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День присвячений покликанням в Чері Гіл, Ню Дж.
15 травня 2016 р. - 
неділя П’ятидесятниці в 
Українській Католицькій 
Архиєпархії Філадельфії 
стала днем присвяченим 
покликанням.  Отець 
Павло Макар, директор 
відділу покликань 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії та парох 
церкви св. Михаїла в Чері 
Гіл, Н. Дж., під час літургії  
виголосив проповідь 
про покликання.  Отець 
Макар сказав, що це 
дуже добре, що цього 
року  День покликань 
випав на празник 
Сходження Святого 
Духа, який сходить на 
нас і спілкується з нами.  
Отець Макар закликав 
усіх відкрити свої серця 
на Його поклик.  

Для глибшого знайомства просимо відвідати  веб-сторінку відділу 
покликань при Архиєпархії:  www.ukrainiancatholicvocations.com

Відео з Божественної Літургії можна подивитися на каналі YouTube
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian/videos 

(ôîòî: T. Á³ëèé)
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ПОЧАЛОСЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОБЛАДНАННЯ АРХИЄПАРХІЇ

Ваша фінансова допомога необхідна для продовження робіт!

Розпочалося перенесення 
офісів Архиєпархії.  Завданням 
є більш ефективно використати 
існуючі будівлі, щоб звільнити 
приміщення для здачі в рент 
і отримання прибутку, що 
допоможе  оплатити витрати  
Архиєпархією, які постійно 
зростають.   Впродовж 
останніх дванадцяти років ми 
не підвищували стягнення з 
парафій, щоб покрити зрослі 
витрати.  Додатковий дохід 
потрібний, щоб покрити зрослі 
потреби на програми і не 
накладати додатковий тягар на 
парафії.

Катедральний ректорій уже 
перенесений в колишній 
конвент, що поряд з Катедрою.  
Проведено косметичний 
ремонт  приміщень, незабаром 
встановлять кондиціонер.  В 
Катедральному бейсменті 
спроектовані кімнати, куди 
перенесеться музей «Скарб Bіри» та бібліотека Канцелярії.  Простір для таких цілей є ідеальний.  
Планується, що музей та бібліотека  перенесуться туди в червні.  Опісля в приміщеннях, де знаходився 
музей буде проведено косметичний ремонт.  Туди ж буде переведено телефонні й компютерні  
комунікації.  Після того в ці приміщення перенесеться Канцелярія.

Основні витрати припадають на встановлення ліфту, який буде знаходитися між двома будинками і 
обслуговувати потреби обох, що служитиме також і як вхід для осіб на візках.  Зараз ми приготовляємося 
до будови, яка планується на серпень.

Колишній Катедральний ректорій уже приготовлений під рент, а актуальна Канцелярія буде готова 
до зими.  Уже працюють ріелтори, які підшукують рентарів для цілої Канцелярії та Ректорію, що 
знаходяться  навпроти Катедри.  Резиденція Архиєпископа залишається.

На сьогодні приблизно 20% того, що потрібно для покриття витрат, було пожертвувано нашими 
щедрими жертводавцями.  Ми потребуємо вашої допомоги, щоб досягти того, що вважаємо необхідними 
для зменшення витрат в майбутньому.  Ми просто будемо менше  витрачати для здійснення тих самих 

Фото:  Музей «Скарб віри» має бути  перенесений в підвал 
Катедри.  Отець Роман Свердан показує Матері Євгенії та 
сестрі Тимотеї, СМПБМ,  приміщення в підвалі, де буде 
розгорнуто музей.  (ôото: Т. Сівак)

(Продовження на ст. 3)
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завдань, станемо економнішими.  
Ми також зможемо акумулювати 
фонди для підтримки нашого 
служіння.  Ваша щедрість в 
цих умовах дозволить успішно 
завершити перенесення і ми 
будемо щиро за неї вдячні.  

Ми сердечно дякуємо всім тим, 
хто до сьогодні уже щедро 
відгукнувся нa наше прохання,  
і зробив це перенесення 
можливим.  Благослови вас 
Господь за вашу щедрість і за 
вашу підтримку!   Дякуємо!

+Митрополит-Архиєпископ 
Стефан Сорока

ПОЧАЛОСЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОБЛАДНАННЯ АРХИЄПАРХІЇ

Бібліотека КанцеляріїМузей «Скарб Bіри»

Музей «Скарб Bіри»

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

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

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

(продовження з попередньої сторінки)



29 òðàâíÿ 2016 ð.  4

ІСУС - ЧОЛОВІКОЛЮБЕЦЬ

Чи не найкраще висловом східних літургій чоловіколюбець,  філантропос по-грецькій.  Таке окреслення 
знаходимо у верменській, ефіопській, грецькій, малабарській, маронітській, мелхітській, російській, 
українській,  русинській літургіях.  Присутнє воно в літургйних книгах східних як католицських. І 
некатолицьких( православних та інших) Церков, оскільки різні традиції використовують ті давні литургії, 
тільки в різних перекладах.

Слова  “Чоловіколюбець,”   “Приятель людей,”  “Приязний Бог,”  “Любячий Господь.” “Милосердний і 
чоловіколюбний Бог” та інші є лише окремими особами виразити таку саму думку перкладах сучасних 
богослужбовик книг та молитовників. Хоча цей вислів чуємо щораз на Божественій Літургії мало 
не всіх Східних Церков, не часто зустрічаємо його на Заході.  В латиньскому обряді, наприклад, 
використовують в впустній молитві Літургії за єдність християн, часослові, та ще декількох місцах. Цей 
вислів є, отже, загальною спадщиною Сходу, і водночас одним, з його дарів для Заходу.

https://issuu.com/mykolaslotvinskyy/docs/_

У щоденій Літургії, священик молиться:  
“Бо Ти благий і чоловіколюбець Бог єси”  
і знов “Бо милостивий і чоловіколюбець 
Бог єси.”  Після освячення дарів, священик 
молиться: “Щоб чоловіколюбець Бог 
наш, прийнявши їх у святий і наднебесний 
і духовний Свій жертверник, як 
приємний запах духовний, зіслав нам 
божественну благодать і дар Святого 
Духа, помолімся.”  

Також у богослуженні (Акафіст), 
ми кличемо Господа Ісуса Христа 
Чоловіколюбця з різними назвами і 
похвалими:  

Ісусе пресолодкий, Ти хвала для 
патріярхів.

Ісусе предивний, Ти для мучеників сила.

Ісусе, претихий, Ти для монахів радість.

Ісусе пресолодкий, Ти для побожних потіха.

Ісусе превічний, Ти для грішників спасення.

Справді, ми часто кличемо і хвалимо Ісуса як Бог Чоловікобець



Братня зустріч архиєреїв Північної Америки у Вінніпезі

A meeting of the Ukrainian Catholic Bishops of the Winnipeg (Canada) & Philadelphia (USA) Metropolias 
was held May 24-26, 2016 in Winnipeg, Manitoba Canada.

Українські Католицькі Єпископи Канади та Сполучених Штатів перед початком засідання в церкві 
парафії св. Йосафата, Вінніпег, Канада, 05.24.2016 р.,  помолилися в усипальниці Блаженного 
Василя Величковського.  

Bishops pray for deceased bishops at Holy Family Cemetery 
in Winnipeg, MB, Canada 
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(Продовження на ст. 6)



Братня зустріч архиєреїв Північної Америки у Вінніпезі

A meeting with St. Anne Ukrainian Catholic Church children choir 
Winnipeg, Canada (Photo: Maryka Chabluk)

St. Anne Ukrainian
 Catholic Church, Winnipeg 
(Photo: Bishop Bohdan 

Danylo’s Facebook page) 

Ukrainian Catholic bishops of USA and Canada pose for a picture for their meeting in Winnipeg, Manitoba 
Canada.  Photo front row (l to r): Metropolitan Lawrence Huculak, Metropolitan of the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Winnipeg, Metropolitan Stefan Soroka, Metropolitan of Ukrainian Catholic Archeparchy 
of Philadelphia.  Photo back row (l to r): Bishop David Motiuk, Bishop Bryan Bayda, CSsR, Bishop Ken 
Nowakowski, Bishop-emeritus Basil Losten, Bishop Paul Chomnycky, OSBM, Bishop Bohdan Danylo and 
Bishop John Bura. 
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(продовження з попередньої сторінки)



Засідання радників Української Католицької 
Архиєпархії Філадельôії 

У четвер, 19 травня 2016 р., в Архиєпископській резиденції відбулося засідання радників Української 
Католицької Архиєпархії Філадельфії.  У засіданні взяли участь Митрополит-Архиєпископ Стефан 
Сорока та Єпископ-помічник  Іван Бура. Pictured (left to right): Very Rev. Andriy Rabiy, Vicar General; Rev. 
Ivan Turyk, Very. Rev. John Seniw, Most Rev. John Bura, Auxiliary Bishop; Most Reverend Stefan Soroka, 
Metropolitan-Archbishop; Rev. Taras Svirchuk, CSsR; Rev. Mark Fesniak, Very Rev. Robert Hitchens, Very 
Rev. Joseph Szupa, Chancellor.
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Житловий комплекс „Вознесіння“ святкує День пам’яті 
сніданком для мешканців 26-го травня 2016 р.

„Вознесіння” - це житловий комплекс 
для людей старших 62-ох років, 
що знаходиться під патронатом 
Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії. Щодо дальшої 
інформації про „Вознесіння” 
просимо телефонувати (215) 922-
1116.  (Equal Housing Opportunity)
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Children’s Liturgy in Maizeville

У кожній параôії 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 

Rev. Roman Pitula in 
Maizeville, PA.

On Sunday, May 8, Mother’s Day, St John’s Ukrainian Catholic Church in Maizeville, celebrated a 
Children Liturgy, where Rev. Roman Pitula offered the homily for the children of the parish. 
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Children’s Liturgy at St John’s - Northampton PA

Altar Servers at St John’s, Northampton, PA
 

Because of our very 
successful CCD Program 
at St John’s, we are very 
fortunate to have such 
an active group of Altar 
Servers helping Father 
David Clooney!
 
Front Row L to R: Christian 
Holmes, Maksym 
Komperda, Damon 
Hudak, Evan Chrin, 
Dominik Hudak
Back Row L to R: Andrew 
Holmes, Peter Nush, 
Father David Clooney, Jim 
Chrin, Michael Harbove

St John’s in Northampton, PA held a Children’s Liturgy on Sunday-May 15, 2016 at the 9:00 AM 
Liturgy.
 
Our church was full with parents, grandparents, aunts, uncles and godparents! The children were 
welcomed by Father David Clooney.  The smiles of our children help remind us all of the simple but 
powerful gift of the grace God gives us so freely!
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Holy Transfiguration Church in Nanticoke 
Celebrates Pentecost Sunday

Father Volodymyr Popyk

Pentecost Sunday was celebrated at Holy 
Transfiguration Ukrainian Catholic Church in 
Nanticoke, PA on Sunday, May 15, 2016.  

Pentecost commemorates the visible descent of 
the Holy Spirit in the form of “parted tongues of 
fire” upon the Apostles as they were instructed 
to preach the Gospel to all nations.  Pentecost 
is also known as “Green Holyday” of “Zeleni 
Sviata.”  The tradition of adorning the church 
both inside and out with tender green leaves 
honors the birth of the life-giving church.

Father Volodymyr Popyk explained the relevance 
and importance of the Holy Spirit in our daily 
lives.

“Tsaryu Nebesniy” was sung by the choir during the Divine Liturgy.  Petitions to the Mother of God 
concluded the service.  Myrovania followed.

Photo credit: Dr. Richard Barno

“Pentecost Sunday”
 Liturgy at a Peckville, PA 

Cemetery

“Pentecost Sunday” was observed May 15, 
2016 at SS. Cyril and Methodius Ukrainian 
Catholic Chapel at the cemetery in Peckville, 
PA. Even though the temperature was 47 
degrees, over 100 parishioners near and far 
attended outside. Ukrainian Catholics stood by 
the monuments of their departed family and 
love ones. An additional 45 choir members, 
under the direction of Maestro Patrick Marcinko 
III and parishioners sat in the chapel as the 
Divine Liturgy was officiated by Rev. Nestor 
Iwasiw, Pastor and Father John Wysochansky.   
“Pentecost” comes 50 days after Easter. This 
feast commemorates the visible descent of the 
Holy Spirit upon the Apostles. (Photos by Lauren 
Telep)
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St. Michael religious teacher retires after 34 years

BY JOHN E. USALIS
May 16, 2016

SHENANDOAH - Parishioner 
Alice Breznik, has been educating 
children in their Catholic faith at St. 
Michael Ukrainian Catholic Church, 
Shenandoah, PA for the past 34 years, 
but has decided to step down to allow 
others to take on the important role in 
future years.

Religion class students receiving first 
confession: Kyla Elizabeth Carado, 
Sean Foley, Gianna Danielle Perri-
Detore and Destiny Ray Green lined up 
in front of the iconostasis — icon wall 
— for photos with Monsignor Myron 
Grabowsky, pastor, and while there, 
Grabowsky announced the retirement 
of Breznik, who was brought to tears 
when he thanked her for the work she did educating the children in the faith. Grabowsky called her up 
and presented Breznik with a bouquet of red roses and asked her to stay for photos with her last religion 
class.

“She has been a help to the parish, 
especially to the children,” Grabowsky said. 
“She helped give them a love for God that 
they need, and especially bring to them 
the awareness of who they are in Christ. 
That really is the basic thing that she taught 
untiringly. If it wasn’t for her, how many 
children would not have been instructed, 
and that is something that she dedicated her 
life to instructing the children and bringing 
them closer to the Lord. Her love of the 
Lord is manifested to the children.”

Adapted from an article on: http://
republicanherald.com/news/st-michael-
religious-teacher-retires-after-34-years-
1.2042959#.VznUZul6l1k.facebook

Alice Breznik, left, tears up looking at a bouquet of 
red roses Sunday morning that were given to her by 
Monsignor Myron Grabowsky, top right, for her 34 
years of the religious education of parish children at 
St. Michael Ukrainian Catholic Church in Shenandoah.  
(Photo: John E. Usalis)
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On May 5th, St. Nicholas Ukrainian 
Catholic School Students and staff 
had a May crowing procession. 
This year’s May crowing was a little 
different. SNUCS Students crowned 
the Blessed Mother with hearts. On 
theses hearts they wrote or drew 
something that would represent the 
desires of their hearts, prayers of 
gratitude, offerings and petitions. 
It was a very prayerful moment of 
procession. 

On May 15th, thirteen children received their Sacrament of First 
Holy Penance and their Solemn Communion at St. Nicholas 
Ukrainian CatholicChurch, Passaic, NJ. It was a joy to all of us 
to welcome them fully in these sacraments and be part of their 
celebration. We congratulate them and their families. May Jesus 
bless each and every one of them, always protecting, guiding 
and helping them to form their hearts as His.

May Events in Passaic, NJ

On May 5th,  three girls from 3rd Grade were blessed as Sodality 
of the Blessed Virgin Mary. We congratulate them and pray 
asking the Blessed Mother to bless them and their families.



Emma Pace Served as May Queen at Scranton’s 
St. Vladimir Church

On Sunday, May 8, 2016, Emma Rose Pace, daughter of Steven and 
Donna Trach Pace, was selected as May Queen and given the honor 
of placing a bouquet of flowers at the Icon of Our Blessed Mother. 
She made the presentation immediately before the 10:30am Divine 
Liturgy which coincided with Mother’s Day. Father Myron Myronyuk 
is pastor and currently her religious education teacher is Dr. Helen 
“Olenka” Chandoha.  Emma has been attending Religious Education 
classes at St. Vladimir’s for the past three years. 

Emma’s maternal great grandparents, Harry and Mary Trach, were 
founders of the parish and gifted the “new” church in 1932, which 
replaced the original outgrown edifice, with a magnificent stained 
glass window depicting the Annunciation.

Emma and her parents appreciate very deeply their Greek Catholic 
faith and their Ukrainian heritage as passed down by their ancestors.

Deacon Paul Makar receives Master of Arts degree in 
Pastoral Ministry

Ten years ago Deacon Paul Makar of Assumption Church in Perth Amboy, NJ began studies at the 
Immaculate Conception Seminary School of Theology at Seton Hall University in South Orange, NJ for 
a Masters degree in Pastoral Ministry. Unfortunately, his studies were interrupted as he was diagnosed 
with a condition and for several years he had problems walking. However, two years ago just before 
retiring he decided to visit the Seminary and see how many courses that... he would need to meet the 49 
credits required to complete the program. He needed five course plus one unit of CPE (Clinical Pastoral 
Education). 

On May 12th graduation ceremonies were held at the Archdiocese of Newark’s Cathedral Basilica of 
the Immaculate Conception and Deacon Paul received a Master of Arts degree in Pastoral Ministry. This 

is Deacon Paul’s third Masters Degree. He has a MA in 
Dogmatic Theology, MBA in Marketing, and now MAPM. 

Deacon Paul is very grateful for the graces that he received 
from our Lord God Savior Jesus Christ and guidance from 
the Holy Spirit during his scholastic journey. Also, for the 
support and encouragement that he received from his wife 
Anna, pastor Fr. Ivan Turyk, and oldest son Fr. Paul J. Makar 
enabled him to follow his dream and to make it come true. 
What’s next? He recently began volunteering as a Hospice 
chaplain. 

Congratulations Deacon Paul! Your accomplishment is well 
deserved!

Fr. Turyk, Deacon Markar, and Fr. Makar
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«Канікули з Богом. Вишиванка для Ісуса»
УВАГА! УВАГА! 

Що: літній табір для дітей віком 8-13 років
«Канікули з Богом. Вишиванка для Ісуса»

Коли: 15-19 серпня 2016 р.Б. (8.30 ранку – 3.30 пополудні)

Де: Духовний центр сс. Василіянок, 710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, PA 19046

Організатори та спонсори: Сестри Чину св. Василія Великого та Релігійне Товариство українців 
католиків «Свята Софія» США

Програма табору передбачає поєднання духовної та культурної спадщини українського народу. В 
рамках Року Милосердя діти «вишиватимуть» головні чесноти Божого Милосердя: любов, прощення, 
співчуття, жертвенність та справедливість. Усе це під час катехитичних занять, співу, прикладного 
мистецтва, вишивання та ігор.

Для отримання детальнішої інформації телефонуйте: 215-379-3998.
Залучено реєстраційну форму. Реєстрація завершується 4 червня. Лише зареєстровані діти зможуть 
брати участь у таборі. Не зволікайте!
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Holy Dormition Pilgrimage, Sloatsburg, NY 
August 13 -14, 2016



62nd  ANNUAL  HOLY  DORMITION 
(ASSUMPTION) PILGRIMAGE 

AUGUST 13 – 14, 2016
SISTERS SERVANTS OF MARY IMMACULATE

ST. MARY ’S VILLA / SLOATSBURG, NY 
Theme: Jesus - the Face of Mercy; Mary - the Mother of Mercy

The Door of St. Mary’s Chapel has been designated an Eparchial Holy
Door of Mercy.  We encourage all pilgrims to walk through the Door, visit

the Chapel and obtain the special blessings of this Jubilee Year of Mercy.
Saturday, August 13

12:00 p.m. Food Available at Pavilion
1:00 p.m. Akathist to the Mother of God - Very Rev. John S. Custer SSL, STD, Rector 

Choir: Cathedral of St. Michael the Archangel in Passaic, NJ
2:00 p.m. Presentations (listed below) 
5:00 p.m. Divine Liturgy – Most. Rev. Peter A. Libasci – Bishop of Manchester Diocese (grotto – English)

Choir: St. Mary’s Byzantine Catholic Church, Hillsborough, NJ
Blessing of Water (front of Villa)

7:15 p.m. Teen/ Young Adult Gathering and Discussion (Pavilion)
7:15 p.m. Activity for children – Youth will also participate in the candlelight procession
8:00 p.m. Moleben to the Mother of God with candlelight procession (grotto – English)

Most Rev. Kurt Burnette – Bishop of Passaic Eparchy - main celebrant / homilist
Panakhyda – St. Mary’s Villa chapel

**No Teen Camp Out **
Sunday, August 14

8:30 a.m.  Materi Molitvy / Mothers in Prayer – Rosary / Singing (St. Mary’s Villa Chapel)
10:30 a.m.  Pontifical Divine Liturgy with procession to the grotto

followed by blessing of flowers
Most Rev. Stefan Soroka, Metropolitan Archbishop of Philadelphia
Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM, Bishop of the Eparchy of Stamford
Most Rev. Bohdan Danylo – Bishop of the Eparchy of Parma
Most Rev. John Bura – Auxiliary Bishop of the Archeparchy of Philadelphia– Homilist
Most Rev. Basil Losten, Bishop Emeritus of the Eparchy of Stamford  

Choir: St. Josaphat Church – New Britain, CT
12:00 p.m. Youth Liturgy - Rev. Paul Makar – St. Michael’s Ukrainian Church –Cherry Hill, NJ

main celebrant / homilist (chapel – English)
1:00 p.m.    Activity & Blessing for children/youth (Terrace)
1:30 p.m. Teen/ Young Adult Gathering and Discussion (Terrace)
1:30 p.m. Blessing of the Sick    (St. Mary’s Villa Chapel  & grotto steps)

Blessing of Religious Articles (in front of St. Joseph’s Home) 
2:00 p.m.        Stations of the Cross – Basilian Father
3:00 p.m.        Moleben to the Mother of God (Grotto - Ukrainian)

Most Rev. Bohdan Danylo – main celebrant / homilist
Blessing of cars and buses – Rev. Ivan Tyhovych

Special Video and Exhibits for the Year of Mercy on display in the Gallery

CONFESSION AVAILABLE THROUGHOUT THE ENTIRE WEEKEND
Presentations in English:

2:00   The Joy of Love: Be the sign of mercy wherever family life exists
– Most Rev. Bishop Peter Libasci  (Bishop   Libasci  has  bi-ritual faculties.)

2:45     The Gospel of Mercy: St. Luke
– Sr. Kathleen Hutsko, SSMI 

Rt. Rev. Mitred Msgr. John Terlecky, Pilgrimage Spiritual Moderator
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St. Mary’s Villa - Sloatsburg, NY 

June 13, 2016 
St. Mary’s Chapel has been inaugurated as a “Holy Door” of Mercy 
during this Jubilee Year.  In celebrating this Jubilee Year of Mercy,  

the Sisters Servants of Mary Immaculate invite all the faithful to come 
and pray with us on a monthly basis during the year, and at any time 

you feel the need to come and pray on your own. 
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. 
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 

2nd Annual Street Fair 
June 11, 2016  

From 10 to 4 

Rain date June 12, 2016 
St. Mary’s Villa 

150 Sisters Servants Lane 

Sloatsburg, New York 

Outstanding Vendors 

Fabulous Food 

Fantastic Raffles 

Bounce House 

Free Ice Cream 

Music by DJ Mark Olsen 

 

Sisters Servants of 

Mary Immaculate 

Come join us for a wonderful fun-filled family day on 

the beautiful grounds of St. Mary’s 
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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 
  
 
 

Byzantine Liturgy at 
St. Edmond’s Church 

in Rehoboth Beach, DE 

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.) 

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) 762-
5511
 

SUNDAY  June 26 

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

610-252-4266 

HOMEMADE UKRAINIAN FOOD 
PYROHY, HALUPKI, HALUSHKY 

KIELBASA & SAUERKRAUT 
 

MUSIC AND DANCING 
 

 UKRAINIAN ARTS AND 
CRAFTS VENDORS 

 
TRICKY TRAY 

 
GAMES AND PRIZES 

 
UKRAINIAN CONCERT  

DANCERS 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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Swarthmore - “Only 2 More Bi-Weekly Pierogie Sales until 
Summer Break.  Stock Up Now!

 
Freshly-made Potato/Cheese filled Pierogies are back at Holy Myrrh-Bearers Parish and you can get 
them for only $8.00 per dozen.  Only 2 more sales until we take our summer break.  Stock up your freezer 
now to satisfy your summer pierogie cravings.  
 
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.

,,ØЛЯХ” в липні
 перебуватиме у літній

 відпустці.

Наш перший випуск після літньої відпустки 
вийде 14-го серпня.  Дякуємо.

Відвідайте нашу Веб-сторінку про 
будь-які новини підчас відпустки.

www.ukrarcheparchy.us
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St. Joseph’s Adult Care Home plans expansion

Facility is the only one of its kind in Ukrainian American community

By Roman Czajkowsky

SLOATSBURG, N.Y. - 
The scenery is stunning: 
265 acres of green 
meadows and rolling 
hills. In the distance, deep 
valleys and haze-tinged 
mountains. A smattering 
of stately dwellings built 
of thick, grey stone, an 
image straight out of 
England’s countryside.
A mini-Downton Abbey, 
perhaps? Not a far-
fetched vision. You’ve 
just entered the setting of 
St. Joseph’s Adult Care 
Home, an accredited 
temporary or long term 
residential care facility 
located in Sloatsburg, 
N.Y.,  that is unique to 
our Ukrainian American 
community.

Although it will celebrate 
its 75th anniversary in 
2017, it remains little 
known. But with the 
population of seniors 
growing, many living 
alone without help, as 
well as rising healthcare 
costs, St. Joseph’s recent 
announcement of a  
plan to expand deserves 
greater attention, and 
support, from our 
community.

Owned and operated 
by the Sisters Servants 

of Mary Immaculate, a 
religious congregation of 
women founded in 1892 
in Ukraine, St. Joseph’s is 
special in many ways.

Not the least for its 
location: The property on 
which it sits was formerly 
part of an estate owned 
by the great-grandson 
of Alexander Hamilton, 
a founding father of the 
United States and its first 
secretary of the treasury. 
The Sisters Servants 
of Mary Immaculate 
purchased a portion of 
the current property in 
1941, and set out to 
renovate the buildings, 
among  them a former 
carriage house and 
stable for horses  that 
now houses St. Joseph’s.
Adult care is just one 
of their ministries, which 
include education and 
comforting the sick. 
Besides offering a 
retirement home, the 
Sisters ran a private 
Catholic girls’ boarding 
high school, now closed, 
from 1944 to 1978. The 
grounds also house the 
grand St. Mary’s Villa, 
a venue for popular 
retreats as well as 
seminars and meetings. 
Other landmarks include 
a meditation garden 
and a grotto modeled 

after the one in Lourdes, 
France.

It’s fair to say that St. 
Joseph’s, a non-profit 
adult care home licensed 
by New York State, 
is distinctly different 
from the more typical 
impersonal facilities 
around the country.  Talk 
with residents, their family 
members or visitors, and 
you’ll consistently hear 
that St. Joseph’s offers a 
safe, caring and loving 
environment.

“Each resident is treated 
as a member of one’s 
family,” reads a typical 
letter received by St. 
Joseph’s. “ There is always 
an activity or event in the 
house that is inclusive of 
all. Celebrations abound 
for each and all, making 
the house joyous and 
cheerful…Encountering 
a resident, one can see 

they are comfortable, 
happy and peaceful.”

On my visits to St. 
Joseph’s, I frequently 
heard people describe it 
as “like your own home.” 
The personal aides I 
met, such as Monique, 
Antonina, Elba, Nancy, 
Millicent and Mila, 
contribute much to the 
family atmosphere. 
Good-natured, quick 
to laugh, tender and 
patient, they spread good 
cheer and are attuned to 
each resident’s individual 
needs.

You don’t have to 
be Ukrainian to 
love St. Joseph’s. Its 
admission policy is non-
discriminatory, and the 
home caters to people of 
any ethnic background or 
religion, male or female. 

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

Still, a distinctively 
Ukrainian vibe permeates 
the place. Sisters speak 
Ukrainian (as well as 
English),  Ukrainian 
church feasts are 
celebrated, traditional 
Ukrainian dishes are 
served, a Ukrainian rite 
divine liturgy or Roman 
rite mass is offered daily,  
and Ukrainian musicians 
and other performers 
drop by regularly to 
entertain residents.
At a time of soaring adult 
care costs, St. Joseph’s is 
also eminently affordable. 
While similar adult care 
facilities, including non-
profits,  may charge 
as much as  $6,000  
or more a month, St. 
Joseph’s residents pay 
less than $2,000-- $1,900 
for a room with private 
bathroom, $1,600 for 
a room with shared 
facilities.   A resident 
with an income of under 
$2,000, including Social 

Security payments, can 
apply for Supplemental 
Security Income (SSI), 
which then pays St. 
Joseph’s $1,234, and 
gives the SSI recipient 
$213 in pocket money. 
To be sure, with its 31-
room capacity, the wait 
for an opening can be 
long:  Currently, all rooms 
are filled and about a 
dozen applicants are on 
the waiting list.

Because the facility 
lacks an assisted living 
license, it can only 
function as an adult 
care home, restricting it 
to the care of residents 
who are ambulatory and 
capable of self-care. 
By law, the home also 
cannot provide certain 
basic health services 
that are often crucial to 
an aging population, 
such as administering 
oxygen or injections, or 
providing wound care. 
Consequently, residents 
need to be taken to an 
outside facility for such 
care.

Enter Sister Michele. A 
no-nonsense, energetic 
and determined dynamo, 
she is the key driver 
behind St. Joseph’s push 
for expansion to assisted 
living and additions to 
the existing building that 
would bring the total of 
rooms from 31 to 50.

“We’re seeing more and 
more elderly coming to 
St. Joseph’s with health 
issues such as dementia 
or Alzheimer’s, and the 
difficulty of children, 
working and not being 
able to care or afford 
care for their parents, but 
our qualification as adult 
care does not meet some 
of their needs because 
they need a next level 
of care,” she explains. “It 
was the state inspectors 
themselves that almost 
gave us an ultimatum, 
they said there are a few 
people we have here 
that either have to be 
transferred, or we need 
to change our license to 
the next level of care.”
With an assisted living 
license pending and a 
fundraising drive under 
way, Sisters Servants ‘ 
aim is twofold: allowing 
the elderly as they age 
to move from one level 
of care to another in the 
same environment that 
they have come to call 
home; and to build an 
addition to the existing 
residence.  The expansion 
plan calls for increasing 
the number of bedrooms 
with private baths, 
offering more spacious 
rooms that would allow 
husbands and wives 
to stay together, and 
adding other amenities, 
such as expanded dining 
facilities, an extra nurses’ 

station, a sitting room for 
guests, storage areas, a 
mini kitchen, garden area 
and additional parking.
But with an estimated 
project cost of $6 million, 
the dream of Sister 
Michele and her fellow 
Sisters’ remains, at least 
for the time being, elusive.  
So far, only $500,000 has 
been raised, with much 
of that money already 
committed to architectural 
plans and initial ground 
preparations.  Still, 
Sister Michele remains 
undaunted. To build 
support for the assisted 
living license and for 
financial help, she’s 
knocked on the doors 
of politicians, clergy, 
doctors and many more.
Bishop Paul Chomnycky 
of the Stamford Eparchy 
of the Ukrainian Catholic 
Church  is among the 
strongest advocates 
for the expansion plan, 
arguing that it “has the 
potential to improve 
the life of many of the 
senior members of our 
Ukrainian community,” 
and would fill “a glaring 
need in our Ukrainian 
American community, 
especially as the number 
of seniors continues to 
grow.”

Major financial support, 

(continued from previous page)

St. Joseph’s Adult Care Home plans expansion

(continued on next page)
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a $50,000 initial 
donation, has also come 
from Self Reliance New 
York Federal Credit 
Union. According to 
Sister Michele, the gift 
came with the promise to 
contribute more “as soon 
as the hammer hits the 
first nail.”

But Sister Michele has 
set no deadline for her 
dream. “The architects 
and builders hoped that 
we could start (building) 
when the frost goes away 
and the ground thaws,” 
she says. “But I guess I’m 
a crazy dreamer and still 
think that it’s possible.” 
With a twinkle in her eyes, 
she confesses: “I even 
did a stupid thing—well, 
I’m a dreamer—I wrote 

to some famous movie 
stars who live in New 
York City to interest them 
in our project, but none 
of those letters came 
back.” She adds with a 
chuckle: “But I forgot that 
they all have secretaries, 
press representatives,” 
implying her letter most 
likely went straight to the 
wastebasket.

This writer’s mother, 
who will turn 97 in a 
few months, has been a 
resident of St. Joseph’s 
for the past year and 
a half. It was a choice 
she made, and was 
also supported by her 
healthcare professionals.  
It’s   likely that in time 
she will return to her 
family’s fold should she 

become too frail to stay 
on. Regrettably, it’s an 
option that may not be 
available to those with 
no family or means of 
support.

The nationwide Ukrainian 
diaspora and American 
social and philanthropic 
organizations should be 
made aware of what 
St. Joseph’s offers. The 
much-needed monetary 
contributions will enable 
the home to expand and 
give many more seniors 
the ability to live out their 
golden years in a loving 
and dignified assisted 
care environment.

For the sake of our 
Ukrainian community’s 
elderly, and given the 

St. Joseph’s Adult Care Home plans expansion
(continued from previous page)

deplorable lack of other 
elderly care facilities 
within our community, 
let’s help make Sisters’  
Servants of Mary 
Immaculate dream come 
true.  
   
             * * *

Checks to support
St. Joseph’s can 
be made out to:

St. Joseph’s Home 
Building Expansion, and 
sent to: St. Joseph’s 
Home, P.O. Box 8, 
Sloatsburg, New York  
10974-0008.

Reprinted from The 
Ukrainian Weekly 
by permission. www.
ukrweekly.com

Італійці міста Салерно подарували 
свій давній храм громаді УГКЦ

11 травня 2016

За клопотанням українського місцевого душпастиря отця Івана 
Борина громада УГКЦ південно-італійського міста Салерно, 
що на південь від Неаполя, з благословення архиєпископа і 
митрополита Луіджі Моретті отримала у виключне користування 
храм Святого Апостола Андрія (La chiesa di Sant’Andrea 
Apostolo).

З цієї нагоди душпастир та українська громада м. Салерно 
висловлюють щирі слова подяки місцевому архиєпископові 
Луїджі і всім, хто долучився до цієї події, зазначає сайт УГКЦ в 
Італії.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/
ukrainians_outside_of_Ukraine/63372
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Папа: Святий Дух підтримує нас у боротьбі за добро
16 травня 2016

Любов до людини та до Бога виражається не словами, але ділами. Також і збереження Божих заповідей 
треба розуміти в екзистенціальному сенсі, так щоб у це було включене все життя. Папа Франциск 
говорив про це в урочистість Зіслання Святого Духа перед молитвою «Царице Неба» в неділю 15 травня 
2016 року, пригадуючи, що цього року (за григоріанським календарем) пасхальний час закінчується 
саме цього дня. Святіший Отець зазначив, що Святий Дух є першим і головним даром, якого для нас 
просив Ісус у Небесного Отця.

«Сьогодні відзначаємо великий празник П’ятидесятниці, який провадить до завершення пасхального 
часу – п’ятдесяти днів після Христового Воскресіння. – сказав Папа, – наводячи Ісусові слова до учнів 
під час Тайної вечері: «Якщо любитимете ви мене, то мої заповіді берегтимете. І проситиму я Отця, і 
дасть він мені вам іншого Утішителя, щоб з вами був повіки» (Ів 14,14-15).

Ісус називає Святого Духа Параклітом, що означає Утішитель, Захисник, Заступник, тобто Той, Хто 
допомагає нам, захищає нас, перебуває поруч із нами на життєвому шляху та в боротьбі за добро і 
проти зла.

Завдяки Святому Духові, Любові, яка єднає Отця і Сина і від Них виходить, всі ми можемо жити життям 
Ісуса, оскільки Святий Дух навчає нас єдиної необхідної речі, а саме «любити, як любить Бог».

У цьому контексті Єпископ Риму підкреслив, що наше християнське буття не визначається, насамперед, 
нашою приналежністю до певної культури або слідуванню певному вченню, а, швидше, пов’язуванню 
свого життя, в усіх його аспектах, з особою Ісуса і через Нього з Отцем».

«Святий Дух, – мовив далі Папа Франциск, –має завдання навчати та нагадувати.  Сказав бо Ісус: « 
А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім’я моє зішле, той навчить вас усього і все вам нагадає, що 
я сказав вам» (Ів 14,26). Святий Дух «не несе якесь інше вчення, але робить живим і діяльним вчення 
Ісуса, щоб воно з часом не зникло або не послабилось».

Саме Святий Дух прищеплює в наше серце вчення про християнську любов, допомагає нам засвоювати 
його, вчиняючи його частиною нас самих. Одночасно Він готує наше серце до того, щоб воно насправді 
стало здатним сприймати слова і приклад Господа Ісуса. Папа Франциск підкреслив, що «кожного  
разу, коли ми з радістю приймаємо в своє серце Ісусове слово – це діло Святого Духа».

Закінчуючи повчання перед молитвою «Царице Неба» у неділю 15 травня, Святіший Отець звернувся 
до Пресвятої Богородиці, щоб Вона Своїм материнським заступництвом виблагала для нас «благодаті 
бути оживленими Святим Духом, щоб свідчити про Христа з євангельською щирістю і дедалі більше 
відкриватися повноті Його любові».

http://uk.radiovaticana.va/news/2016/05/16/папа_святий_дух_підтримує_нас_у_боротьбі_за_
добро/1230119



Спільнота Папської Української Колегії святого Йосаôата 
зустрілася з Папою Франциском

14 травня 2016

Серед учасників «ювілейної» 
загальної аудієнції з Папою 
Франциском, що з нагоди Святого 
Року Милосердя відбулася на площі 
Святого Петра у Ватикані у суботу, 
14 травня 2016 р., були студенти 
і ректорат Папської Української 
Колегії святого Йосафата. Після 
того, як Вселенський Архиєрей 
уділив усім своє Апостольське 
благословення, вони мали нагоду 
коротко поспілкуватися з ним та 
зробили спільну фотографію. Вже 
традиційно, Папа привітався з 
українцями їхньою рідною мовою, 
сказавши: «Христос Воскрес!».

Особливістю зустрічі стало те, що 
українські студенти подарували 
Єпископові Риму синьо-жовтий прапорець, як знак вдячності за постійну молитовну підтримку 
українського народу та за турботу Папи про тих, які страждають від наслідків війни. Святіший Отець 
також радо прийняв у дарунок футболку з зображенням праведного Слуги Божого Митрополита 
Андрея Шептицького, даруючи яку, студенти висловили сподіванння на його швидку беатифікацію.

Зустріч завершилася 
спільною молитвою за 
мир в Україні та співом 
тропаря Пасхи «Христос 
Воскрес із мертвих...».

Для Радіо Ватикану, 
Роман Демуш

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/05/14/
с п і л ь н о т а _ к о л е г і ї _
с в я то го_йосафата_
зустрілася_з_папою_
/1229812

Спільнота Української Колегії святого Йосаôата на загальній 
аудієнції з Папою Франциском, 14 травня 2016 - OSS_ROM
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Папа: Якщо не відчинимо серце для бідного, воно 
залишиться зачиненим для Бога

18 травня 2016

Милосердя Бога до нас пов’язане з 
нашим милосердям до ближнього: 
коли бракує того другого, то перше не 
знаходить місця в нашому замкненому 
серці, воно не може до нього ввійти. 
На це звернув увагу Папа Франциск, 
коментуючи під час загальної 
аудієнції у середу, 18 травня 2016 р., 
євангельську притчу про багача та 
Лазаря. За його словами, ця притча 
пригадує докір Сина Чоловічого під 
час страшного суду: «Я був голодний, 
а ви не дали мені їсти, я був спраглий, 
а ви мене не напоїли, нагий, а ви мене 
не зодягли».

Як зауважив Святіший Отець, життя цих 
двох людей «прямувало паралельними 
коліями», умови їхнього життя були настільки відмінними, що не знаходили жодної точки дотику. «Двері 
дому багача завжди були зачиненими для бідняка, який лежав надворі, шукаючи поживитися рештками 
зі столу багатого». Але, як каже Ісус, одного дня цей чоловік помер. «І бідні, і багаті, – сказав 
Наступник святого Петра, – помирають, вони мають однакове призначення. Всі ми, чи ж не так? Не 
існує винятків…».

З Ісусової розповіді далі бачимо, що багач, зазнаючи страждань у потойбіччі, звертається до Авраама, 
кажучи: «батьку». Отож, він претендує на те, щоб називатися його сином, «приналежним до Божого 
народу». Однак, «за життя він не виявив жодного зацікавлення Богом, навіть більше, вчинив себе 
центром всього, замкнений у своєму світі розкоші та марнотратства». «Виключаючи Лазаря, він не 
рахувався ні з Господом, ні з Його законом. Ігнорувати убогого означає зневажати Бога! І ми це 
повинні добре затямити: ігнорувати бідного означає зневажати Бога», – наголосив Папа.

Святіший Отець звернув увагу на ще одну деталь: «Багач не має імені, лише означення: багач. Натомість 
ім’я бідного повторюється 5 разів, а “Лазар” означає “Бог допомагає”. Лазар, що лежить при дверях, 
є живим нагадуванням для багача, щоб згадати про Бога, але він не приймає цього заклику. Отож, 
його засуджено не за його багатства, але за те, що був нездатний відчути співчуття до Лазаря і йому 
допомогти».

«У другій частині притчі зустрічаємо Лазаря і багача вже після смерті. У потойбіччі ситуація докорінно 
змінилася: убогого Лазаря ангели забрали на небо до Авраама, натомість, багач опиняється серед 
мук», – вів далі Єпископ Риму, зазначаючи, що багач підвів очі до неба, побачив Лазаря і впізнав його, 
що свідчить про те, що бачив його не вперше. Він тепер просить, аби Лазар вмочив палець у воду та 

Діти з України на загальній аудієнції з Папою 
Франциском, Ватикан, 18 травня 2016 – ANSA

(Продовження на ст. 27)



29 òðàâíÿ 2016 ð.  27

зволожив йому язика, в той час, як «за життя вдавав, що його не бачить».

За словами Папи, в нашому світі дуже часто чимало людей «вдають, що не бачать бідних», вони «для 
них не існують». Але Авраам пояснює, що блага і нещастя тепер розподілені так, щоб надолужити 
земну несправедливість, а «двері, які відділяли життя багача від убогого», тепер перетворилися у «велику 
прірву». «Доки Лазар перебував під його домом, для багача існувала можливість спасіння: відчинити 
двері й допомогти Лазареві. Але тепер, коли обоє померли, ситуацію вже неможливо виправити», 
– сказав Наступник святого Петра.

«Бога тут прямо не згадується, – зауважив далі Святіший Отець, – але притча нас ясно попереджає: 
Боже милосердя до нас пов’язане з нашим милосердям до ближнього; коли бракує першого, то й це 
друге не знаходить місця в нашому замкненому серці, воно не може увійти. Якщо я не відчиню навстіж 
ворота свого серця для бідного, вони залишаться зачиненими також і для Бога. І це – жахливо».

Коли ж багач згадав про своїх братів і попросив Авраама, щоб Лазар прийшов до них і попередив, 
праотець відповів, що вони мають «Мойсея та пророків» і повинні їх слухати. За словами Папи, «для 
навернення ми не повинні чекати чудесних знаків, але відкрити своє серце на Боже слово, яке закликає 
нас любити Бога і ближнього». Багач знав Боже слово, «але не дозволив йому увійти до свого серця», 
а тому «виявився нездатним відчинити очі та мати співчуття до бідного».

«Жоден посланець і жодне послання не зможуть замінити нам бідних, яких зустрічаємо на своєму шляху, 
тому що в них нам назустріч виходить Сам Ісус», – підсумував Святіший Отець, згадуючи Христові 
слова: «Все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили».

http://uk.radiovaticana.va/news/2016/05/18/папа_на_загальній_аудієнції_з_папою_про_багача_і_
лазаря/1230666

Папа: Якщо не відчинимо серце для бідного, воно 
залишиться зачиненим для Бога

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 28)

18 травня 2016

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловила готовність до діалогу та співпраці з 
керівниками і всім суддівським корпусом України задля становлення справедливості в державі на 
основі верховенства права.

Релігійні діячі прийняли спільне Звернення щодо становлення справедливості в Україні під час засідання 
Ради Церков, яке відбулося 17 травня під головуванням старшого єпископа УХЄЦ Леоніда Падуна, 
повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Закликаємо українських суддів більше шукати справедливості у нормах законодавства, беручи до 
уваги не тільки букву, але й дух закону, оснований на справедливості, а також сміливіше знаходити в 
собі мужність відмежовуватись від недоброчесних колег – від осіб, чиї дії чи бездіяльність є несумісними 

РЕЛІГІЙНІ ДІЯЧІ УКРАЇНИ ВИСТУПИЛИ ЗА НЕЗАЛЕЖНЕ І 
СПРАВЕДЛИВЕ СУДОЧИНСТВО
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(продовження з попередньої сторінки)

з високим становищем судді”, 
– наголошується у Зверненні 
ВРЦіРО.

Водночас Рада Церков 
засудили радикальні дії 
окремих діячів, які “розпалюють 
ненависть та зневагу до 
суду, підбурюючи людей до 
відверто незаконних, а іноді 
і злочинних, насильницьких 
дій проти суддів”. На думку 
релігійних діячів, такі дії 
нищать авторитет суду та 
повагу до нього, руйнують 
віру у справедливість та право, стають перепоною на шляху судової реформи.

Перед розглядом Звернення учасники засідання заслухали Суддю Конституційного Суду України Петра 
Стецюка, який розповів про етапи становлення судової системи України, столітню історію сучасного 
українського судівництва, виклики й особливості проведення судової реформи.

Глава УГКЦ Верховний архиєпископ Святослав (Шевчук) підкреслив важливість консолідації зусиль 
ВРЦіРО як однієї з найбільших інституцій громадянського суспільства в налагодженні діалогу та співпраці 
з керівництвом судової системи і всім суддівським корпусом задля сприяння реформі судочинства, 
утвердження незалежності суддів та справедливого правосуддя в Україні.

Помічник Головного рабина Києва та України, кандидат юридичних наук Геннадій Білорицький підкреслив 
важливу роль суддів у суспільстві, яка відведена їм у Священному Писанні. “Божа воля у цьому світі 
реалізується шляхом правосуддя, в наслідок чого люди кажуть: є Бог на цьому світі”, – наголосив він.

Під час засідання релігійні діячі також спланували міжнародні заходи на цей рік. Зокрема, задля 
зміцнення дружніх польсько-українських відносин було вирішено здійснити в найближчому часі візит 
офіційної делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до Республіки Польща задля 
укріплення добросусідських відносин та налагодження стосунків між громадянськими суспільствами 
України та Польщі.

Відповідно до Положення головування у ВРЦіРО на наступний піврічний період перейшло до голови 
Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів Валерія Антонюка.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/legislation/63437
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Папа Франциск поблагословив українських військових

25 травня 2016
  
Перед початком 
загальної аудієнції у 
середу, 25 травня 2016 
року, Папа Франциск, 
зійшовши з панорамного 
автомобіля, яким 
він об’їжджав між 
секторами площу 
Святого Петра, вітаючи 
паломників, підійшов 
до групи українських 
військових. Святіший 
Отець привітався 
з військовиками, 
котрі брали участь у 
військовому паломництві 
до Люрда, та 
поблагословив їх. Серед 
них булі ті, які дістали 
бойові поранення під 

час виконання завдань 
у зоні АТО.

Мова йде про учасників 
48-го міжнародного 
в і й с ь к о в о г о 
п а л о м н и ц т в а 
до Марійського 
відпустового центру у 
Франції, що тривало 
від 20 до 22 травня 
на тему «Двері завжди 
відчинені», а його 
лейтмотивом було Боже 
милосердя.

Участь у прощі 
щороку беруть 
в і йськовослужбовц і 
з різних країн світу, 
молячись за мир. 
Від 1996 року до 

нього приєдналися 
в і йськовослужбовц і 
та правоохоронці з 
України. Уже стало 
традицією, що по 
завершенні заходів 
у Франції військові з 
України приїжджають 
на зустріч із Папою.
 

uk.radiovaticana.va

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / v i d e o / p a p a _
frantsisk_poblagosloviv_
ukrainskih_vіyskovih_
76779.html
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Папа: Бог завжди вислуховує Своїх дітей

25/05/2016 

Бог завжди вислуховує 
Своїх дітей, але це не 
означає, що Він чинить 
все відразу, як тільки 
ми бажаємо, і так, 
як ми цього хочемо. 
Думками про це Папа 
Франциск поділився під 
час загальної аудієнції 
у середу, 25 травня 
2016 р., коментуючи 
Ісусову притчу про 
неправедного суддю 
та вдову. У зустрічі 
зі Святішим Отцем 
взяли участь, зокрема, 
українські військові та 
паломники з Одеського 
Екзархату УГКЦ.

Ісус, навчаючи про 
молитву, розповів 
притчу про суддю. Суддя 
– це впливова особа, 
завданням якої було 
приймати рішення на 
основі Закону Мойсея, 
тому Святе Письмо, 
як пригадав Святіший 
Отець, рекомендувало, 
щоб до цього служіння 
призначали людей, «які 
бояться Бога». Натомість, 
Ісус каже, що той суддя 
«не боявся Бога і людей 
не соромився». До нього 
звернулася вдова, яка 
просила оборонити її 
від кривдників.

На загальній аудієнції з Папою 
Франциском, 25 травня 2016 - REUTERS

(Продовження на ст. 30)



«Вдови, разом з 
сиротами й чужинцями, 
були найслабшими 
категоріями тогочасного 
суспільства, – пояснив 
Наступник святого 
Петра, – їхні права, 
гарантовані Законом, 
могли бути легко 
розтоптаними, бо 
будучи самотніми й 
незахищеними, вони 
не могли домогтися 
свого». Перед обличчям 
байдужості судді, 
вдова вдалася «до 
своєї єдиної зброї», 
якою були наполегливі 
прохання, завдяки чому 
вона змогла отримати 
результат, який, 
однак, не був плодом 
милосердя судді, але 
бажанням звільнитися від 
надокучливої прохачки.

Папа зауважив, що 
перше повчання, яке нам 
дає ця притча, полягає 
в тому, щоб «постійно 
і невтомно молитися». 
Тобто, «мова не йде про 
те, щоб молитися іноді, 
коли маємо відповідний 
настрій». Ісус каже, 
що слід «молитися 
завжди». Вказуючи 
на приклад вдови, 
Спаситель зазначає, 
що оскільки вона зуміла 
змусити нечесного 
суддю виконати свій 
обов’язок, то «Бог, що є 
добрим і справедливим 
Отцем», не залишить 
невислуханими Своїх 

обранців, не змушуючи 
їх довго чекати.

«Тому Ісус заохочує нас 
“невтомно” молитися. 
Всі ми відчуваємо втому, 
знеохочення, особливо 
тоді, коли наша молитва 
здається нам недієвою, 
– вів  далі Святіший 
Отець. – Але Ісус 
запевняє: на відміну від 
нечесного судді, Бог з 
готовністю вислуховує 
Своїх дітей, хоча це й 
не означає, що чинить 
це тоді і так, як ми цього 
хочемо. Молитва – це не 
чарівна паличка. Вона 
допомагає зберегти віру 
в Бога та довіритися 
Йому також і тоді, коли 
ми не розуміємо Його 
волі. І в цьому для нас 
є прикладом Сам Ісус, 
Який багато молився».

У цьому контексті Папа 
процитував Послання 
до Євреїв, в якому про 
Ісуса сказано: «Він за 
днів свого тілесного 
життя приніс був 
молитви й благання з 
великим голосінням та 
слізьми до Того, який міг 
його спасти від смерті, 
і Він був вислуханий». 
«На перший погляд 
це ствердження 
виглядає неправдивим, 
– зазначив Наступник 
святого Петра, – адже 
Ісус помер на хресті. 
Однак, Послання до 
Євреїв не помиляється: 

Бог дійсно спас Ісуса 
від смерті, даючи Йому 
повну перемогу над нею, 
але шлях до її здобуття 
пролягав через саму ж 
таки смерть!».

Як зауважив далі 
Святіший Отець, 
вищенаведений уривок 
посилається на молитву 
Ісуса в Гетсиманському 
саді перед страстями, 
коли Він благав Отця 
«звільнити Його від гіркої 
чаші», але ця молитва 
відзначалася ввіренням 
Отцеві: «Однак, не як 
я бажаю, лише – як 
ти». «Предмет молитви 
відступає на другий 
план; тим, що важить 
понад усе, є стосунки 
з Отцем. Ось що, – 
наголосив Єпископ Риму, 
– чинить молитва: вона 
перемінює бажання та 
формує його згідно з 
Божою волею, якою 
би вона не була, тому 
що той, хто молиться, 
прагне, насамперед, 
єдності з Богом, 
Який є милосердною 
Любов’ю».

Притча, що була 
темою цього повчання, 
з а в е р ш у є т ь с я 
запитанням: «Син 
Чоловічий, коли прийде, 
знайде віру на землі?». 
За словами Папи, ці 
слова є пересторогою 
для нас: «Ми не повинні 
залишати молитву, 

навіть і тоді, коли вона 
не є винагородженою. 
Саме молитва, – пояснив 
він, – зберігає віру, без 
неї віра похитнеться. 
Просімо у Господа віри, 
яка стає неустанною, 
витривалою молитвою, як 
у тієї вдови з притчі, віри, 
яка живиться прагненням 
Господнього приходу. А 
в молитві досвідчуємо 
співчуття Господа Бога, 
що як Батько виходить 
назустріч Своїм дітям, 
сповнений милосердної 
любові».

На завершення зустрічі 
Папа пригадав, що 
наступного дня, тобто, 
у четвер, 26 травня, 
вулицями Риму пройде 
процесійна хода з нагоди 
свята Божого Тіла: «О 
19-й годині, – сказав він, 
– я відслужу Святу Месу 
на площі San Giovanni 
in Laterano, після якої 
ми адоруватимемо 
Найсвятіші Тайни, 
пройшовши до базиліки 
Santa Maria Maggiore. 
Запрошую римлян і 
паломників взяти участь 
в цьому урочистому 
прилюдному акті віри 
та любові до Ісуса, 
що дійсно присутній у 
Пресвятій Євхаристії».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/05/25/
п а п а _ б о г _ з а в ж д и _
в и с л у х о в у є _ с в о ї х _
дітей/1232320
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Папа: Бог завжди вислуховує Своїх дітей
(продовження з попередньої сторінки)
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Happy Birthday!

З Днем народження!

June 6: Rev. Mark Fesniak
June 9: Rev. Volodymyr Klanichka

June 30: Rev. Yaroslav Kurpel

May the Good Lord Continue to 
Guide You and Shower You with 
His Great Blessings.  
Mnohaya Lita!

Нехай Добрий Господь Тримає  
Вас у Своїй  
Опіці та Ùедро 
Благословить 
Вас. Многая 
Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

June 2: Rev. Roman Petryshak (14th Anniversary)
June 6: Rev. Nestor Iwasiw (23rd Anniversary)

June 13: Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka
(34th Anniversary of being Ordained a Priest) &
(20th Anniversary of being Ordained a Bishop)
June 14: Rev. Stepan Bilyk (15th Anniversary)

June 14: Most Rev. Stephen Sulyk, Archbishop-Emeritus
(64th Anniversary of being Ordained a Priest)

June 17: Rev. Leonid Malkov, C.S.s.R. (26th Anniversary)
June 22: Rev. Walter Pasicznyk (2nd Anniversary)
June 23: Rev. Roman Sverdan (3rd Anniversary)

June 24: Rev. Deacon Michael Waak (27th Anniversary)
June 29: Rev. Msgr. Peter Waslo (30th Anniversary)

June 30: Rev. Volodymyr Baran, C.S.s.R (31st Anniversary)

May God Grant You Many Happy and Blessed 
Years of Service in the Vineyard of Our Lord!  

Нехай Бог Обдарує Багатьма Благословенними 
Роками Служіння в Господньому Винограднику!

June 2016 - ×ервня 2016


