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Олександр Брикій рукоположений на піддиякона
У неділю, 1-го травня 2016 р. , Олександр
Брикій, парафіянин української католицької
церкви св. Володимира в Елізабет, Ню Дж., був
рукоположений
Митрополитом-Архиєпископом
Стефаном Сорокою на піддиякона. Олександр
Брикій є сином Василя та Терези Брикій з Лінден,
Ню Дж., внуком покійного диякона Артура Дочича,
та внучатим племінником блаженної пам’яті отця
Йосифа Шарія. Рукоположення відбулося в церкві
св. Володимира в Елізабет, на Архиєрейській
Божественній літургії о 10 год. ранку.
Вітаємо і Многая літа,
піддияконе Олександре Брикій!

Митрополит Стефан вітає
рукоположеного піддиякона.

Піддиякон Олександр зі своїми батьками Василем та Терезою Брикій
після Служби Божої. (Фото: Андрія Перонґа)

Олександр Брикій рукоположений на піддиякона
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Митрополит Стефан постригає
рукоположуваного.

Митрополит Стефан накладає на
Олександра фелончик – облачає
рукоположуваного.

Олександр читає Апостола.

Митрополит Стефан рукопокладає
Олександра на піддиякона.

o. Руслан Романюк ãîëîñèòü ªâàíãåë³º

Семінаристи вдягають на
Олександра далматик.

(Фото: Андрія Перонґа)
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Зіслання Святого Духа; П’ятидесятниця
15 травня 2016
Коротка історія
Світлий
празник
Пасхи
завершується
не менше світлим і
великим
празником
Святої
П’ятдесятниці.
По Христовому Різдві
і
Воскресінні
цей
празник належить до
найбільших празників
нашого
церковного
року. Зіслання Святого
Духа це - наче вінець і
печать на ділі спасіння
людського роду, що його
доконав Божий Син.
В дні св. П’ятдесятниці
сам
Святий
Дух
помазує
апостолів
на
проповідників
Христового Благовістя.
В дні Зіслання Святого
Духа родиться і починає
діяти Христова Церква.
Святий Дух її провадить,
просвічує, освячує і
зберігає
на
дорозі
правди.

істини... наведе вас на
всю правду” (Йо. 16,
13).

Апостолів, бо вони,
крім цього, почали
говорити різними
мовами (Ді. 2, 4).
Вогненні
язички
саме й нагадують
про цей дар мови.
Крім того, вогонь
очищує та гріє,
отже,
вогненні
язики – це вияв
нового,
теплого
відношення любові між
Богом та людьми. Як
колись Бог об’я-вився
Мойсеєві у горіючому
кущі, так і тепер – у
вогненних язиках.

Про ікону
У празнику Зіслання
Святого
Духа
сповняється
обіцянка
Христа, що після Його
відходу на небо Отець
пішле учням і Церкві
іншого
Утішителя,
Святого Духа, який дасть
повне навчання всього,
що Христос об’явив (Йо.
14, 26). Оскільки учні не
змогли зразу прийняти
все, а Христос казав,
що має ще „багато” що
їм оповісти, то зробити
це мав Святий Дух: „Дух

Великі
майстри
східної ікони воліли
зосередити свою увагу
на найважливішому: на
народженні Церкви. Як
не дивно, але тут нема
постаті
Богородиці.
Проте не забуваймо,
що апостоли сидять на
кріслах, як учасники
Вселенського Собору.
Посеред них бачимо
порожнє, але освітлене
місце: це невидимий,
але завжди присутній
Христос, Глава свого Колись, при будівництві
містичного Тіла.
вавилонської
вежі,
Бог покарав гордість
І к о н о г р а ф і ч н а будівничих тим, що
композиція
цього замішав їх язики-мови,
празника має вгорі бо це був бунт проти
традиційний
півкруг Бога. Тепер же Святий
неба, який символізує Дух дає Церкві новий дар
Божу присутність. З язиків-мов, щоб таким
неба спливають світлі способом сповнилася
промені дарів і ласк місія поширення Божої
Святого Духа. Звичайно правди.
Св.
Йоан
зображені
Апостоли, Предтеча пророкував,
які сидять півколом. що Христос буде христити
Півколо – це символ водою і вогнем (Мт. 2,
об’єднання
Церкви. 11). Це сповнилося у
Над усіма Апостолами Христовому хрищенні
є вогненні язички, якими та у Зісланні Святого
проявилася присутність Духа.
Святого Духа (Ді. 2, 3).
Другий прояв – шум Св.
Павло,
який
вітру
–
неможливо історично
не
був
зобразити
візуально, присутній при цій події,
але
його
можна як і при Вознесінні, тим
відчути
посередньо не менше зображений
– у виразах збудження на іконі. Він символізує
та
схвильованості всіх неприсутніх, в тому
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числі й нас, яких у Церкві
Христовій надихає та
навчає Святий Дух.
У
нижній
частині
композиції, в темноті,
часто
зображена
алегорична
людська
постать. Це Космос,
тобто всесвіт, який,
обтяжений
гріхами
Адама та людства, чекає
у темряві на просвічення
та
очищення.
В
простертих руках він
тримає рушник, щоб
прийняти Божі ласки.
Архітектура й стіни
символізують Христову
Церкву, яка є видимою
спільнотою всіх віруючих.
Хто шукає правди, той
може знайти Христа й
наглядно бачити Його
у навчанні Церкви та у
відданому житті вірних.
http://oranta.org/index.
php?option=com_cont
ent&view=article&id=8
66:zislannja-svjatogoduha-pjatydesjatnycja&
catid=30:hrystyjanskevchennia-cat&Itemid=37

ЗБІРКА НА МІСІЇ В ЧАСІ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
«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 - 1415 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!

The Office of Vocations is asking that all pastors of the
Archeparchy of Philadelphia commemorate Pentecost Sunday,
May 15th, 2016, as a Day of Vocations.
We ask that the following bulletin insert be placed into your bulletins for
Pentecost Sunday:
Pentecost Sunday has been designated as a Day for Vocations for all parishes and institutions in the
Archeparchy of Philadelphia. Just as the Holy Spirit descended upon the Blessed Virgin Mary and the
twelve Apostles and granted them the grace to spread the joyful news of the Gospel of Christ to the world,
we ask that the Holy Spirit come upon us and grant our young men and women the grace to respond to His
call to be faithful stewards of His Holy Church. Please be
sure to pray for an increase of vocations to the priesthood,
diaconate, and religious life on this day.
If there is someone in your family, or you have a friend (or
even yourself!), whom you think God might be calling to a
challenging, but extremely rewarding and fulfilling, life as a
Ukrainian Catholic priest, deacon, or religious monk or nun,
be sure to pray for them. Have your priest talk with them
and pray with them over their call. For more information,
be sure to check out our new vocations website at www.
ukrainiancatholicvocations.com .
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ДЕНЬ ПОКЛИКАНЬ
ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА
15-ОГО ТРАВНЯ 2016
МОЛИТВА ЗА ПОКЛИКАННЯ
Прошу молитися на День Покликань І щодня.
Всемогучий та милосердний Боже,
надихни тих, кого Ти вибрав
почути та відгукнутися на Твій поклик
до священичого та релігійного життя.
Подай їм відвагу
бути пророками в наш час.
Подай їм мудрість та відкритість
жити своїм особливом покликом.
Подай їм силу
бути готовими свідками
Твоєї любови та опіки над світом.
Нехай вони знайдуть підтримку та заохочення
в наших словах та в наших молитвах,
через заступництво
Марії, Матері Божої,
та всіх святих.
Амінь.
КОМІТЕТ ПОКЛИКАНЬ
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА АРХИЄПАРХІЯ
В ФІЛАДЕЛЬФІЇ

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
Також запрошуємо відвідати наш сайт Покликання:
http://www.ukrainiancatholicvocations.com
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КАМПАНІЯ «ПРОТИСТОЯТИ ДЕФІЦИТУ» ПРОСУВАЄТЬСЯ
ЗАВДЯКИ ЩЕДРОСТІ НАШИХ ЖЕРТВОДАВЦІВ
Ми щиро вдячні багатьом жертводавцям,
допомогти протистояти дефіциту.

які щедро й оперативно відгукнулися

на наш заклик

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

Датки отримані від
1-го до 30-го êâ³òíÿ 2016

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

Confront the Deficit
Gift Amount

To donate on the web using PayPal, please visit our website
and select the option to support the
Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia
http://www.ukrarcheparchy.us/index.php?categoryid=105

Anonymous
Mr. Lybomyr Konrad
Larry & Maria Black
Eugenia Wasylenko
Michael J. Critchosin
Emil & Suzanne Bobyock
Eudokia Ruzylowych
Mrs. Alice Starr
Maryellen & Horace Hitchens

$1 - 49

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

$50 - 99

Irena J. Stercho
Assumption of the BVM Church - Perth Amboy, NJ

$100 - 199

Nativity of the BVM Church - New Brunswick, NJ
St. Michael the Archangel Church - Hillsborough, NJ

$200 - 499

Ss. Peter & Paul Church - Curtis Bay, MD
Adrian & Dorothy Hawryliw
Rev. Fr. Yuri Kuzara, C.P.P.S.

$500 - 999

St. Nicholas Church - Passaic, NJ
St. Josaphat Church - Bethlehem, PA
St. Michael the Archangel Church - Frackville, PA

The Treasury of Faith Museum will move to the
Cathedral Basement as part of the ‘Confront the
Deficit’ Campaign. This is a picture from May 10,
2016 of the work being done in the Cathedral
Basement for the Treasury of Faith Museum.
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$1000 - 4999

John Paul Halupa
St. Michael the Archangel Church - Baltimore, MD
St. John the Baptist Church - Maizeville, PA
St. John the Baptist Church - Northampton, PA

Scranton, PA hosts Women’s Day of Prayer 2016
The Ukrainian Catholic Archeparchy
of Philadelphia, in partnership with
the Sisters of the Order of St. Basil the
Great, the Sisters Servants of Mary
Immaculate and the Missionary Sisters
of the Mother of God, sponsored
a Women’s Day of Prayer at St.
Vladimir Ukrainian Greek Catholic
Church, in Scranton, PA on Sunday,
April 24, 2016.
The day began with the Divine Liturgy
at 10:30 a.m. celebrated by His
Grace, Most Reverend Stefan Soroka
with Reverend Myron Myronyuk,
pastor of St. Vladimir’s Parish, con-celebrating. The parish choir sang the responses. Lunch followed and
immediately afterwards the program, Women as Caregivers: Spiritual, Pastoral and Practical Matters, was
then offered to the forty-five women who attended.
After a brief introduction by Sister Dorothy Ann Busowski,
Ann Stefanic led the group in a prayer. The program then
commenced with Sister Joann Sosler, a Sister of Saint Basil the
Great, presenting her talk - “Touching the Holy”. Sister shared
from her personal experience of ministering to patients at
Jeanne’s Hospital in Philadelphia. Helen Fedoriw introduced
the next speaker, Sophia Shchur, a retired nurse from Yonkers,
NY. In her talk, “May I Walk You Home? Courage, Comfort
and Coping for Caregivers” Sophia focused on the practical
aspects of caring for family members with special physical,
mental or emotional needs.
Both presentations were structured within the framework
of Sacred Scripture and the values and ideals of Eastern
Christian Spirituality. Practical self-care suggestions were
made by both presenters. Both speakers were graciously
received by the women attending from Scranton, Shamokin,
Frackville, Berwick and Simpson, PA.
The afternoon closed with Metropolitan Stefan, Reverend
Myron Myronyuk and Reverend John Seniw anointing the
hands of the participants with the blessing “may the work of
your hands bring satisfaction to your spirit and comfort and
healing to all whose lives you touch”.

Anointing
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Holy Dormition Pilgrimage, Sloatsburg, NY
August 13 -14, 2016

HOLY DORMITION PILGRIMAGE EVENTS
Peter Anthony Libasci was born
November 9, 1951, to the late William and
Florence Libasci in Queens, NY. He
attended St. Margaret School, Middle
Village, NY, followed by Cathedral
Preparatory Seminary, Elmhurst, NY.
Fr. Libasci was ordained a priest
of the Diocese of Rockville Centre on April
1, 1978 by Bishop John R. McGann. On
April 3, 2007, His Holiness Pope Benedict
XVI appointed Msgr. Libasci auxiliary
bishop of the Diocese of Rockville Centre.
He has served as the tenth Bishop of Manchester, NH since Sept.19, 2011.
Bishop Libasci is bi-ritual and
celebrates the Divine Liturgy in the Byzantine Ruthenian Catholic Church.

2:00 - The Joy of Love:
Be the Sign of Mercy
Wherever Family Life
Exists
Most Rev. Peter Libasci
Bishop of the Diocese
of Manchester , NH

2:45 - The Gospel
of Mercy: St. Luke

Sr. Kathleen Hutsko is a member of the
Sisters Servants of Mary Immaculate. During her
35 years as an SSMI, she has been in education
and administration.
Her presentation will focus on a cluster
of parables, unique to St. Luke's Gospel, which
highlight the merciful love of God.

Sister Kathleen Hutsko, SSMI

Saturday Conferences Presented in English in St. Mary’s Villa
The Door of St. Mary’s Chapel has been designated an Eparchial Holy Door
of Mercy. You are encouraged to walk through the Door, visit the Chapel
and obtain the special blessings of this Jubilee Year of Mercy.
Special Video and Exhibits for the Year of Mercy
will be on display in the Gallery

CHILDREN and TEEN/YOUNG ADULT PROGRAMS
Children’s Program
Teen/Young Adult Program
for youth up to age 12
for Ages: 13 and up
SATURDAY - 7:15 p.m.
SATURDAY - 7:15 p.m.
Includes participation in
Includes participation in
candlelight procession
candlelight procession
SUNDAY - 1:00 p.m.
SUNDAY - 1:30 p.m.
**No Youth Camp-out this year**
Questions? More information?

P ilgrimage weekend
15 òðàâíÿ 2016 ð.

Contact Sr. Kathleen at (845) 753-2840
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ssminy@aol.com

Sloatsburg, NY

Sisters Servants of
Mary Immaculate

2nd Annual Street Fair
June 11, 2016
From 10 to 4
Rain date June 12, 2016
St. Mary’s Villa

St. Mary’s Villa - Sloatsburg, NY

150 Sisters Servants Lane

June 13, 2016

Sloatsburg, New York

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.

Outstanding Vendors
Fabulous Food
Fantastic Raffles

Our next day of communal prayer will be on Monday,
June 13th at 6:30 pm at St. Mary’s Chapel. We will pray the
Moleben to Christ the Lover of Humankind, with Msgr. John
Terlecky as celebrant. All are welcome to come pray for the
graces and blessings needed. Refreshments and a time for
fellowship will follow.

Bounce House
Free Ice Cream
Music by DJ Mark Olsen

The address is 150 Sisters Servants Lane, Sloatsburg, NY 10974.
If you have any questions, please call Sr. Kathleen at 845-753-2840
or e-mail to srkath25@gmail.com
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Боже Милосердя виявляється у піклуванні про людей похилого віку
Милосердне та належне
піклування про наших
батьків і членів родини
пропонують
Сестри
Служебниці у старечому
Домі Св. Йосифа у
Слоцбургу (Нью-Йорк).
Існує велика потреба
у такій установі для
наших старших батьків,
членів родин та загалом
в нашій українській
спільноті в Америці.
Спорудження
нового
крила і модернізація
вже існуючого будинку
дозволить
Сестрам
Служебницям надавати
кращу медичну допомогу
та послуги літнім людям.
Створиться можливість
приймати більше людей,
які
потребуватимуть
догляду.
Сестри
Служебниці
Непорочної Діви Марії
протягом своєї історії
в Америці надавали
належний та достойний
догляд людям похилого
віку (Ювілей 75-ліття
святкуватиметься
у 2017 році). Ми
повинні
допомогти
їм продовжувати цю
місію
і
підтримати
цей важливий проект
розширення будинку святого Йосифа у Слоцбургу.
Просимо допомогти Сестрам Служебницям, надавши вашу пожертву для будівництва нашого старечого
дому. Просимо стати знаряддям Божого Милосердя для тих, хто потребує Його допомоги. Будемо
вдячні за вашу жертвенність! Ваші пожертви просимо лакаво надсилати на адресу:
St. Joseph’s Adult Care Home, Inc.
P.O. Box 8
Sloatsburg, New York 10974
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First Confession at the Ukrainian Catholic Cathedral of the
Immaculate Conception in Philadelphia

Congratulations to Nickola Zdorow, Melania
Zdorow, and Nicholas Conway on receiving your
First Confession at the Cathedral on May 1st.

Emily reads the Epistle during the
11 a.m. Divine Liturgy on May 1st.

Father Joseph Szupa, Father Walter Pasicznyk, Mother Evhenia, MSMG and Sister Timothea,
MSMG pose with the Catechism Students at the Cathedral.
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History is made: New Mission’s First Baptism
Front Royal, Virginia – The newest mission parish
of the Archeparchy of Philadelphia celebrated a
historical event as its newest member was solemnly
welcomed during the Thomas Sunday liturgy
celebrated on Saturday, April 2, 2016. Avemaria
Mercy Rada Fedoryka, born on March 15, was
baptized, chrismated, and received the Holy Eucharist
during the Divine Liturgy. Avemaria is the youngest
daughter of Damian and Katherine (Barry) Fedoryka
of Gainsville, VA. She is the baby sister to 9 older
siblings. Photos are provided courtesy of Christina
Fedoryka.

The Fedoryka Family celebrates the
Christening of baby sister, Avemaria.
Surrounding her are: Mom, Katherine
(holding Avemaria), Dad, Damian, Sisters:
Felicity, Christina, Angelina, Serenity
(godmother), Veronica, and Dulcinea,
Brothers: Damian (godfather), Thomas,
and Cyril. Father Robert Hitchens and
Father Wasyl Kharuk are in the backrow.
Avemaria is blessed at the
Altar by Fr. Wasyl
Front Royal Mission – A Faith Community of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia gathers
for the Divine Liturgy every Saturday at 4:00 p.m. It meets in the chapel of Human Life International, 4
Family Life Lane, Front Royal, VA 22630. The mission welcomes everyone who would like to join of this
new vibrant faith community. So far, it has welcomed 60 registered families who are: Ukrainian, Byzantine,
Melkite, Chaldean, and Roman Catholics. Please see our website: www.frmucc.org for more information
or contact one of the priests at 202-529-1177 Fr. Robert Hitchens ext.114 or Fr. Wasyl Kharuk ext.113. We
can also be contacted by email at frontroyalmission@gmail.com.
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Hillside, NJ Youth
Participate in
May Procession
The children of Immaculate Conception
Ukrainian Catholic Church in Hillside
(Union County), NJ honored our
Blessed Mother on Sunday, May 8,
2016 by bringing her flowers and
singing Levadov Dolynov (Immaculate
Mary, your praises we sing). May the
Blessed Mother intercede on behalf of
our children to ask God’s blessings on
all mothers and women!

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka participates in
10th Anniversary of the Religious Leaders Council of
Greater Philadelphia on May 9, 2016

Congratulations on the 10th Anniversary of the Religious Leaders
Council of Greater Philadelphia and its 32 Member Communities!

The
Religious
Leaders
Council
of
Greater
Philadelphia was founded
in March 2006 aiming to
build relationships of mutual
support, offer a moral and
spiritual voice in the region,
and identify issues of concern
for dialogue and action. Coconvened by Archbishop
Charles J. Chaput, Rabbi
David Straus, Imam Anwar
Muhaimin, and Bishop
Claire Schenot Burkat, the
Council is the first of its kind
in the city, with more than
30 member communities,
representing more than two
million people of diverse
faith traditions from across
the greater Philadelphia
region.
www.interfaithcenterpa.org
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Parishioners hold meeting for Sixth Annual
Rummage Sale in Olyphant, PA.
Parishioners of Ss. Cyril and Methodius
Ukrainian Catholic Church, Olyphant,
PA. gather to discuss the 2016, Sixth
Annual Rummage Sale to be held on
September 23th , 24th, 25th , 2016
at St. Cyril’s Grade School, 133 River
Street, Olyphant, PA.
For more information or to donate
please contact Lauren Telep at 570383-0319 or Pastor of St. Cyril’s: Rev.
Nestor Iwasiw 570-489-2271. http://
stcyrils.weconnect.com

Photo (l to r): Lauren Telep-Chairman, Marie Martin,
Dorothy Zinsky, Nick Chaykosky,Melanie Mohila, Cherly
Matuszewski,and Marlene Zelno, Back row; Jack Martin
and Paul Mohila.

Year of Mercy Column by Peter Yaremko
The Sounds of Mercy - May 15th
The prophet Elijah sought God in windstorm and earthquake and fire. But
he heard God only as a “still, small voice.” [1 Kings 19:12]
In Psalm 46, we are advised to, “Be still, and know that I am God.”
But after more than a week of prayer in the upper room, the Apostles were
visited by the Paraclete, who came like a wind that shook the place where
they were hiding and poured out tongues of flame.
The Apostles, their souls now on fire, boldly went out into a perilous
marketplace to announce the good news of God’s love.
Jesus had fulfilled his promise that “the Spirit of truth” would come to guide them to a new understanding
of God’s redeeming mercy.
“Now they would no longer be ashamed to be Christ’s disciples,” Pope Francis said in his Pentecost homily
last year. “Filled with the Holy Spirit, they would now understand ‘all the truth,’ that the death of Jesus was
not his defeat but the ultimate expression of God’s love.”
Our prayer today: Holy Spirit of Truth, grant us the same courage you gave to the Apostles so we, too,
may be bold witnesses to the Father’s loving mercy.
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Summer Camp for Children
What: Summer Camp for Children Age 8-13; “Vacation with God: Embroidery for Jesus Christ”
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
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PASCHAL CELEBRATION IN NORTHEASTERN PENNA
The Ukrainian Greek
Catholic Parish Families
of Saints Peter & Paul in
Wilkes-Barre and Saint
Vladimir in Edwardsville,
got together on Sunday
afternoon, May 1st, 2016,
for their annual combined
Sviachene Easter Dinner.
The event took place this
year in the lower dining
hall of Saints Peter &
Paul School Building.
Both parishes having gotten smaller over the years, now come together to celebrate their Easter Dinner,
and it works quite well. Guests numbered 130 this year and the hall was packed, not only with local
parishioners, but also with visitors from further distances of Philadelphia, Simpson, the Pocono Mountains,
Moscow and Ukraine. Father Paul Wolensky, Pastor of both parishes, welcomed everyone warmly and
led the traditional blessing of Easter food, after which he personally handed out a portion of hard-boiled
egg to everyone present as a sign of the Resurrection of Jesus. Guest clergy included Rev. John Seniw,
Rev. Nestor Iwasiw, Rev. Volodymyr Popyk, Rev. John Wysochansky, Rev. John Cigan, Rev. Mark Hirniak,
Msgr. Vince Grimalia, and Deacon Basil Soroka. The Sviachene dinner buffet included generous amounts
of traditional Ukrainian Easter food, as well as other delicious hot and cold homemade foods provided
by parishioners from both parishes. The air was filled
with not only many delicious aromas, but also with lots
of singing of many lively versions of Christ is Risen and
Christos Voskres, and with music for dancing by the polka
ensemble of “Roger and Joe.” Many guests commented
on how much they enjoyed the music, and how it brought
the Easter spirit alive for them. With very little space
available for dancing, the spirit moved many guests to
get up and dance wherever they could find room. Folks
left with many happy memories, as well as with whatever
leftover food they wanted. A photo album of the festive
event can be viewed on the Facebook page entitled “St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church.”
Sincere thanks to everyone who attended, donated, worked, and supported our Easter Dinner! May God
bless and reward you!
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The Babushkas of Chornobyl
22 травня 2016 p.
До 30-ої річниці Чорнобильської трагедії Українська бібліотека
запрошує вас на прем’єру документального фільму “Babushkas
of Chernobyl” про жінок, які попри всі перестороги залишилися
жити в забороненій зоні. Показ відбудеться в неділю, 22
травня, о 2 годині по обіді в приміщенні Українського ОсвітньоКультурного Центру за адресою 700 N. Cedar Rd., Jenkintown,
PA 19046. На презентації фільму буде присутня режисер Холлі
Моріс.

INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
for ICONOGRAPHY

SUNDAY June 26
12:00PM to 7:00PM

HOLY GHOST
PICNIC
HOMEMADE UKRAINIAN FOOD
PYROHY, HALUPKI, HALUSHKY
KIELBASA & SAUERKRAUT
MUSIC AND DANCING

ellfy &&
ff BBellfy
JeJeff
ompany
CCompany
12:00-2:00PM

UKRAINIAN ARTS AND
CRAFTS VENDORS
TRICKY TRAY
GAMES AND PRIZES

The Golden T
ones
Polka Band
3:00PM-7:00P
M

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.

UKRAINIAN CONCERT
DANCERS 2:00PM
ALL ARE WELCOME !

315 4th Street ,West Easton PA
For more information contact
610-252-4266
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РОЗКЛАД МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ТРАВЕНЬ 2016 Р.
ТРАВЕНЬ
1
РУКОПОЛОЖЕННЯ НА ПІДДИЯКОНА СЕМІНАРИСТА ОЛЕКСАНДРА БРИКІ, УКРАЇНСЬКА
КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВ. ВОЛОДИМИРА, ЕЛІЗАБЕТ, Н.ДЖ.
2
ЗУСТРІЧ РЕЛІГІЙНИХ ПРОВІДНИКІВ ФІЛАДЕЛЬФІЇ.
3
УЧАСТЬ В ЄПИСКОПСЬКОМУ РУКОПОЛОЖЕННІ ТА ІНСТРАЛЯЦІЇ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО
JAMES FRANCES CHECCHIO ДЛЯ ДІОЦЕЗІЇ METUCHEN, НЮ ДЖ.
4
ПРАЗНИК ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО, УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА КАТЕДРА НЕПОРОЧНОГО
ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ.
10
ПЕРЕВІРКА ПРОСУВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ РОБІТ В НОВОПЕРЕНЕСЕНОМУ КАТЕДРАЛЬНОМУ
ПАРАФІЯЛЬНОМУ БУДИНКУ ТА В МАЙБУТНІЙ КАНЦЕЛЯРІЇ.
12
ЗУСТРІЧ З ВСЕЧЕСНІШИМ ОТЦЕМ ЙОСИФОМ ШУПОЮ.
15
ПРАЗНИК ЗІШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА.
17
ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИКОМ ВІДДІЛУ ПОКЛИКАНЬ, o. ПАВЛОМ МАКАРОМ.
19
ЗУСТРІЧ З РАДНИКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ.
24-27 НАРАДИ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ США ТА КАНАДИ, ВІННІПЕГ, КАНАДА.
28 -31 ВІДВІДИНИ Й НАРАДИ З ПАТРІАРХОМ СВЯТОСЛАВОМ І ЄПИСКОПАМИ ПОСТІЙНОГО
СИНОДУ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, ЄПАРХІЯ СВ. МИКОЛАЯ, ЧІКАГО.

Byzantine Liturgy at
St. Edmond’s Church
in Rehoboth Beach, DE

Sisters of the Order of
Saint Basil the Great

Rev. Volodymyr Klanichka pastor of St. Nicholas
Ukrainian Catholic Church will celebrate Divine
Liturgy of St. John Chrysostom at St. Edmond’s
Roman Catholic Church, Rehoboth Beach, DE at
6:00 PM on Sundays: May 29,June 26, July 31
and August 28, 2016. (Last Sunday of the month
during May, June, July, and August.)

Annual Pilgrimage
Celebrating Eighty-five Years as a
Praying…Healing…Life-giving Presence
Sunday, October 2, 2016
9am – 5pm

St. Edmond’s Roman
Catholic
Church
is located on the
Intersection of King
Charles
Avenue
and Laurel Street,
Rehoboth Beach, DE
19971. For more
information, please
call at (302) 7625511

Theme: “Mother of Mercy”
(Year of Mercy proclaimed by Pope Francis I)
SAVE THE DATE
On the Monastery Grounds
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Perth Amboy Parish holds Women’s Day of Prayer
The Assumption Parish and members the St. Ann Society
invited Catholic and non-Catholic women of Perth Amboy
and neighboring communities to come together for the glory
of God and to honor His Blessed Mother. Over 80 ladies
attended the Moleben service in our beautiful church on a
Tuesday evening, May 10, 2016. Many of these women had
never even been in a Ukrainian Catholic Church before let
alone attend a Moleben, but they followed in their booklets
the Moleben service and sang along with the St. Ann Society.
During the Moleben service, Very Rev. Archpriest John Fields
offered a very moving and interesting homily on “The Theotokos
in the Liturgical Tradition of Eastern Christianity. Following the
Moleben, the clergy and faithful who had gathered continued
into the church hall, where the Sisterhood had prepared an
abundant luncheon.

Father Ivan Turyk and the faithful
listen to the homily.
Father John Fields offers the homily

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

“Giant Community Flea Market & Craft Fair”
Saturday, June 11th - Swarthmore
Everyone is invited to Holy Myrrh-Bearers Church, 900 Fairview Road, in
Swarthmore (Ridley Township) to a community-wide Flea Market & Craft
Fair on Saturday June 11th from 9:00 am. through 2:00 pm. If you or
your family have non-food items to sell or if you are a non-food vendor,
spaces are now being offered for only $20.00. Call (610) 544-1215 to
reserve your space byJune 5th. Rain date is Saturday, June 18th.
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Mother’s Day
at the
Cathedral
On Mother’s Day, May
8, 2016, after the 9 a.m
Liturgy, Father Joseph
Szupa
blessed
the
women of the parish
and the women were
given carnations.
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Youth Liturgy in Frackville, PA
On Sunday May 8, St Michael’s, Frackville, PA celebrated a Youth Liturgy, where Rev. Roman Pitula offered
the homily and special blessings for the youth of the parish. Pictured are many of our parish youth. It was
decided by the clergy of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia that each priest was to offer
the homily directed at the parish youth at least once during the month of May. This special liturgy just
happened to coincide with Mother’s Day.

First Confession in Frackville, PA
First Confession Class at St. Michael’s Ukrainian Catholic Church, Frackville, PA with Fr. Roman Pitula,
Deacon Paul Spotts and teacher Donna Spotts.
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Catechism Letter

(continued on next page)
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Catechism Letter
(continued from previous page)
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Початок сесії Патріаршої комісії у справах
духовенства УГКЦ
9 травня 2016 р.
9 травня 2016 року
розпочалося
засідання
Патріаршої
комісії
у
справах
духовенства
Української
ГрекоКатолицької
Церкви.
Робоча
сесія,
що
відбувається
щороку,
триватиме
4
дні
у
селі
Княжичі,
де
знаходиться
Київська
Трьохсвятительська
духовна семінарія.
До складу Комісії входять
ректори всіх єпархіальних
та монаших семінарій і
формаційних домів УГКЦ.
Головує
в
Комісії
владика Богдан (Данило),
правлячий архієрей Пармської єпархії (США).
Медіа-центр КТДС
http://ktds.org.ua/news/our/pochatok-syesiyi-patriarshoyi-komisiyi-u-spravakh-dukhovyenstva-ugkts/

15 òðàâíÿ 2016 ð.

25

Блаженніший Святослав освятив приміщення семінарійної бібліотеки
10 травня 2016 p.
Сьогодні, 10 травня, блаженніший
Святослав (Шевчук) освятив
приміщення
семінарійної
бібліотеки. Після чину освячення
приміщення Глава й Отець
УГКЦ промовив до присутніх
отців-настоятелів семінарії, а
також отців-ректорів, котрі на
даний час беруть участь у сесії
Патріаршої комісії у справах
духовенства.
У своєму слові Патріарх зробив
порівняння, сказавши, що наша
Церква на Київщині воскресає,
так як воскрес наш Спаситель
Христос. Проте, як і на Його тілі залишилися рани, так і
наша Церква їх має. Такою «раною», котра свідчить про
воскресіння Української Греко-Католицької Церкви на
теренах Великої України, є Київська Трьохсвятительська
духовна семінарія. Хто сумнівається у цьому – має нагоду,
подібно як апостол Тома торкнувся ран воскреслого
Христа, доторкнутися цієї «рани» і повірити.
Вся семінарійна спільнота висловлює щиру подяку
блаженнішому Святославу, а також усім жертводавцям,
котрі допомагали у формуванні та наповненні семінарійної
бібліотеки.
Медіа-центр КТДС
http://ktds.org.ua/news/our/blazhyennishiy-svyatoslavosvyativ-primishchyennya-syeminariynoyi-bibliotyeki/
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Божественна Літургія в Патріаршому соборі
УГКЦ в Києві
11 травня 2016 р.
Провідники семінарій, що
беруть участь в засіданні
Патріаршої комісії у справах
духовенства УГКЦ, здійснили
Літургію в Патріаршому соборі
УГКЦ в Києві. Архиєрейську
Літургію
очолив
владика
Богдан
(Данило),
єпарх
Української Греко-Католицької
єпархії Святого Йосафата
в Пармі (США). Співслужив
Літургію також владика Кеннет
(Новаківський), єпарх НьюВестмінстерський (Канада).

владика Богдан Данило

https://www.facebook.com/
KyivSeminaryUGCC/
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«Ісус зійшов до ‘‘зони відчуження’’, аби розірвати все, що
від’єднує людину від Бога», - Глава УГКЦ на Великдень
2 травня 2016
Христова Церква і вся Вселенна наповнилися
світлом пасхальної радості. Увесь світ знову
об’єднався довкола воскреслого із мертвих
Спасителя! Такими словами розпочав великодню
проповідь Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
у день Христового Воскресіння в Патріаршому
соборі Христового Воскресіння УГКЦ в Києві 1
травня.
Із Главою Церкви співслужили Архиєпископ
Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в
Україні, та владика Йосиф (Мілян), Єпископпомічник Київської архиєпархії УГКЦ.
Блаженніший Святослав наголосив, що Христове
Воскресіння означає не лише оживлення померлого тіла чи повернення назад до учнів їхнього Вчителя:
«Воскресіння Христове – це набагато глибше. Під час страсних піснеспівів ми чули про переможний
вихід Ісуса з аду. Смерть і ад – найбільші тирани людини, були Ним переможені та знищені». На
думку проповідника, ад можна назвати ‘‘зоною відчуження’’. «Найбільшою небезпекою людини є гріх.
Це найстрашніша духовна катастрофа, яка може спіткати розумну людську істоту. Гріх веде до ‘‘зони
відчуження’’, якою є смерть», - пояснив він.
Ад - це зона безнадійних, які були відчужені від Божої любові. А Христос, той Бог, котрий сотворив
людину, пішов так далеко за нею, яка відокремлювалася від Нього, що зійшов через хресну смерть
до аду, ‘‘зони відчуження’’, щоб собою визволити всіх в’язнів темряви і смерті, аби розірвати все, що
від’єднує людину від Бога і відчужує людину від людини. Ось чому у Воскресінні все знову об’єднується і
сповнюється світлом та життям: «Усе сьогодні знову єднається із Богом. Він, як добрий пастир, віднайшов
усіх загублених овець, починаючи від першої людини Адама і аж дотепер».
«Тож сьогодні ми святкуємо нашу перемогу над нашим відчуженням від Бога і від ближнього. Святкуємо
близькість і єдність до Бога і до ближнього!» - продовжив Предстоятель Церкви.
Як багато ‘‘зон відчуження’’ живою раною сьогодні оперізує душу і тіло українського народу! Нещодавно,
у Страсний тиждень, Україна спогадувала 30-ті роковини Чорнобильської трагедії, яка створила
«видиму ‘‘зону відчуження’’ – ‘‘зону смерті’’». «А скільки сьогодні людей, наших єдинокровних братів і
сестер, потрапили в пастку новітніх ‘‘зон відчуження’’ окупаційної влади - в Криму і на Донбасі. Скільки
наших братів і сестер мають небезпеку бути відчуженими навіть у зоні бойових дій! Як часто навіть
ми забуваємо про те, що в Україні точиться війна і нам хочеться відчужитися від болю і страждання
ближнього! Але сьогодні ми так само відчуваємо, що наші брати і сестри, такі як Надія Савченко та
інші, попали ще в іншу ‘‘зону відчуження’’ від світу і цивілізації і всякого добра та справедливості. Нам
так треба когось, хто б зламав усе, що нас роз’єднує, відчужує і пригнічує», - промовив Верховний
Архиєпископ УГКЦ.
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 29)
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«Ісус зійшов до ‘‘зони відчуження’’, аби розірвати все, що
від’єднує людину від Бога», - Глава УГКЦ на Великдень
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Цей день прийшов! Перемога вже серед нас через наше
християнське життя, через нашу віру і перемогу над
зневірою, знеохотою і розчаруванням. «Бажаю, щоб
радість Христового Воскресіння зближувала і єднала
нас із Богом і між собою. Немає нічого такого, що б
могло розділити український народ. Єднаймося в наших
родинах, спішімо з благовістям до тих, хто почувається
покинутим. Вітаю воїнів, які ламають ‘‘зони відчуження’’,
і волонтерів, які несуть в ці зони пасхальну радість,
вітаю тих, які постраждали і втратили близьких. Радість
Христова пливе вільною і незалежною Україною»,
- привітав із Воскресінням Христовим Блаженніший
Святослав. Слова Глави УГКЦ передав Департамент
інформації.
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/ugcc/63277/

Папа Римський Франциск в неділю привітав християн східного
обряду зі святом Великодня
2 травня 2016
«Мої теплі думки з нашими братами з православних церков
Сходу, які святкували Великдень (1 травня). Нехай воскреслий
Господь (Ісус Христос) принесе весь дар свого світла і світу.
Христос воскрес!» – сказав понтифік після традиційної
недільної проповіді у Ватикані.
Виступаючи перед паломниками на площі Святого Петра,
Папа Римський зазначив, що останнім часом почастішали
випадки насильства в Сирії і повітряних ударів сирійського
уряду по місту Алеппо.
Папа Римський заявив, що «відчуває біль, коли отримує трагічні звістки про ескалації насильства в
Сирії, яке погіршує і без того важку гуманітарну ситуацію в країні, зокрема, в місті Алеппо».
«Я закликаю всі сторони, залучені в сирійський конфлікт, дотримуватися припинення військових дій,
оголошене в Сирії 28 лютого 2016 року, а також зміцнити продовження діалогу – єдиний шлях, який
веде до миру», – заявив понтифік. Про це повідомило Радіо Свобода.
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/religious_holidays/63274
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Кардинал Паролін відвідає Україну: Апостольська Столиця
стурбована гуманітарною ситуацією
11 травня 2016
Наступного місяця кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар
Апостольської Столиці, здійснить візит до України, щоб висловити
солідарність Папи з населенням, яке зазнає страждань. Про це він
сам оголосив, виступаючи у середу, 11 травня 2016 р., в університеті
міста Тарту в рамках офіційного візиту до Естонії.
«Беручи до уваги серйозність актуальної ситуації, я сам відвідаю
Україну наступного місяця, щоб висловити солідарність Святішого
Отця з усіма, хто страждає», – сказав кардинал Паролін під час
доповіді, яка стосувалася міжнародних стосунків Святого Престолу,
а також заторкувала питання, пов’язані з явищем міграції та кризи
цінностей в Європі.
Пригадавши про збірку, призначену для подолання гуманітарних
проблем України, що була проведена 24 квітня з ініціативи Папи Франциска, Державний Секретар
Апостольської Столиці підкреслив, що вона «особливо стурбована погіршенням гуманітарної ситуації,
спричиненої триваючим конфліктом», який змусив понад 1,5 мільйона людей залишити свої домівки.
Він зазначив, що Католицька Церква, хоч і є меншиною в Україні, «намагається давати відповідь
на потреби населення», а Святий Престол готує «ряд ініціатив для допомоги всім, не зважаючи на
релігійну приналежність».
Кардинал Паролін також наголосив на важливості дотримання міжнародного і гуманітарного права,
знову закликаючи зацікавлені сторони «ступити на шлях діалогу з метою подолання актуальних
труднощів та полегшення страждань населення».
Говорячи про дипломатичну діяльність Святого Престолу, Державний Секретар пояснив, що вона
далека від «чисто політичних і комерційних підходів», а зосереджена, в основному, на «чотирьох
фундаментальних принципах», якими є гідність людської особи, підтримка спільного добра, солідарність
та субсидіарність. У цьому контексті він звернув увагу на дві кризи, які сьогодні переживає Європа:
кризу, пов’язану з явищем міграції, та кризу біженців.
Щодо першої, кардинал Паролін закликав до «гуманітарної відповіді», яка зуміє врівноважити захист
прав європейських громадян та прийняття мігрантів шляхом «шанобливого діалогу між країнами
походження, транзиту і мети біженців». Говорячи про цінності, він наголосив на важливості захисту
прав людини, який не слід зводити до індивідуалізму, але розуміти їх, як загальні та суттєві для життя
людини та її гідності.
http://uk.radiovaticana.va/news/2016/05/11/святий_престол_стурбований_гуманітарною_ситуацією_
в_україні/1229017
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Папа: Святий Дух вчиняє нас «реальними»,
а не «віртуальними» християнами
Тройці, але поза тим
не знають нічого про
Піддатися
спонукам Нього та про те, що Він
Святого Духа закликав робить.
вірних Папа Франциск,
проповідуючи
під «Святий Дух – це той,
час Святої Меси в хто спонукає Церкву
«Домі святої Марти» рухатися вперед. Він
у понеділок, 9 травня діє у Церкві та в наших
2016
р.,
вказуючи серцях. Це Він вчиняє
на те, що хоч третя кожну людину відмінною
Особа
Пресвятої від іншої, але з усіх
Тройці
є
рушійною разом творить єдність.
Він
провадить
силою Церкви, для Це
багатьох християн Вона вперед, навстіж відчиняє
залишається невідомою. двері та посилає свідчити
Користаючи з нагоди про Ісуса», – пояснив
літургійного
спомину проповідник, додаючи,
святої Луїзи де-Маріяк, що Святий Дух спонукає
Святіший Отець привітав нас прославляти Бога,
сестер вінкентіянок, що молитися й навчає нас
виконують різні служіння споглядати на Небесного
в «Домі святої Марти», Отця та звертатися до
зі святом засновниці Нього словом: «Отче!».
Він визволяє нас від
їхнього Згромадження.
сирітства, «до якого нас
«Ми навіть не чули, що є намагається привести
Святий Дух», – сказали дух світу».
перші Христові учні
словами
Папи,
міста Ефесу, коли до них За
Святий
Дух
є
«головною
прийшов апостол Павло
та запитував, чи вони дійовою особою живої
отримали дари Святого Церкви». І коли ми
Духа.
Як
зауважив не співпрацюємо з
Папа,
коментуючи Ним, не відповідаємо
цієї
місії»,
цю розповідь з Діянь «рівневі
Апостолів,
також
і то виникає загроза
сьогодні може трапитися «звести віру до моралі,
так, що зустрінемо до етики». Однак, не
людей, які вірять в Ісуса, слід зупинятися на тому,
але не знають, Ким є щоб лише виконувати
Святий Дух. Чимало заповіді та приписи й
навчилися з катехизму, нічого більше, адже
що Він – у Пресвятій християнське життя «не є
9 травня 2016

15 òðàâíÿ 2016 ð.

етикою, але – зустріччю
з Ісусом Христом». І саме
Святий Дух «веде до цієї
зустрічі з Христом».

що Святий Дух чинить в
моєму житті», запитуючи
себе, чи ми навчилися від
Нього «шляху свободи»?
Чи боюся, коли Святий
«Ми ж, натомість, у Дух заохочує мене
своєму житті, – вів виходити назовні, щоби
далі Святіший Отець, свідчити Ісуса? Якою
– тримаємо Святого є моя терпеливість у
Духа у своїх серцях, випробуваннях? Адже
як “почесного в’язня”: Він дає нам також і
не дозволяємо Йому витривалість.
побуджувати нас до
чогось, розрухати нас. Підсумовуючи,
Папа
Він же все чинить і все заохотив замислитися,
знає. Він вміє пригадати чи дійсно віримо у
нам, що сказав Ісус, Святого Духа, чи це
пояснити нам Ісусові просто слова для нас,
діла. Лише одного не а також намагатися
вміє Святий Дух: творити спілкуватися з Ним,
“диванних”
християн. кажучи: «Я знаю, що
Він не здатен творити Ти перебуваєш в моєму
“віртуальних християн”, серці, що перебуваєш
а лише – “віртуозних”. у серці Церкви, що
Він творить дійсних Ти провадиш Церкву і
християн, Він приймає твориш єдність між усіма
реальне життя таким, нами, такими різними».
яким воно є, з пророчим
даром відчитувати знаки http://uk.radiovaticana.
часу, таким чином, va
провадячи нас вперед».
Як зауважив Наступник
святого Петра, оскільки
Святий
Дух
часто
залишається «Великим
в’язнем» нашого серця,
про Якого знаємо лише,
що Він – Третя Особа
Пресвятої Тройці, і
на цьому все, під час
приготування до свята
П’ятидесятниці
варто
«замислитися над тим,
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Глава УГКЦ привітав українських канадців зі
125-річчям міграції
10 травня 2016
Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав привітав перших українських
поселенців у Канаді зі 125-річчям.
Привітання скероване до більше ніж двох мільйонів громадян Канади українського походження.
«Це час, щоб згадати про численні Божі ласки, які ви отримали в Канаді, і подякувати за цю нову
землю, що її ви зробили своїм домом. Радіючи разом із вами, не забуваю також про всі тягарі й
труднощі, які ви пережили за ці роки», - мовиться у привітальному листі Предстоятеля.
Блаженніший Святослав відзначив, що за останні 125 років українці знайшли в Канаді не тільки
притулок, а й досягли процвітання і втішаються повагою в суспільстві та державі. Українці здобули
нове життя не лише для себе, а й для своїх дітей, онуків і правнуків, які зараз є п’ятим-шостим
поколінням у цій країні.
«Усі канадці українського походження можуть сміливо заспівати: «Благословіте Господа, усі
діла Господні. Благословіте Господа, пагорби й гори і все, що на землі виростає. Благословіте
Господа, джерела, моря і ріки. Благословіте Господа, кити і всі морські створіння». Справді, наш
народ був благословенний плодами канадської землі», - написав Глава УГКЦ. Про це повідомляє
Департамент інформації УГКЦ.
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/ukrainians_outside_of_Ukraine/63356
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