потужний сигнал на підтримку нашої держави у вирішенні актуальних 
внутрішньо- та зовнішньополітичних викликів, спричинених російською військовою агресією», - йдеться 
у повідомленні.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/63196

Папа привітав чорнобильців з України та пригадав про 
збірку для гуманітраних потреб України

20 квітня 2016

«Вітаю паломників, що прибули з України та Білорусі в рамках міжнародної конференції з нагоди 30-
ї річниці Чорнобильської трагедії. Знову підносячи молитви за жертви цієї катастрофи, висловлюємо 
вдячність рятівникам та визнання всім ініціативам, покликаним полегшити страждання і виправити 
завдану шкоду. Христос Воскрес!», – з таким привітанням наприкінці загальної аудієнції у середу, 
20 квітня 2016 р., Папа Франциск звернувся до групи ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і 
переселенців із Чорнобильської зони, які приїхали з України та Білорусі.

Крім того, Святіший Отець пригадав про те, що наступної неділі відбудеться збірка для гуманітарних 
потреб постраждалих від війни в Україні. «Населення України вже довший час страждає від наслідків 
збройного конфлікту, багатьма забутого. Як знаєте, – сказав Глава Католицької Церкви, – я закликав 
Церкву в Європі підтримати оголошену мною ініціативу вийти назустріч цій надзвичайній гуманітарній 
ситуації. Вже наперед дякую тим, які зроблять великодушний вклад у цю ініціативу, що відбудеться 
наступної неділі, 24 квітня».

http://uk.radiovaticana.va/news
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з нагоди Ювілею підлітків
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24 квітня 2016

«З цього всі пізнають, 
що ви – мої учні, якщо 
любитимете одні одних», 
– ця заповідь, яку 
Христос залишив Своїм 
послідовникам, стала 
відправною точкою у 
проповіді, яку Папа 
Франциск виголосив 
під час Святої Меси з 
нагоди Ювілейної прощі 
підлітків, яка у неділю, 24 
квітня 2016 р., зібрала 
на площі Святого 
Петра у Ватикані 70 
тисяч хлопців і дівчат 
віком 13-16 років з 
різних кінців світу. Як і 
в храмах усієї Європи, 
також і під час цього 
богослужіння збиралися 
пожертви для потреб 
постраждалих від війни 
на сході України.

«Дорогі хлопці й 
дівчата, що за велику 
відповідальність Господь 
ввіряє нам сьогодні! 
Він каже, що люди 
р о з п і з н а в а т и м у т ь 
Ісусових учнів по тому, 
як вони люблять одні 
одних. Іншими словами, 
любов – це паспорт 
християнина, єдиний 
“документ”, дійсний 
для того, щоб нас 
розпізнали, як Ісусових 
учнів», – сказав Святіший 
Отець, наголошуючи на 
тому, що «справжній 
приятель Ісуса, по-суті, 

вирізняється конкретною 
любов’ю, а не такою, 
що витає у хмарах».

Далі Глава Католицької 
Церкви поділився 
думками про те, що 
означає любити. 
Насамперед, він 
ствердив: «Любити 
– це прекрасно, це 
шлях до щастя». Але 
любити «не є легко» та 
вимагає заанґажування 
та докладання зусиль. 
«Наприклад, коли ми 
отримуємо подарунок, 
– сказав він, – це вчиняє 
нас щасливими. Але 
щоб приготувати цей 
подарунок, великодушні 
особи присвятили свій 
час та старання, щоб 
його приготувати. 
Таким чином, щось 
нам даруючи, вони 
також подарували нам 
трішки себе самих, 
щось, чого вони зуміли 
себе позбавити». 
Тобто, «любити означає 
дарувати», і не лише 
щось матеріального, 
але «частинку себе: свій 
час, дружбу і таланти».

Святіший Отець 
заохотив звернути свій 
погляд на Ісуса, «Який 
є непереможним у 
великодушності». Ми 
отримуємо від Нього 
чимало дарів, за які слід 
дякувати. «Отож, хочу 
запитати вас: ви дякуєте 

щодня Господеві?» 
– вів далі проповідник, 
додаючи: «Навіть якщо 
ми забуваємо про це, 
Він ніколи не забуває 
щодня робити нам 
особливий дарунок. 
Мова не йде про 
подарунок, який можемо 
фізично тримати в руках 
та використовувати, але 
величніший дар, який 
служить для життя».

Цим подарунком, 
за словами Папи, 
є Христова «вірна 
дружба», якої Він 
«ніколи не відбере 
назад». Навіть якщо ми 
Його розчаровуємо та 
віддаляємося від Нього, 
Він не перестає любити 
і перебувати поруч, 
вірити в нас більше, ніж 
ми віримо в себе самих. 
«Такою є конкретність 
любові, якої нас навчає 
Ісус. І це дуже важливо! 
Тому що головною 
загрозою, яка стає на 
заваді зростання, є 
стан, коли всім байдуже 
до тебе; стає сумно, 
коли відчуваєш, що тебе 
відсунуто набік. Господь, 
натомість, завжди з 
тобою і задоволений з 
приводу того, що може 
перебувати з тобою», – 
наголосив проповідник.

Далі Єпископ Риму 
вказав на одну дуже 
важливу ознаку любові, 

якої можемо навчитися 
у «школі» Ісуса, Який 
вкладе у серця «добрий 
намір, яким є любити не 
заволодіваючи», тобто, 
«любити людей, не 
бажаючи панувати над 
ними, але залишаючи 
їх вільними». «У 
дійсності, завжди існує 
тенденція забруднити 
любов інстинктивними 
с п о д і в а н н я м и 
заволодіти, “посідати” 
те, що нам подобається. 
Але це – це егоїзм. Також 
споживацька культура 
посилює ці тенденції. 
Але будь-яка річ, коли 
її занадто притиснути, 
псується, ламається. 
Тоді залишаємося 
р о з ч а р о в а н и м и , 
з порожнечею 
всередині», – зауважив 
Папа, додаючи, що 
коли слухатимемо 
Господнього голосу, Він 
«об’явить нам таємницю 
лагідності», яка полягає 
в тому, щоб опікувати 
іншою особою та 
шанувати її.

«В цьому юному віці, 
– вів далі Святіший 
Отець, – ви відчуваєте 
також велике прагнення 
свободи. Багато-хто 
скаже вам, що бути 
вільним означає робити 
те, що заманеться. 
Але тут слід вміти 

(Продовження на ст. 30)



Ñтавайте чемпіонами любові. Проповідь Папи Франциска 
з нагоди Ювілею підлітків

сказати “ні”. Якщо ти 
не вмієш сказати “ні”, 
ти – невільник. Вільний 
– це той, хто здатний 
казати і “так”, і “ні”. 
Свободою не є завжди 
могти чинити те, що 
мені подобається. Це 
вчиняє нас замкненими, 
віддаленими від інших, 
заважає бути відкритими 
і щирими друзями».

Як пояснив Папа, 
свобода означає «могти 
обирати добро», вільним 
є той, хто, не зважаючи 
на труднощі, «обирає 
добро та шукає те, що 
подобається Богові». «Я 
вірю, що ви, молоді, не 
боїтеся труднощів, чи ж 
не так? Ви – молодці. 
Адже лише сміливі 
та рішучі рішення 
ведуть до здійснення 
найбільших мрій, тих, 
задля яких дійсно варто 
віддати життя», – сказав 
Наступник святого 
Петра, закликавши 
юних слухачів не 
в д о в о л ь н я т и с я 
посередністю та 
«нидінням», всівшись 
серед зручностей.

«Не довіряйте тим, які 
відволікають вас від 
справжнього багатства, 
яким є ви самі, кажучи, 
що життя є прекрасним 

лише тоді, коли маємо 
багато речей. Не 
довіряйте тим, які 
намагаються спонукати 
вас вірити в те, що ви 
вартуєте більше тоді, 
коли прикидаєтеся 
сильними, як кіногерої, 
чи коли носите 
наймодніший одяг. 
Ваше щастя не має 
ціни і не продається, 
це не “додаток”, який 
завантажуємо на 
смартфон», – наголосив 
Святіший Отець.

Далі Папа звернув 
увагу на те, що оскільки 
«любов є вільним 
даром того, хто має 
відкрите серця», вона 
є також «прекрасною 
в і д п о в і д а л ь н і с тю » , 
що триває все 
життя, «щоденним 
з а а н ґ а ж у в а н н я м » 
людини, «яка вміє 
здійснювати великі 
мрії!». «О, біда з тою 
молоддю, яка не вміє, 
яка не відважується 
мріяти. Якщо молода 
особа у вашому віці 
нездатна мріяти, то 
вона вже відправилися 
на пенсію», – додав 
він.

Наступник святого 
Петра наголосив, що 
«любов не є солодкою 

поезією», але «життєвим 
рішенням, яке слід 
здійснити», вона 
зростає не тоді, коли 
про неї говоримо, 
але коли «живемо 
нею». Допомогою для 
зростання в любові є 
приклад Ісуса, Який 
«дає нам Себе Самого 
під час Святої Меси та 
дарує нам прощення і 
мир в сповідальниці». 
Саме там «вчимося 
приймати Його любов, 
засвоювати її та 
віддавати світові».

«А коли любити здається 
занадто обтяжливим, 
коли важко сказати “ні” 
тому, що є помилковим, 
споглядайте на хрест 
Ісуса, пригортайте Його 
та не відпускайте Його 
руки, яка провадить 
вас до вишнього та 
підводить з упадків», – 
вів далі Святіший Отець, 
зазначивши, що ми 
постійно падаємо, бо 
ми «слабкі та грішники». 
Але існує Ісусова рука, 
яка нас підводить. Він 
хоче «бачити нас на 
ногах». Падіння не є 
проблемою, важливо 
не залишатися на землі 
та завжди підводитися.

«Я знаю, – підсумував 
Папа, – що ви здатні до 

жестів великої дружби й 
доброти. Таким чином, 
ви покликані будувати 
майбутнє разом з 
іншими, але ніколи 
проти когось. Проти 
когось неможливо 
будувати, це називається 
“руйнуванням”. Ви 
чинитимете прекрасні 
речі, якщо вже відтепер 
до цього готуватиметеся, 
п о в н о ц і н н о 
переживаючи цей свій 
вік, багатий дарами, 
не боячись труднощів. 
Поводьтеся, як спортивні 
чемпіони, які досягають 
мети, щодня смиренно та 
виснажливо тренуючись. 
Нехай вашою 
щоденною програмою 
будуть діла милосердя: 
з ентузіазмом 
вправляйтеся в них, щоб 
стати чемпіонами життя, 
чемпіонами любові».

Н а п р и к і н ц і 
богослуження Папа 
вручив представникам 
підлітків “місійні” хрести, 
як знак заанґажування у 
звіщення Доброї Новини 
серед своїх ровесників.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/04/24/
п р о п о в і д ь _ п а п и _
ф р а н ц и с к а _ з _
н а г о д и _ ю в і л е ю _
підлітків/1225222
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Молодь має бути в авангарді звільнення від корупції, 
насамперед в освіті, – Глава УГКЦ

17 квітня 2016

Оскільки УГКЦ цьогоріч 
обрала тему  боротьби 
з гріхом корупції 
центральною для свого 
суспільного послання, 
Патріарх Святослав 
16 квітня звернувся  з 
особливим посланням 
до молоді, в якому 
закликав її бути в 
авангарді звільнення від 
від вірусу корупції, який 
поширився на всі сфери 
життя, і насамперед в 
освіті. 

Послання Глави УГКЦ 
буде зачитано у всіх 
храмах цієї Церкви у 
Квітну неділю, 24 квітня 
цього року.

«Корупція руйнує 
суспільну свободу. Це 
духовне і моральне 
поневолення суперечить 
гідності людини, відбирає 
майбутнє, викривлює 
стосунки між людьми. 
Для корумпованої 
особи інші люди є 
просто засобами для 
досягнення вигоди…. 
Окремим видом зла, 
яке багато з вас 
відчувають найгостріше, 
є корупція в освіті.  
Вона приносить вам 
моральне спустошення 
та безнадію. Коли 
дитина із шкільної лави 
починає усвідомлювати, 
що формула успіху – це 

обман і хитрість, а не 
талант і праця, то її 
відчуття справедливості 
притуплюється. Згодом 
таке розуміння, що 
справедливості не 
існує, а закон можна 
порушити – учень чи 
студент несе далі», – 
йдеться у посланні.

Глава УГКЦ закликає 
молодь, «яка стала 
рушієм багатьох змін», 
бути зараз в авангарді 
звільнення від корупції, 
насамперед в освіті».
«Боляче спостерігати, 
коли багато з тих, що 
стояли на Майдані і 
були готові померти за 
майбутнє країни та за 
чесні правила гри, зараз 
готові йти на компроміси 
із власним сумлінням 
заради досягнення 
якихось маленьких 
цілей чи тимчасових 
полегшень. Дати хабар 
і дістати кращу оцінку, 
заплатити і отримати 
готову дипломну роботу, 
схитрувати і скласти 
іспит, не докладаючи 
зусиль», – веде мову 
Патріарх Святослав і 
закликає:

«Дорогі молоді люди, 
ви варті найкращаого! 
Бажайте великого! 
Не дозволяйте нікому 
применшувати свої 
мрії чи амбіції! Вчіться! 
Працюйте! Будьте 

чесними! Не давайте 
хабарів та не мовчіть, 
коли їх у вас вимагають! 
Корупція боїться світла 
і публічності. Для того 
щоб отримати добру 
оцінку чи диплом, 
не потрібно багато 
– просто чесно вивчіть 
предмет. Щоб отримати 
добре місце роботи 
– просто докладіть 
зусиль. І так, непомітно 
для себе, складаючи 
іспит за іспитом, ви 
складатимете іспит з 
життя. 

Не бійтеся того, 
що спочатку 
п о ч у в а т и м е т е с я 
безсилими і вам 
кричатимуть навздогін: 
«Дивак! Ускладнює собі 
життя». Такими самими 
диваками в очах 
фарисеїв виглядали 
молоді люди, які стелили 
свій одяг перед Ісусом, 
що входив у царське 
місто, та зрізали молоде 
гілля з дерев, вигукуючи: 
«Осанна! Благословен, 
хто йде в ім’я Господнє!» 
Спротив корупції 
викликає шалену 
протидію тих, хто не 
бажає змін. Так само і 
законовчителі вимагали 
від Ісуса, щоб молодь 
замовчала. Одначе 
Його відповідь була: 
«Якщо вони замовкнуть 
– каміння кричатиме!» 
Якщо замовкне сьогодні 

перед неправдою 
молоде серце – заволає 
до Бога сама українська 
земля!»

Глава УГКЦ 
попереджає молодь, 
що у корумпованому 
суспільстві важко відразу 
змінити всю систему, 
одначе «маленький 
чесний вчинок може 
зворушити навіть 
найбільш скорумповане 
серце, а приклад 
надихнути інших бути 
стійкими до спокус».

«Шукайте однодумців, 
і будьте певні, що 
серед ваших ровесників 
знайдуться тисячі тих, 
хто скаже: «Я не даю і не 
беру хабарів!» Цим ви 
допоможете відновити 
довіру і дух спільності, 
які руйнує корупція в 
нашому суспільстві. 
Церква завжди вас 
підтримає в цьому русі 
чесності», – закликає 
Патріарх Святослав 
молодь України.

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
ua/ i ndex/a l l _news/
communi ty/re l ig ion_
and_society/63107
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Звернення Блаженнішого Ñвятослава до вірних Української 
Греко-Католицької Церкви і всіх людей доброї волі з 
приводу тридцятих роковин Чорнобильської катастрофи

Я кличу сьогодні проти 
вас на свідків небо й 
землю; життя і смерть 
появив я перед тобою, 
благословення й 
прокляття. Вибирай 
життя, щоб жити на світі 
тобі і твоєму потомству.
Втор. 30, 19

Дорогі в Христі!

Двадцять шостого 
квітня минає 30 років 
із часу аварії на 
Чорнобильській атомній 
електростанції, яка 
призвела до найбільшої 
в історії людства 
соціально-екологічної 
атомної катастрофи. 
Внаслідок вибуху 
реактора і радіаційного 
забруднення безмірних 
просторів постраждали 
мільйони людей. Сотні 
тисяч були змушені 
покинути свої домівки, 
тікаючи від нищівної 
дії радіації, багато 
хто втратив здоров’я і 
навіть життя. Мільйони 
людей ще й сьогодні 
живуть на забруднених 
територіях. 

Особливо від наслідків 
аварії на Чорнобильській 
АЕС постраждали 
ліквідатори, які ціною 
свого здоров’я та життя 
зупинили поширення 
вбивчої радіоактивної 
хвилі і не допустили 

атомної катастрофи 
ще більш глобальних 
масштабів. Пам’ятаючи 
про цей їхній жертовний 
чин, у вдячності й пошані 
має нині схилити перед 
ними голову весь наш 
народ і цілий світ.

Навіть через три 
десятки років від цієї 
трагедії мусимо з 
жалем припускати, що 
Чорнобиль ще довго 
буде «плодоносити» на 
нашій землі і в сусідніх 
країнах. Нині ми можемо 
побачити лише верхівку 
айсберга багатогранних 
медичних, соціальних, 
економічних та 
екологічних проблем, 
які фокусуються в 
долях постраждалих. 
Їхній біль стає ще 
дошкульнішим на тлі 
суспільної байдужості 
та недостатніх зусиль з 
боку державної влади.

Справді, багато 
постраждалих від 
Ч о р н о б и л ь с ь к о ї 
катастрофи почуваються 
забутими і залишеними 
сам-на-сам зі своїми 
хворобами, проблемами 
та щоденними 
викликами. Самотність 
у болі є подвійним 
болем. Радіація отруює 
навколишнє середовище 
та нищить людське тіло, 
натомість байдужість 

руйнує душу людини, 
заподіюючи смерть 
таким фундаментальним 
почуттям, як милосердя, 
співчуття і солідарність 
із стражденними. 
А без цих почуттів 
людське середовище 
перетворюється на 
пустелю, в якій майже 
неможливо жити. 

Святіший Отець 
Франциск проголосив 
2016 рік Роком Божого 
милосердя, що є 
особливим імпульсом 
для пробудження 
приспаного плином часу 
і байдужістю сумління 
та вияву чесноти 
солідарності стосовно 
всіх потребуючих, а 
зокрема – постраждалих 
від наслідків 
Ч о р н о б и л ь с ь к о ї 
аварії. Кожен зрілий 
християнин, кожен 
свідомий громадянин 
і кожна відповідальна 
громадська чи 
державна інституція 
повинні зробити все 
від них залежне, щоб 
простягнути руку 
дієвої допомоги тим, 
хто донині несе хрест 
наслідків цієї техногенної 
катастрофи. До чинної 
любові й солідарності 
з постраждалими 
закликаю особливо 
духовенство і мирян 
нашої Церкви. Ревною 

молитвою, захистом 
справедливих прав 
постраждалих, щирою 
людською підтримкою 
маємо виявити їм нашу 
близькість і християнське 
милосердя. 

Проте пам’ять про 
Чорнобиль означає 
не лише плекання 
вдячності ліквідаторам і 
турботу про захист прав 
постраждалих. Вона 
передбачає рівно ж 
відповідальне ставлення 
до Богом даного 
створіння. Трагедія 
тридцятирічної давнини 
чітко показала, якою 
загрозою для людства 
може стати технічний 
прогрес, поставлений 
на служіння ідеології та 
позбавлений етичних і 
моральних принципів. 

Господь дає людині 
велику владу над 
створінням, проте 
цей дар передбачає 
і неабияку 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь , 
– відповідальність 
за природні ресурси 
та навколишнє 
середовище, яке 
є нашим спільним 
домом і має бути 
затишним та безпечним 
помешканням для 
прийдешніх поколінь. 

(Продовження на ст. 33)
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Одначе навіть 
поверховий погляд на 
хижацьке ставлення до 
природи, на засміченість 
наших річок, полів і 
доріг, на безоглядне 
вирубування лісів і 
карпатських схилів дає 
підстави ствердити про 
наявність у нашому 
суспільстві руйнівної 
моральної вади – 
невдячності супроти 
Творця і гідної кари 
безв ідпов ідальност і 
перед наступними 
поколіннями. 

Справжня і жива 
пам’ять – це вироблення 
постійно діючих 
механізмів захисту 

та надання належної 
соціальної опіки всім, 
хто постраждав від цієї 
мегакатастрофи. Навіть 
більше, пам’ять про це 
атомне лихо вимагає 
відповідної політики 
у сфері енергетики, 
щоб вона керувалася 
пріоритетом етики над 
технікою і стояла на 
служінні гарантуванню 
основоположних прав 
та оправданих потреб 
людей, а не загрожувала 
їх благополуччю і 
життю. Відповідно, 
необхідно розвивати 
та впроваджувати 
більш сталі та безпечні 
для людини й довкілля 
джерела енергії.

Звернення Блаженнішого Ñвятослава до вірних Української 
Греко-Католицької Церкви і всіх людей доброї волі з 
приводу тридцятих роковин Чорнобильської катастрофи

(продовження з попередньої сторінки)

Дорогі в Христі! 
Двадцять шостого 
квітня об’єднаймося в 
молитві за упокій душ 
усіх, хто став жертвою 
Ч о р н о б и л ь с ь к о г о 
лиха, благаючи, щоб 
воскреслий Спаситель 
прийняв їх у свої вічні 
батьківські обійми. 
Водночас прохаймо 
Господа зіслати на нашу 
землю свого Святого 
Духа, який оживляє і 
відновлює обличчя землі 
(пор. Пс. 104, 30). Нехай 
цей Дух воскреслого 
Христа торкнеться 
наших сердець, 
наповнить їх страхом 
Божим, пошаною 
природи і любов’ю 

одне до одного. Нехай 
усіх нас береже своєю 
материнською опікою 
Пресвята Богородиця 
– Цариця і Мати 
української землі!

Благословення Господнє 
на вас!

+ СВЯТОСЛАВ

Дано у Києві, при 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, 
в Лазареву суботу, 
23 квітня 2016 року 
Божого

(Продовження на ст. 33)

Папа: Ніщо й ніхто не може вирвати нас із рук Ісуса

18 квітня 2016
 
«Ісусова любов – непереможна. Лукавий, великий неприятель Бога та Його створінь, намагається 
різними способами відібрати у нас вічне життя. Але він нічого не зможе, якщо ми самі не відчинимо 
йому двері нашої душі, слідуючи за його обманними ілюзіями». На цьому наголосив Папа Франциск 
перед проказуванням молитви «Царице Неба» у неділю, 17 квітня 2016 р., коментуючи євангельський 
уривок, в якому Ісус називає Себе добрим пастирем і запевняє: «Вівці мої голосу мого слухаються і я 
їх знаю: вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх 
із рук моїх».

Як зауважив Наступник святого Петра, ці слова вказують на те, що ніхто не може називати себе 
наслідувачем Ісуса, якщо не слухає Його голосу. І мова йде не просто про слухання вухом, але 
про «слухання серцем». «Образ пастиря та овець вказує на тісні стосунки, які Ісус хоче встановити 
з кожним із нас», – додав він, зазначаючи, що ці слова вказують також на «абсолютну безпеку та 
безмірну ніжність».

(Продовження на ст. 34)
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«Саме тому не слід боятися: наше життя врятоване від втрати. Ніщо й ніхто не зможе вирвати нас з 
Ісусових рук, тому що ніщо й ніхто не може перемогти Його любов», – підкреслив Святіший Отець, 
перестерігаючи, що поразка може настати лише тоді, коли ми піддамося обманові лукавого та 
впустимо його до своєї душі.

Після проказування молитви «Царице Неба» Папа подякував вірним, які супроводжували своїми 
молитвами його подорож на Лесбос. Розповідаючи про відвідини табору біженців, він зазначив, 
що разом з православними першоієрархами він зустрів чимало дітей, «які зазнали багато болю», 
ставши свідками загибелі своїх батьків чи друзів.

«Хочу розповісти вам один особливий випадок, – додав він, – про одного молодого чоловіка, якому 
ще не виповнилося 40 років. Він є мусульманином і розповів мені, що був одружений з християнською 
дівчиною. Вони любили і шанували один одного. Але, на жаль, терористи обезглавили цю дівчину, 
тому що вона не хотіла зректися Христа і залишити свою віру. Вона – мучениця!».

Глава Католицької Церкви також висловив співчуття постраждалим від землетрусу в Еквадорі та 
Японії, закликавши вірних молитися за них. А в контексті Всесвітнього дня молитви за покликання 
заохотив молодь задуматися над тим, чи Господь не кличе їх посвятити своє життя на служіння Йому. 
Вітаючи різні групи паломників, Папа запевнив свою духовну близькість родинам, заторкнутим 
проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням.

http://uk.radiovaticana.va/news/2016/04/18/папа_ніщо_й_ніхто_не_може_вирвати_нас_із_рук_
ісуса/1223651

(продовження з попередньої сторінки)

Папа: Ніщо й ніхто не може вирвати нас із рук Ісуса


