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П’ятдесята річниця приїзду Сестер Місіонарок Покрову 
Божої Матері і заснування дитячого садочку Дитятка 

Ісуса при Українській Католицькій Катедрі

У неділю, 26 червня 2016 року, парафіяни Української 
Католицької Катедри Непорочного Зачаття будуть вшановувати 
Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері і разом з учнями та 
покровителями дитячого садочку  Дитятка Ісуса святкувати 50-ти 
ліття заснування осідку сестер у Філадельфії, Пенс.   Річницею 
їхнього заснування значиться 4 вересня 2015 р., і тепер, на 
завершення 50-ої річниці,  ми запрошуємо вірних разом з нами 
віддати належне їхньому служінню.

Впродовж років багато учнів школи та дитячого садочка були 
благословенні нагодою виховуватися і навчатися у них.  Сьогодні 
сестри продовжують своє служіння в Музеї «Скарб віри»  та 
катехизуючи дітей в Церкві.  Це є гарною нагодою зібратися і 
поділитися нашими спогадами. 

 Aрхиєрейська Божественна літургія  буде відправлена  Митрополитом Стефаном  Сорокою об 11 
год ранку в неділю, 26 червня 2016 р., в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття.  По 
завершенні  в Катедральному залі відбудеться обід.  Ми запрошуємо вас на  цю чудову зустріч 
вшанування 50-ліття служіння нашій Церкві.

 Якщо ви плануєте взяти участь, ласкаво просимо вас повідомити в ректорій на № тел. 215.922.2845, 
чи через електронну пошту:  cathedralonfranklin@comcast.net;  або Ромі Савчин черезFacebook 
Messenger,  чи на електронну пошту:  romasaw@gmail.com.

Просимо не забувати Сестер Місіонарок жертвуючи вільні датки на  покриття витрат на обід  з 
колишніми батьками, учнями, парафіянами, друзями і родинами всіх тих, хто був причетний до Сестер, 
їхнього дитячого садочку та школи впродовж 50-ти минулих років.  Просимо надсилати чеки на 
адресу:

Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception
ATTN: MSMG Reception
833 North Franklin Street
Philadelphia, PA 19123

 В цьому випуску: Глава УГКЦ в Чикаго - ст. 3
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Глава УГКЦ привітав владику Василя (Лостена) із 45-річчям 
єпископських свячень

Понеділок, 30 травня 2016

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав привітав владику Василя 
(Лостена), Єпископа-емерита Стемфордської єпархії, 
із нагоди 45-річчя єпископських свячень.

У тексті Грамоти Предстоятель Церкви привітав 
ювіляра від себе та від імені Синоду Єпископів УГКЦ.     
«Святкування Вашого ювілею – це велика подія 
для всіх нас. Разом із Вами заносимо до престолу 
Всевишнього наші молитви, дякуючи Богові за те, що 
покликав Вас на дорогу жертовної посвяти Церкві та 
рідному народові», – мовиться у тексті привітання. 
Та особливо Блаженніший Святослав подякував владиці Василеві за постійне чування над потребами 
матірньої Церкви в Україні.
«Прийміть цього дня наші щирі вітання та побажання рясних Божих благословень, допомоги Святого 
Духа в усіх Ваших починаннях на славу Божу та для добра нашої Церкви і народу – на многії і благії 
літа», – побажав Глава Церкви ювілярові.

Департамент інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_privіtav_vladiku_vasilya_lostena_z_nagodi_45rіchchya_
iepiskopskih_svyachen_76823.html

Редакція газети «Шлях» бажає єпископові-емериту Кир Василеві 
Лостену Божого благословення і здоров’я на многії і благії літа!

Редакція газети «Шлях» з нагоди 20-ої 
річниці висвячення на єпископа та 34-
ої річниці єрейського рукоположення 
бажає Митрополитові Стефанові 
Божого благословення та здоров’я.  
Щоб Господь Бог продовжував 
опікуватися і провадити Вас на многії і 

благії літа! 

З нагоди уродин, які 
припадають на 12-
те червня, редакція 
газети «Шлях» бажає 
єпископові-помічникові 
Кир Іванові Бурі 
Божого благословення 
і здоров’я на многії і 

благії літа!
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ВЛАДИКИ ПОСТІЙНОГО СИНОДУ У ЧИКАГО ПОМОЛИЛИСЯ 
З УЧНЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАТЕДРАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

СВ. МИКОЛАЯ

Суб, 28/05/2016

У п’ятницю, 27 травня, 
в перший день свого 
перебування у США з 
нагоди проведення 16 (47) 
Сесії Постійного Синоду, 
Глава УГКЦ спільно з 
прибулими на Синод 
владиками з України 
відслужив Архиєрейську 
Літургію для вчителів і 
дітей місцевої української 
катедральної школи св. 
Миколая.

З Предстоятелем УГКЦ співслужили Архиєпископ і Митрополит Володимир (Війтишин), Преосвященні 
владики Ярослав (Приріз) і Богдан (Дзюрах), а також священики Чиказької єпархії на чолі з о. Богданом 
Налисником, парохом Катедрального храму Святого Миколая. Літургійне служіння супроводжував 
ангельський спів учнів школи.

У своєму слові до присутніх Глава УГКЦ звернув увагу, що, бажаючи собі кожного ранку «нового дня», 
слід прагнути, щоб кожен день справді був новим через оновляюче діяння Святого Духа, який кожного 
дня дає нам нові можливості зростати у святості, пізнавати щось нове не тільки про навколишній світ, 
але в першу чергу – про Бога і про Його безмежну любов до кожного з нас. «Щоб кожен день нашого 
життя ставав справді новим, слід починати день з Богом, а саме – молитвою до Нього, та закінчувати 
день рівно ж щирою розмовою з Богом, дякуючи Йому за отримані добродійства і дари», – підкреслив 
Блаженніший Святослав.

Глава Церкви побажав, щоб українська катедральна школа св. Миколая з кожним днем що раз сильніше 
оновлювалася та зростала не тільки завдяки збільшенню кількості учнів, але завдяки відкритості до 
оновлюючого діяння Святого Духа.

Наприкінці Літургії Предстоятель Церкви висловив слова подяки усім тим, хто змагається за подальше 
існування української школи в Чикаго та висловив свою впевненість, що ця школа і надалі буде 
залишатися важливим осередком виховання нових поколінь українців на гостинній американській 
землі.

Джерело: 
Департамент інформації УГКЦ

http://catholicnews.org.ua/vladiki-postiynogo-sinodu-u-chikago-pomolilisya-z-uchnyami-ukrayinskoyi-
katedralnoyi-shkoli-sv
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Глава УГКЦ в Чикаго: «Пізнати правду можна лише тоді, 
коли живемо з нею і в ній»

Субота, 28 травня 2016

Люди сьогодні залежні 
від Інтернету, соціальних 
мереж... Чи такою є 
дорога пізнання Правди? 
Можливо, частково, але 
не вповні, бо правдою 
є не щось, а Хтось! Про 
пізнання правди в житті 
людини говорив Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час Архиєрейської 
Літургії у храмі Святих 
Володимира і Ольги в 
Чикаго (США) 28 травня. 

Цією урочистою 
Божественною Літургією 
розпочалася чергова 
сесія Постійного Синоду 
Єпископів УГКЦ.

Розповідаючи про роль 
Синоду в  житті Церкви, її 
Предстоятель зауважив, 
що кожен Синод – це 
діло Духа Святого, який 
його збирає і робить 
єдиним цілим. Тож це 
дозволяє Церкві бути 
єдиним Тілом Христовим, 
дозволяє членам Синоду 
відкрити свій розум і 
серце на слухання Його 
слова. Тому, коли Синод 
приймає певне рішення, 
то воно згідне з Його 
волею.

Додамо, на цю сесію 
Постійного Синоду 
прибули: владика 
Володимир (Війтишин), 
Митрополит Івано-
Франківський; владика 

Богдан (Дзюрах), 
Секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ; владика 
Кен (Новаківський), Єпарх 
Нью-Вестмінстерський;  
владика Борис (Ґудзяк), 
Єпископ єпархії Святого 
Володимира Великого 
в Парижі для українців 
візантійського обряду 
у Франції, країнах 
Бенілюксу та Швейцарії; і 
владика Ярослав (Приріз), 
Єпарх Самбірсько-
Дрогобицький.
«Ми всі сьогодні 
розуміємо, що означає 
дати місце іншій особі 
у своєму житті. Це дуже 
добре розуміє хлопець, 
який закохується в дівчину 
і пускає її у своє життя. Тоді 
його життя стає цілком 
інакшим. Добре знаємо, 
як змінюється життя 
мами і тата, коли вони 
пускають у своє життя 
новонароджену дитину. 
Усе стає інакшим: нова 
особа починає посідати 
місце і простір у їхньому 
житті. Здатність впустити 
у своє життя іншу особу, 
а особливо живого Бога 
– це дорога до життя 
і свободи», – сказав 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді до 
вірних.

Ісус Христос каже: 
«Пізнайте правду і вона 
визволить вас». «А як 
це зробити? – просить 
задуматися проповідник. 
– Ми так багато сьогодні 
пізнаємо. Залежні від 
Інтернету, соціальних 

мереж... Чи це є дорога 
пізнання правди? 
Можливо, частково, але 
не вповні, бо правдою є 
не щось, а Хтось! Христос 
є Правдою. Він каже про 
себе: Я є Дорога, Правда 
і Життя. Пізнати Правду 
можна лише тоді, коли 
живемо з нею і в ній, 
коли спілкуємося з нею, 
як із живою особою. 
Бо часто люди живуть в 
одній хаті все життя і не 
знають одне одного».

«Пізнати правду – пізнати 
особу, особу Божу, яка 
живе в нас. І тоді справді 
можна стати вільними. Бо 
свобода приходить від 
Того, кого ми шукаємо 
у своєму житті. Він є 
в нас, звільняє нас від 
того нещадного пошуку 
за всяку ціну нашого 
особистого щастя», – 
вважає Глава Церкви.
Блаженніший Святослав 
передав вітання та 
голос християнської 
солідарності від братів 
і сестер в Україні, які 
борються за свободу, 

які вмирають за правду. 
«Для нас важливо знати, 
– відзначив духовний 
лідер греко-католиків, 
– що в нашій боротьбі 
ми не самі. Важливо 
знати, що брати і сестри 
в усьому світі борються 
і страждають разом 
із нами, що світове 
співтовариство через 
вас, зокрема тут, у США, 
може пізнати правду, 
як каже Шевченко, що 
діялося в Україні, за що 
погибала, за що слава 
козацькая по всім світі 
стала».

«Тому дякую за все, що 
робите і будете робити 
для свободи українського 
народу», – сказав Глава 
Церкви.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/video/
glava_ugkts_u_ch ikago_
p%D1%96znat i_pravdu_
mozhna_lishe_tod%D1%96_
koli_zhivemo_z_neyu_%D1%96_v_n%D1%96y_76818.

html



Патріярша Божественна Свята Літургія відбулася в Катедрі 
св. о. Миколая та бенкет в Українському Культурному 
Осередку з участю Блаженнішого Патріярха Святослава 

та Єпископів Синоду - 29 травня.

Блаженніший Святослав i 
митрополит Стеôан 
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Владики УГКЦ прибули до Чикаго, де відбудеться засідання 
Постійного Синоду 

His Beatitude Sviatoslav greets Roman Catholic 
Archbishop Blase Cupich of the Archdiocese of Chicago 
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Субота, 28 травня 
2016

27 травня 2016 року 
Блаженніший Святослав 
спільно з членами 
Постійного Синоду 
прибув до Чикаго, де 
в суботу розпочнеться 
чергова сесія Синоду. 
В аеропорту архиєреїв 
зустрічали представники 
духовенства місцевих 
г р е к о - к а т о л и ц ь к и х 
громад, діти і молодь. 

Традиція проводити 
сесії Постійного Синоду 

в різних єпархіях УГКЦ 
уже існує впродовж 
багатьох років і 
виявилася корисною як 
для єпископату, так і 
для місцевої церковної 
спільноти. Перебування 
представників Синоду 
Єпископів на чолі з 
Предстоятелем Церкви 
завжди стає нагодою 
взаємного пізнання, 
спільної молитви та 
обміну духовним 
і душпастирським 
досвідом.

«Сподіваємося, що 

Постійний Синод своєю 
присутністю і своїми 
порадами та рішеннями 
допоможе нам ще 
краще виконувати нашу 
місію в Сполучених 
Штатах, і обіцяємо 
супроводжувати ваші 
засідання нашою 
молитвою», – сказав, 
звертаючись до 
прибулих гостей, о. 
Михайло Кузьма, 
канцлер Чиказької 
єпархії.
Ця сесія Постійного 
Синоду буде присвячена 
підготовці найближчого 

Синоду Єпископів УГКЦ, 
а також розглядові 
актуальних питань 
церковного життя і 
суспільного служіння 
УГКЦ на матірніх землях 
і на поселеннях.
 
Секретаріат Синоду 
Єпископів УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/v lad ik i_ugk t s_
pribuli_do_chikago_de_
vіdbudetsya_zasіdannya_postіynogo_
sinodu_76814.html

Владики Постійного Синоду обговорили головну тему Синоду 
та відвідали Архиєпископа Чиказької архидієцезії

Понеділок, 30 травня 
2016

28 травня Постійний 
Синод УГКЦ, який 
проходить у Чикаго, 
розглянув стан 
підготовки чергового 
Синоду Єпископів УГКЦ, 
що відбуватиметься 4-
11 вересня у Львові. 
Зокрема, синодальні 
отці обговорили 
методологію та змістовну 
частину головної теми 
цьогорічного Синоду 
- дияконії. Ця тема є 
однією зі складових 
програми «Жива 
парафія», а у світлі 

(Продовження на ст. 7)



Dinner Saturday evening with Most Rev. Blase Cupich, Roman 
Catholic Archbishop of Chicago at his official residence.
L-R, Bishop Bohdan - Secretary of the Synod of Bishops (Kyiv), 
Bishop Yaroslav-Drohobych (Ukraine), Archbishop Volodymyr-
Ivano-Frankivsk (Ukraine), Bishop Ken-New Westminster 
(Canada), Roman Catholic Archbishop Blase Cupich-Chicago, His 
Beatitude Sviatoslav, Bishop Borys-Paris (France), Archbishop 
Stefan-Philadelphia (USA), The RC Episcopal Vicar/Auxiliary 
Bishop George Rassas-Chicago, Bishop Bohdan-Parma (USA)
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новітніх подій в Україні набирає 
особливого значення.

«Справді, дияконія, тобто 
християнське служіння вбогим, 
- це одне з найпереконливіших 
свідчень віри. Кожна парафіяльна 
спільнота покликана явити світові 
материнське обличчя Церкви, 
яка поділяє зі своїми дітьми їхні 
надії і тривоги, та особливою 
турботою оточує своїх 
найслабших членів. Наступний 
Синод мав би поміркувати 
над шляхами пробудження 
щоразу більшої свідомості 
дітей Церкви, що дияконія є 
не лише завданням церковних 
благодійних організацій, а 
і євангельським постулатом 
кожного Христового учня», 
– сказав у коментарі владика 
Богдан (Дзюрах), Секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ.

Увечері того ж дня Предстоятель 
УГКЦ та учасники Постійного Синоду здійснили візит ввічливості до Архиєпископа Блезе Супіча, 
ординарія Чиказької архидієцезії Римо-Католицької Церкви США. На зустрічі були рівно ж Архиєпископ 
Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійський, та владика Богдан (Данило), Єпарх Пармський.

Оскільки владика Супіч очолює Бюро Американської Єпископської Конференції зі співпраці з католиками 
Центральної і Східної Європи, гості щиро подякували американському єпископатові та особисто 
владиці Супічу за підтримку УГКЦ і дієву солідарність з українським народом у сучасних історичних 
обставинах.

Сторони обговорили важливі проблеми душпастирського служіння УГКЦ в Україні і на поселеннях, 
а зокрема виклики, пов’язані з військовою агресією Росії проти Української Держави. Владика Супіч 
запевнив Блаженнішого Святослава та присутніх владик у подальшій підтримці з боку американського 
єпископату Української Греко-Католицької Церкви і в солідарності з українським народом та побажав 
успішної праці Постійного Синоду в Чикаго.
 
Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ

http://news.ugcc.ua/news/vladiki_post%D1%96ynogo_sinodu_obgovorili_golovnu_temu_sinodu_ta_
v%D1%96dv%D1%96dali_arhiiepiskopa_chikazkoi_arhid%D1%96ietsez%D1%96i_76829.html

Владики Постійного Синоду обговорили головну тему Синоду 
та відвідали Архиєпископа Чиказької архидієцезії

(продовження з попередньої сторінки)
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Народження св. Івана Хрестителя
24-го ЧЕРВНЯ 2016

Тропар: Пророче і претече пришестя Христового, достойно 
звеличати тебе не в силі ми, що любов’ю тебе почитаємо, бо 
неплідність матері і отча безгласність розрішилися славним 
і чесним твоїм різдвом – і воплочення Сина Божого світові 
проповідується.

Кондак: Перше неплідна днесь Христового претечу родить 
і він є сповненням усякого пророцтва, бо кого пророки 
проповідували, на того він у Йордані руку поклав.  Явився 
Божого Слова пророк, проповідник, разом і претеча. 

(Вгору піднесім серця:  Молитвослов для вірних, стор. 156)

Святий Іван Хреститель 
був сином священика, 
начальника святині, 
на ім’я Захарій, та св. 
Єлисавети і небожем 
Пречистої Діви Марії. 
Він народився кілька 
місяців перед Ісусом.  
Коли Іван став юнаком, 
він задумав піти в 
пустиню й жити там, 
годуючись рослинами, 
сараною і диким 
медом. Він провадив 
святе життя, на самоті, 
в мовчанці і на молитві. 
Люди, що бачили його, 
вважали його пророком. 
Багато людей прходило 
до нього слухати його 
навчання. Згодом св. 
Іван пішов між нарід 
проповідувати. Він 
закликав людей вести 
чесне життя та готуватися 
на прихід Христа. Своїх 
визнавців він хрестив у 
ріці Йордані, коли вони 
каялися за свої гріхи. 

Він стало говорив, що 
прийде Ісус, Божий 
післанець, і Він буде 
прощати правдиво гріхи, 
відкриваючи грішникам, 
що каються, двері до 
Неба. Він твердив, що 
Ісус є такий великий, що 
він, Іван, не гідний навіть 
зав’язати шнурівки його 
черевиків.

Одного дня, на місце, 
де проповідував св. 
Іван, прийшов Ісус і 
заявив йому, що хоче, 
щоб Іван охрестив 
Його у ріці Йордані. 
Св. Іван послухав 
Ісуса, охрестив Його і 
назвав „Овечкою, яка 
забирає гріхи світу”. Він 
також наказав своїм 
визнавцям, щоб ішли за 
Ісусом.

В тому часі Ірод був 
королем. Св. Іван явно 
ганьбив його за те, 

що він узяв собі жінку 
свого брата Филипа, 
Іродіяду, і жив з нею. 
Це розлютило Ірода й 
він наказав ув’язнити св. 
Івана і кинути до тюрми. 
Іродіяді не подобалося, 
що св. Іван назвав її 
грішницею, тому вона 
ждала нагоди, щоб на 
ньому пімститися.  

Одного дня, коли Ірод 
обходив свої уродини, 
Сальомея, дочка 
Іродіяди,  перед ним 
танцювала. Ірод був 
захоплений і в нагороду 
обіцяв їй дати все, чого 
тільки вона забажає. То 
була хвилина, на яку 
тільки ждала Іродіяда. 
Вона підказала 
Сальомеї, щоб вона 
просила як нагороду 
голову св. Івана. Ірод 
зразу вжахнувся, 
почувши таке прохання, 
але врешті погодився й 

наказав стяти і голову 
св. Іванові.  Наказ 
виконали, і голову св. 
Івана подали на підносі 
Сальомеї, а вона 
віддала її своїй матері, 
Іродіяді. Такий був 
кінець св. Івана,якого 
називаємо найбільшою 
людиною, яку на світ 
привела жінка.

Св. Іван був визначною 
і здібною людиною, що 
відреклася від життя 
серед вигод, забула 
за свої приємності і 
присвятила свій труд, 
щоб показати людям 
дорогу до Христа. Тому 
для нас всіх він має бути 
прикладом у нашому 
житті. Передусім не 
будьмо зарозумілі, не 
вихвалюймося нашими 
успіхами, не чекаймо, 
щоб другі нас хвалили. 

(Продовження на ст. 9)
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Навпаки, будьмо 
скромні, поступаймо 
чесно і пам’ятаймо, що 
все, що ми посідаємо, 
як розум, красу і талант, 
це тільки дар Бога. Він 
нам дав їх і хоче, щоб 
ми гідно користувалися 

Народження св. Івана Хрестителя

ними і не виносилися 
понад других.

А м е р и к а н с ь к и й 
письменник Олівер 
Вендель Голмс написав, 
що в кожній людині є три 
погляди (особи). Перша, 

це та, що її інші люди 
пізнають, друга - та яку 
ми самі в собі бачимо, а 
третя особа, це та, що 
її Сам Бог у нас бачить. 
Саме ця третя має бути 
для нас найважнша, і 
ми повинні старатися 

знайти її в собі.
    
    
Adapted from MSMG, 
Наші Святі

OUR LADY OF SORROWS CEMETERY ANNUAL 
MEMORIAL DAY WEEKEND SERVICE

On Sunday, May 29, 2016, 
Reverend Ivan Demkiv, the 
Missionary Sisters of the Mother 
of God, and parishioners of St. 
Mary’s Ukrainian Catholic Church, 
Bristol, PA, celebrated a service, 
at Our Lady of Sorrows Cemetery, 
Langhorne, PA, remembering 
those who gave their lives for our 
country and for loved ones who 
have passed away.

Afterwards, Father Demkiv walked 
with family members and blessed 
the graves of the departed.

We wish to thank Father Demkiv and those who 
attended the service. We will not forget those who 
gave their lives for our freedom, nor forget our 
loved ones who have entered into the Heavenly 
Kingdom.

For information about Our Lady of Sorrows 
Cemetery, in Langhorne, PA, please call the 
chancery office at 215-627-0143.

Submitted by Taras Hankewycz

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 9)
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St. Michael’s Ukrainian Catholic Church, Frackville, Memorial Day Services at our cemetery. Remembering 
our deceased and praying for them. Vichnaya pamyat!  (Photo: St. Michael’s Ukrainian Catholic Church 
Facebook page)

MEMORIAL DAY SERVICES

Gravesite services in memory of fallen war veterans held at St. Mary’s Cemetery in Fox Chase, PA on 
Memorial Day, May 30, 2016 with a Panakyhda at the Main Cross, followed by individual grave blessings. 

(Photos: Joanne Labiak Facebook Page)
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Memorial Day Liturgy was celebrated at Holy Transfiguration Ukrainian Catholic Church in the Hanover 
section of Nanticoke on Sunday, May 29th.

Prayers were offered by Father Volodymyr Popyk during the Liturgy for the deceased members of the 
armed forces who had given their lives as the ultimate sacrifice for our freedom. The choir concluded the 
Liturgy by singing “God Bless America.”

Following the Liturgy, petitions to the Mother of God were sung by the parishioners and choir at the 
grotto.

A Panahyda service and the Blessing of Graves was held at both Holy Transfiguration cemetery and Saint 
Nicholas cemetery during the afternoon.

MEMORIAL DAY SERVICES

LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS, STUDENTS  OF  ST.  
NICHOLAS AND PARISHIONERS HONOR LOCAL LAW 

ENFORCEMENT DURING NATIONAL POLICE WEEK

On Thursday, May 
19, 2016 a special 
program was presented 
at St. Nicholas Ukrainian 
Catholic parish, Passaic, 
NJ, to honor local Law 
Enforcement officers 
during National Police 
Week.

This program grew out 
of a proposal to the 

membership of the League 
of Ukrainian Catholics to 
reach out into the local 
parish communities and 
give honor to the police 
in their area.  Under 
our Churches “Vibrant 
Parish” program, we 
are urged to go out into 
the community to serve 
one’s neighbor doing 
charitable acts. 

As the students filed into 
Church, the members of 
Law Enforcement that 
accepted the invitation 
from Sr. Eliane Ilnitski, 
SSMI Principal and the 
League of Ukrainian 
Catholics took their place 
of honor at the front 
of the Iconastasis.  The 
St. Nicholas Chapter of 
the League of Ukrainian 

Catholics members, the 
students of St. Nicholas 
school, with preparation 
and direction by Sr. Eliane 
Ilnitski, SSMI, Principal 
greeted nine members 
of Law Enforcement from 
the County of Passaic 
Sheriff’s Department, 
City of Passaic and City 

(continued on next page)
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of Clifton and State and 
local PBA. These men 
were both active duty 
and retired officers. 

Sr. Eliane in her opening 
remarks noted that this is 
a special week when we 
honor Law Enforcement; 
“in today’s world many 
people pay attention 
to the mistakes that 
are made and its fast 
media attention.” As she 
addressed the Police, 
she noted “all the good, 
your dedication, your 
sacrifices and risks that 
you take to save someone 
else is hardly ever seen 
or appreciated”; “Today 
we want to express our 
gratitude for your service 
and to humbly say Thank 
You.”

Those gathered along 
with the children, recited 
the pledge of allegiance 
and sang the American 
and Ukrainian National 
anthems’. Sr. Eliane 
then introduced Marion 
C. Hrubec, President of 
the League of Ukrainian 
Catholics for her address.  
Marion noted that when 
she approached Fr. 
Andriy Dudkevych, pastor 
about preparing such a 
program as part of our 
“Vibrant Parish” activity, 
he was in agreement 
and suggested that we 
involve the parish and 
the students.  Marion 

remarked “we have 
always been taught 
that Police officers 
are regarded as our 
friend, someone to trust, 
someone to respect, 
the ‘go to person’ for 
help and that is the 
reason we are here 
today, to reinforce this 
to the children and the 
community and to relay 

to you, the Police, that 
your work and sacrifice 
in the community is 
recognized, for which we 
are grateful”. Marion then 
introduced each officer 
by rank and department 
along with the members 
of the parish who serve 
and have served in 
Law Enforcement. Their 
children, grandchildren 

and relatives attend our 
parish school.

The program continued 
with the children doing 
their presentation. 
Madeline Karlicki read 
a selection entitled “A 
Cop Has a Calling”.   Sr. 
Eliane stated “we know 

NATIONAL POLICE WEEK
(continued from previous page)

On Thursday, May 19, 2016 a special program was presented at St. 
Nicholas Ukrainian Catholic parish, Passaic, NJ, to honor local Law 
Enforcement officers during National Police Week.

(Back Row) L to R: Passaic PBA officer Mauro Farallo; Passaic Det. 
Daniel Cohen; Clifton PBA delegate Officer Michael Adamo; Passaic 
SRO Officer Callahan; Commander of School Resources Unit Lt. 
DanielSienkiewicz. (Middle row): Rev. A. Dudkevych, Mrs. Irene Lesiw, 
SRO Officer Martinez, Passaic Deputy Chief Capuana, Clifton Captain 
Christopher Stabile, Passaic County Sheriff Executive Captain Tim 
Quinzer, Retired Passaic Lt. Bartolo Giacona (grandfather of August 
and Madeline Karlicki), Helen Fedoriw, LUC VP; Retired Passaic 
County Sheriff Detective Michael Skala. (Front Row): Marion C. 
Hrubec, LUC President; Tetiana Zurawski; Augustus Karlicki; Madeline 
Karlicki; Victoria Skala; Johnny Hernandez; Sr. Eliane Ilnitski, SSMI, 
Principal.

(continued on next page)
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(continued from previous page)

and can imagine the 
danger that each one 
of you encounter daily. 
When you leave home, 
you and your loved ones 
pray for your safety, your 
family is not relaxed until 
they see you returning 
home and saying Hi!” I 
invite our students to rise 
and say a prayer asking 
God’s protection for you 
and your colleagues. 

As St. Michael the 
Archangel is the Patron 
of Police, in appreciation, 
the Police were gifted 
with an Icon of St. 
Michael the Archangel.  
Victoria Skala was given 
the opportunity to present 
her father, Retired 
Detective Michael Skala 
of the Passaic County’s 
Sheriff’s department, with 
his Icon. She said that “I 
am your little girl and I 
am proud of you” and 
she thanked him for his 
service, dedication and 
commitment and asked 
God to reward and bless 
him, her hero.

Fr. Andriy Dudkevych 
came forward for his 
closing remarks. He 
said that as we gather 
here to honor our Law 
Enforcement officers, 
let us reflect on the 
Beatitudes, especially 
the last few:  “Blessed 
are the peacemakers 
– our Law Enforcement 
Officers – who go out 
and make peace among 
the people.  As St. John 
Chrysostom says, they 
bring together others 
who are fighting, who 
are hurting; they bring 
together things divided 
and reconcile them.  
Blessed are those who 
are persecuted… Blessed 
are you when men 
revile you and persecute 
you…”

In this year of Mercy, we 
hear the words of Christ 
– for in fact He says, 
“Those who mourn will be 
comforted and those who 
show mercy will receive 
mercy, and those pure in 
heart will see God, and 

the peacemakers will be 
called sons of God.”

We understand the 
difficulties each of you 
face as you work to 
protect us and we pray 
and ask St. Michael the 
Archangel, the patron 
Saint of Police to be with 
each of you daily during 
your shift and as you 
return home to spend 
time with your families.

Fr. Andriy further 
remarked “I am honored 
to address you and Thank 
you for your dedication 
as Law Enforcement 
personnel to the people 
of Passaic, Clifton and 
the County. Yours is a 
dangerous job yet a 
fulfilling one, a vocation 
of love of human kind. 
We recognize that you 
put yourselves in the 
path of danger daily, 
you protect us, you are 
available to us in good 
times and in difficult 
times and for that, we as 
a parish community are 

grateful. It is necessary 
that we recognize the 
work you do and we 
pray for your courage 
and safety.” “I am happy 
to acknowledge St. 
Nicholas parishioners 
and graduates who have 
made the commitment to 
service as Police Officers 
and I congratulate and 
thank them. We also 
remember Officer +John 
P. Skala, a member of 
the parish who perished 
on September 11.”  All 
were asked to rise for 
a moment of silence 
as we remembered 
the deceased.  Eternal 
Memory.

Following the program, 
the Police were invited 
to refreshments of coffee 
and ‘donuts’.  The officers 
were thrilled to have 
received the Icons and 
requests have come from 
the three departments for 
additional Icons for other 
officers.

NATIONAL POLICE WEEK



Sister Anisia Pauline Symionow, SSMI fell asleep in the Lord on Sunday, 
May 29, 2016. Services were held at St. Mary’s Villa in Sloatsburg, NY.  

Sr. Anisia Pauline Symionow was the daughter of Andrew and Anna.  
She was born on July 8, 1922 in Snow, North Dakota.  She entered the 
novitiate of the Sisters Servants of Mary Immaculate on July 7, 1948.  
She spent her religious life teaching elementary education, working in 
pastoral ministry, catechetical work and working with the elderly at St. 
Joseph’s Adult Care Home, Sloatsburg, NY.

In her biography on the Sisters Servants of Mary Immaculate website, Sr. 
Anisia wrote, “Christ has gifted me with joy; a joy that I love sharing with 
others who spread joy to others, especially to persons who are in need 
of fulfilling their hunger and thirst for peace and joy... A caption by an 
unknown author I most relish is, “To have a smile for all is a great means 
of doing good.”  This is my mission which I strive to live out every day.  
With God’s grace and trust, love and readiness, I am able to live my 
consecrated life as a Servant of Mary Immaculate...  It is a great privilege 
to praise and serve God as a consecrated woman.”  

May her memory be eternal! Vichnaya pamyat!

+Sister Anisia Pauline
 Symionow, SSMI 

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

Sister Anisia Pauline Symionow, SSMI falls asleep in the Lord
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Providence Association comes to Sloatsburg

On Friday May 13, members 
of the Providence Association, 
located in Philadelphia, PA, visited 
St. Joseph’s Adult Care Home in 
Sloatsburg, NY. Their purpose 
was to present a donation of 
$10,000 to the Sisters Servants 
of Mary Immaculate from the 
Providence Association. This 
donation will be used toward the 
expansion project of St. Joseph’s 
Home.   Pictured in the front 
row with Sisters Servants and 2 
residents of the Home, are  Kvitka 
Semanyshyn, Vice President of 
Providence and Myron Soltys, 
Treasurer. Pictured in the second 
row (L-R) are Msgr. Peter Waslo, 
Msgr. John Terlecky, Rev. Ihor Midzak, President of Providence, and the Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM. 
Following the presentation of the check, they joined the Sisters and residents for dinner at the Home.
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Celebrate the Year of Mercy 
with the Sisters Servants of Mary Immaculate 

 
 It was 1892 in the village of Zhuzhel, Province of 
Halychyna, Western Ukraine.  The first active, apostolic 
Congregation in the Byzantine-Ukrainian Catholic Church was 
born -- the Sisters Servants of Mary  Immaculate.  This young 
community came into being at a time when the people were 
morally and spiritually oppressed.  Their hearts were deeply 
yearning to be uplifted and renewed.   
      Rev. Jeremiah Lomnycky, OSBM, the fledgling 
community’s spiritual director and co-founder, said:  “Among 
our people there is still a lack of piety, the sensibility of 
educating the heart; God has given us that 
responsibility…serve your people where the need is the 
greatest...May your work be directed toward God and offered 
for the glory of God.” 
 And so, 22- year- old Sister Josaphata Michaelina 
Hordashevska, with faith and courage, became the heart and 
pulse of the beginning community.  With earnest 
determination and dedication she and the other novices went 

about fulfilling the profound mission of “contemplation in action”.   They went to towns and villages 
caring for the young, helping the mothers and families, serving the poor and illiterate, instructing them in 
virtuous Christian living, instilling love of God and neighbor, prayer and good works, encouraging them 
through God’s Word and bringing hope and enlightenment.  
 Education formed a significant part of the Congregation’s charism. Very early, the Sisters 
established nurseries for the children entrusted to their care.  They were instructed according to the 
Froebel method of conducting such schools. Friedrich Froebel, a 19th c. German educator, believed that 
children were “tiny flowers… varied and need[ing] care”.  (froebelweb.tripod.com)   The little ones 
needed a place called a “children’s garden” to grow and blossom and to be what they were destined to be.  
The first day nursery was opened on May 15, 1893, in Zhuzhel.  Sister Josaphata, our foundress, urged the 
sisters responsible for nursery schools to be well prepared, “in order to root deeply in the young hearts 
true love and knowledge of Jesus Christ…and a devotion to the Blessed Virgin Mary”. 
 In the fourth painting of the series entitled, Day Nursery, we see Sister Arsenia leading the class in 
singing hymns in honor of Jesus and Mary.  The young ones listen and respond attentively.  Sister Arsenia 
sings and plays along on the accordion, and the novices assist.  Through Bible stories and catechesis, 
children’s songs, poetry, games, skits, and group activities using the simplest materials from nature and 
daily life, these children of God would grow and develop to their highest spiritual and human potential.  
 Will you join the Sisters Servants in this 21st century to pray for children? We must strive to bring 
our children and their families to Jesus Christ. Help us to do this. Teach them to 
pray at home and in church. Pray together. Read stories from the Old Testament 
(Bible heroes) and the New Testament (Jesus’ words and actions). Show caring 
love and joy.  We must strive by every means to plant spiritual seeds in their 
hearts from early childhood, so that they would grow and develop in the ways of 
the Lord throughout their Christian lives.         
           Sister Zenovia, SSMI                 
 
As part of celebrating this Jubilee Year of Mercy, we invite to join us in praying the 
Akathist to Jesus, celebrated by Msgr. John Terlecky, on Monday June 13th, at 6:30 
pm in St. Mary’s Chapel, Sloatsburg, NY. 



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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First Confession at Holy Transfiguration, Nanticoke, PA

Stephen Miller, a member of Holy Transfiguration 
Ukrainian Catholic Church in Nanticoke, Pa. received 
First Confession and Solemn Holy Communion on 
Sunday, May 29, 2016.

Stephen’s parents are Lisa and Chris Miller.  His 
sponsors were Krissi and Rob Harris.  The proud 
grandparents are Sandra Zbierski and June and Art 
Miller.  Stephen has one brother Christian.  

A special thank you goes out to Christine Mash 
for preparing Stephen for this very special day.  
Mnohaya Lita!

Seven Children receive the Mysteries of First Penance and 
Solemn Communion at St. Nicholas in Minersville

              
On Sunday, May 8, 2016, seven children from St. Nicholas Parish in Minersville, PA received the Mysteries 
of Confession and Solemn Communion. Pictured with Father Mark Fesniak, pastor of St. Nicholas, are: 
(Front Row, L-R) Aubree Schmitt, Morgan Howell,  and Ava Werner. (Middle Row) Aidan Miller and Jaidan 
Schmitt. (Back Row)  Sr. Zenovia, SSMI (Religion Teacher), George Shimko, Fr. Mark, Dominico Yourey and 
Sr. Natalya, SSMI.



First Confession in Olyphant, PA

The Sacrament of Penance was 
held on June 4, 2016 at Ss. 
Cyril and Methodius Ukrainian 
Catholic Church, Olyphant, 
PA. Divine Liturgy was held 
on June 5, 2016 where the 
children received Solemn Holy 
Communion.   The children in 
attendance and Photos; Left 
to right: Jack Martin Sheridan, 
Nicholas Borowski, Gabriella 
Dennis, Lauren Lowe,  Rev. 
Nestor Iwasiw (pastor) Avianna 
Runco, Arianna Mae Aiello, and 
Cole Andre Marcinko.  (Photo: 
Lauren Telep)

First Penance and Solemn Communion Class of 2016, Perth Amboy

Seventeen children 
of the Assumption 
School and parish in 
Perth Amboy, NJ, had 
First Confession on 
Friday, May 13,  and 
received First Solemn 
Holy Communion on 
Sunday, May 15, 2016. 
As a parish community 
celebration, the day 
was as usual a huge 
success. Our pastor Fr. 
Ivan Turyk delivered 
a very beautiful and 
thoughtful homily 
just for children as 
they gathered in a 
church for this special 
day. We would like 
to congratulate the 
children on the important milestone in their lives.  Thank you to Sr. Yosaphata, MSMG and the  2nd grade 
teacher of Assumption Catholic School Miss Victoria Giordano  for hours of commitment and dedication in 
preparing the children for First Confession and Solemn Holy Communion, providing not only the necessary 
knowledge but, above all, sharing their faith with the children.
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Трентон, Ню Джерзі

У неділю 22 травня 2016 р., 
парох Української Католицької 
Церкви св. свщм. Йосафата 
(Трентон, Ню Джерзі), о. декан 
Тарас Р. Лончина, перевів 
Першу Сповідь і Торжественне 
св. Причастя шестеро діточкам.  
Ореста Голубець, Руслан 
Голубець, Юліян Голубець, 
Назарій Медвідь, Катя Ниршл, 
і Данило Цар уважно слухали 
проповідь - слова до них о. 
Тараса, та побожно прийняли 
св. Причастя.  Церква була 
вщерть виповнена парафіянами 
та родинами Причасників, з 
різних околиць Америки. Велика 
подяка складається о. Тарасу 
за його ласкавий та люблячий 
підхід до дітей впродовж 
підготовки, Першої Сповіді, та 
Торжественного св. Причастя.

фото : Зі заду зліва: Василь Іванюк, Отець Тарас Лончина, Роман Медвідь, Данило Цар, Руслан 
Голубець (з парафії Св. Йосифа у Чикаґо), Юліян Голубець (з парафії Зарваницької Богоматері у 
Сієтел, Ваш.), Назарій Медвідь, Ореста Голубець (з парафії Св. Йосифа у Чикаґо), Катя Ниршл.

ПРИВIТАННЯ ДО ДНЯ БАТЬКА

З нагоди Дня Батька редакція Шлаху бажає вцім читачам- батькам 
доброго здоровля, довгого життя і Божих найліпших благословень. 
Нехай Святий Дух веде Вас через ціле життя, і нехай Господь Бог 
наш оберігає  вас від всякого зла. Бажаємо Вам багатьох радісних 
і благословенних літ. МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА! 

У БЛАЖЕННІЙ ПАМЯТІ  

Ми молимося за благословений упокій душ усіх померлих батьків 
наших читачів, і щоб Господь Бог простив їм їхні гріхи, добровільні і 
недобровільні, і присудив для них вічне життя в Небі Царста Божого. 
ВІЧНАЯ ЇМ ПАМЯТЬ!

БОГ – ОТЕЦЬ НАШ
    “Він буде мене взивати:  ‘Ти мій Батько, мій Бог, скеля 
спасіння мого.’”  (Псалом 89,27) Святе Письмо, Видавництво ОО. 

Василіян, Рим, 1963.
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North Schuylkill High School
 graduates

On Sunday, June 5, St. Michael’s Ukrainian Catholic 
Church, Frackville, Pa. honored parish graduates from 
the 2016 Class of North Schuylkill High School.

Photo: Front row (l. to r): Anya Spotts,  Alex Mazur, 
class treasurer, Abbey Peleschak, class salutatorian  
Back row (l. to r.):  Father Roman Pitula, pastor; Rev. 
Deacon Paul Spotts.

Proud Graduates of Holy Transfiguration in Nanticoke, PA.

Congratulations to Veronika Popyk, Juliana Waclawski and Nikolas Placek who graduated from the Greater 
Nanticoke Area High School on Wednesday, June 8, 2016.  Divine Liturgy was offered in their honor on 
Sunday, June 5 at the 10:30 a.m. service.  Parents, relatives, and friends were present to celebrate their 
accomplishment.  A special blessing and parish gift was given to each graduate by Fr. Volodymyr Popyk.  
A coffee hour followed in the church basement.  Mnohaya Lita!
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Congratulations, Kindergarten Graduates 2016!

Assumption Catholic 
School, Perth Amboy, NJ 
would like to congratulate 
the Kindergarten Class of 
2016 on their graduation! 
In a ceremony held on 
the evening of June 6th, 
families gathered to 
watch kindergarteners 
graduate from our 
school. The students held 
a processional march 
into the auditorium in 
their caps and gowns, 
and then sang songs and 
recited poems. After the 
program, the students 
and parents offered 
tributes to their wonderful 
teacher Mrs. D. Thanks 
was also expressed to the 
music teacher Miss Anna Lawrence for sharing her music skills and teaching kindergarteners the great songs 
for the program. We wish all the families who entrusted their kindergarteners to us this year the very best! 
And we look forward to welcoming a great many of you back next year as the children embark on the 
next leg of their educational journey with us, elementary school.

Congratulations to the 2016 Perth Amboy, NJ graduates! 

Our best wishes are extended 
to our 24 school graduates this 
year. From preschool to eighth 
grade we have watched our 
students blossom into mature, 
handsome and beautiful boys 
and girls. On June 4, 2016 after 
celebrating the Divine Liturgy 
of Thanksgiving, the diplomas 
and awards were presented to 
students of Assumption Catholic 
School in Perth Amboy, NJ for 
academic achievements and 
outstanding recognition. On 
this special day, all of the hard 
work and effort of individual 
students were recognized. 
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Graduations at St. Nicholas School in Minersville, PA 

Graduation ceremonies for the Pre-School, Kindergarten and 8th grade classes of St. 
Nicholas School were held on May 25 and 26.   
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Junior Sodality Organize Events at St. Nicholas School 
in Minersville, PA Throughout May 

Ice Cream Social 
The Sodality hosted an Ice Cream Social for the students of the school to raise money for the 
flowers to be used during the School May Procession and Crowning. 

Happy Halls 
The Sodality members created hand-made decorations and on a Friday afternoon decorated 
the Halls of St. Nicholas School, as a surprise for students and staff when they arrive on 
Monday morning. The idea was to make the 
school hallways colorful and fun, so as to  
‘make everyone smile’ as they walked through 
the school building in the morning and 
throughout the day.
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May Procession and Crowning in Minersville, PA 

The Members of the Junior Sodality at St. 
Nicholas School in Minersville, PA, provided 
flowers for the students and faculty of the 
school to place before the icon of the Mother 
of God as she was honored through a special 
prayer service and with songs on May 13. The 
prayer service on was led by Fr. Mark, Sr. 
Zenovia, SSMI and Sr. Natalya, SSMI.  
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“БРАТ -  БРАТОВІ”   ЛІТНІ ТАБОРИ для Дітей Сірої Зони

В 2015 році 200 дітей сиріт 
загиблих та поранених воїнів, дітей 
біженців з Донеччини, Луганщини, 
Сумів та Маріyполя відбули табори 
на оселі Опілля в селі Добринів, 
Рогатинського району, Івано-
Франківської області. Кошт табору 
виносив 26 тисяч доларів.

Цього року Злучений Український 
Американський Допомоговий 
Комітет (ЗУАДК) знову буде 
проводити   такий табір призначений 
для дітей із т.зв. “Сірої Зони”, 
тобто дітей з родин, котрі живуть 
на границі розмежування зайнятої 
території, під щоденним обстрілом 
сепаратистів.

Просимо фінансово допомогти 
нам, хоч на короткий час, дати цим 
дітям нагоду виїхати з “Сірої Зони” 
й відпочити серед гірського повітря 
із своїми однолітками з Західної 
України.

Ваші пожертви можна вислати 
поштою на адресу  -  UUARC  -  
1206 Cottman Ave., Philadelphia, 
PA 19111 – або електронно на  
www.uuarc.org  -   всі пожертви на 
ЗУАДК є звільнені від податку.

“Брат - Братові” -  це клич Злученого 
Українського Американського 
Допомогового Комітету (ЗУАДК), який 
є зареєстрованою гуманітарною 
допомоговою організацією (501с3) і 
який вже понад 70 років допомагає 
потребуючим українцям по цілому 
світі, а головно тепер в Україні.
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The Eastern Catholic Eparchial Directors of Religious Education 
meet at Bon Secours Retreat and Conference Center, 
Marriottsville, Md. for its spring meeting, Monday, May 23 

through Thursday, May 26, 2016.

Pictured are (seated l. to r.): Sr. Jean Marie Cihota, OSBM (Byzantine Catholic Eparchy of Phoenix), Sr. 
Marion Dobos, OSB (Byzantine Catholic Metropolitan Archeparchy of Pittsburgh), Sr. Ann Laszok, OSBM 
(Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma, Ohio), (standing l. to r.): Rev. Hezekias Carnazzo 
(Melkite Greek Catholic Eparchy of Newton, MA), Very Rev. Archpriest John M. Fields, treasurer (Ukrainian 
Catholic Metropolitan Archeparchy of Philadelphia), Rt. Rev. Mitred Archpriest John S. Kachuba, vice-
chairman (Byzantine Catholic Eparchy of Parma, Ohio), Very Reverend Gregory J. Noga, ECED Chairman 
(Byzantine Catholic Eparchy of Passaic, NJ), Rev. Paul L. Voida (Romanian Catholic Eparchy in Canton, 
Ohio), Rev. Deacon Daniel G. Dozier (Byzantine Catholic Eparchy of Passaic, NJ), Rev. Andrew J. Summerson 
(Byzantine Catholic Eparchy of Parma, Ohio).

June 6, 2016, Monday marked the 23rd 
Anniversary of Rev. Nestor Iwasiw of Ss. 
Cyril and Methodius Ukrainian Catholic 
Church, Olyphant, PA of his ordination on 
becoming a priest.  After the 8:00 a.m daily 
Divine Liturgy, the parishioners surprised 
Father Nestor, and took him out for breakfast 
at Alexander’’s Restaurant on Route  6  in 
Carbondale, PA.  In attendance, from left 
to right: Father John  Wysochansky (retired), 
Helen Pagnotti,  Marcella Gawon, Dorothy 
Zinsky, Marlene Zelno, Rose Sempre, Cheryl 
Matuszewski, Father Nestor Iwasiw, and 
Jerry Gawron.   (Photo by Lauren Telep)

Olyphant Celebrates Pastor’s Anniversary
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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 
  
 
 

Carnival at 
Saint Basil Academy

Saint Basil Academy 
is hosting a Summer 
Carnival June 22-
25, 2016 on the 
front campus of SBA!  
Join us for evenings 
of rides, food, bingo 
and entertainment.

The Carnival will run June 22-24, 6-10PM; June 
25, 4-10PM.  Ride wristbands are available for 
Family Fun Days on June 22 & 23.  

To purchase wristbands, please visit our website 
ht tp://www.stbasi lacademy.org/alumnae/
carnival/ or call Samantha Angelone at (215) 
885-3771 ext 124.

Saint Basil Academy/ 711 Fox Chase Road/ 
Jenkintown, PA  19046

West Easton Parish donates Pyrohy Sale Money to the Sisters of 
the Order of St. Basil the Great Catechetical Mission in Ukraine

At a parish dinner on May 22, 2016, Holy Ghost 
Parish, West Easton, PA, pyrohy workers donated 
their May proceeds from their pyrohy sale $1,000 
to the Sisters of the Order of St Basil the Great 
Catechectical Mission in Ukraine. Olia and Emily 
Dunigan, two parishioners from Holy Ghost are 
volunteers for the trip.  

Bohdanna Sidlar presented the donation to Sr Joann 
Sosler, OSBM one of the coordinators for the Mission.  
Sr. Joanne spoke to the congregation in West Easton 
on the missionary work the Sisters are continuing 
in Ukraine. More information about the Basilian 
catechetical camp can be found on the website for 
the Sisters of the Order of St Basil at http://www.
stbasils.com/



Bishop Soter Stephen Ortynsky: Genesis of the Eastern Catholic 
Churches in America Paperback – May 20, 2016

By Ivan Kaszczak

Published under the 
Authority of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia. 

Here is the ordering 
link: 

h t tp ://www.amazon.
c o m / B i s h o p -
S o t e r - S t e p h e n -
O r t y n s k y -Ca t ho l i c /
d p / 1 5 3 3 3 2 2 8 0 5 /
ref=sr_1_1?ie=UTF8&q
id=1464720464&sr=8-
1&keywords=kaszczak

Book is available in 
both paperback and 
Kindle formats. Available 
across all channels and 
worldwide. 

Detailed Description: 

From the author’s preface: 
This book traces the life 
of Bishop Sotor Stephen 
Ortynsky, the first Eastern 
Catholic Bishop in the 
Western Hemisphere. 
The book also records 
the early years of the 
Ru then ian-Ukra in ian 
“Greek Catholic Church” 
in the United States, 
which set the stage for the 
beginnings of the Eastern 
Catholic Churches in the 
United States. 

Bishop Ortynsky served 
as the first hierarch of 

the Ruthenian Greek 
Catholic Church in the 
United States. As the first 
Eastern Catholic bishop in 
the Western Hemisphere, 
he significantly influenced 
the U.S. Catholic Church 
in its structure and 
ecclesiology. The lack 
of episcopal oversight 
at the inception of 
the Ruthenian Greek 
Catholic Church in the 
U.S. led to the fracturing 
of its membership. 

Ortynsky, in spite of his 
best efforts, became a 
target and scapegoat for 
much of the dissension 
within his church, and the 
lack of understanding 
from without. For many 
fellow Catholics in the 
Latin Church, Bishop 
Ortynsky stood in direct 
opposition to the Latin 
rite Catholic Church’s 
unity of jurisdiction and 
uniformity of discipline. 

Various churches sought 
the conversion of 
Ruthenian Catholics. The 
diverse ethnic composition 
of the Ruthenian Greek 
Catholic Church was 
fertile ground for 
misunderstanding. Many 
members considered 
themselves Rusins, 
Ukrainians, Slovaks, 
Hungarians and other 
ethnicities; nevertheless, in 
spite of these challenges 

O r t y n s k y 
p e r s e v e r e d , 
asserting his 
church’s rightful 
autonomy and 
e v a n g e l i c a l 
mission to 
preach the 
Gospel to all 
nations. 

To understand 
the history of 
C a t h o l i c i s m 
in the United 
States, one 
needs to 
u n d e r s t a n d 
both the 
Western (Latin) 
and the Eastern Catholic 
Churches that took root in 
the Land of Washington. 
The Catholic Church is 
divided into East and 
West based on the 
ancient division of the 
Roman Empire. The 
Latin Church has been 
dominant in the West, 
while twenty-one Eastern 
Catholic Churches, 
devolving from the 
Antiochian, Alexandrian, 
Byzantine, and Armenian 
traditions, predominated 
in the East. 

The Ruthenian Catholic 
Church discussed in this 
book is presently divided 
into two Churches: The 
Byzantine (Ruthenian) 
and the Ukrainian 
Catholic Churches. Both 

belong to the Byzantine 
tradition.

In the late nineteenth 
century, the Latin Church 
had systematically 
consolidated its position in 
American society through 
its religious communities 
and institutions. By the 
1870s, this church, which 
had spread throughout 
the planet in concert with 
the European empires 
with which it was aligned, 
began to face a new 
challenge to its identity. 

The Eastern Catholics 
from Eastern Europe 
and the Middle East 
had begun to immigrate 
to America, due to 
economic factors and 

(continued on next page)
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the pressures of regional 
wars. 

This book addresses 
the confluence of these 
Western and Eastern 
Churches. It speaks to 
both the accomplishments 
and the shortcomings of 
the Church’s history—the 
“good” and the “bad”—

Bishop Soter Stephen Ortynsky: Genesis of the Eastern Catholic 
Churches in America Paperback – May 20, 2016

(continued from previous page)

and it follows a principle 
articulated by Rev. John 
Tracy Ellis, an outstanding 
historian of the Catholic 
Church in America, who 
cited the words of Pope 
Leo XIII, as he opened the 
Vatican Secret Archives, 
on August 18, 1883: 
“The first law of history 
is to dread uttering 

falsehood; the next is not 
to fear stating the truth.”

In that spirit, I have 
attempted to present a 
balanced and inclusive, 
though not exhaustive, 
view of the history that 
includes both the Eastern 
and Western strains of 
Catholicism, strains that 

form the crux of Catholic 
Church history in the 
United States. I believe 
this approach can inform 
and illuminate, while 
showing respect for both 
the Ukrainian Catholic 
Church and the Ruthenian 
Catholic Church—and 
shedding light on their 
common heritage.

Year of Mercy Column for June 
19, 2016: A Father’s First Duty

by: Mr. Peter Yaremko
 
A father’s first duty is to protect his children. That goes 
for not only earthly Dads, but for our Heavenly father 
as well. His embrace encompasses even those furthest 
from him. 

This is why the words we hear most often in Scripture 
are, “Do not be afraid.” 

Many wonder why a loving God of mercy puts up with evil, why bad things happen to good people while 
the sinful often seem to prevail. The world is what it is because God has created us fully free.

A Carmelite writer describes God’s mercy this way: 
“It is like a declaration of love from God to humanity, to each one of us; it is a pledge of fidelity that is 
relayed from hand to hand, from heart to heart, and finally comes down to us.” 
We, too, have to pay attention to these words. After all, Jesus was not one to talk for the sake of hearing 
himself. 

Through the ages, God’s message to Dads remains: “Keep the mandate of the LORD, your God, following 
his ways and observing his statutes, commands, ordinances and decrees as they are written in the law of 
Moses, that you may succeed in whatever you do, wherever you turn. [1 Kings 2:2-3]

Our prayer today: Heavenly Father, your mercy flows from age to age like a river through time. Bless our 
earthly fathers as we celebrate them on this, their day.
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Olyphant City Days

Ss. Cyrils and Methodius Ukrainian Catholic Church participates 
in Olyphant City Days, June 2-4th, 2016 Ss. Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic Church, Olyphant participated in the Olyphant 
City Days with the BINGO Tent, as a fund raiser with a Raffle,  
on June 2nd-4th, 2016, Held in cooperation with the Volunteer 
Fire House, Eureka #4 of Olyphant, on the Sport Complex 
Grounds on E. Grant Street, Olyphant. Photo: Parishioners and 
friends of Ss. Cyrils: 1st row: Cameron Loghney, Cole Marcinko 
and Brandon Marcinko. 2nd Row: Lauren Telep, Joanne Berta 
and John Sereditch. 3rd Row; Tom Matkosky, Rev. Nestor Iwasiw 
(Pastor), Cheryl Matuszewski and Andy Marcinko. 
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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: June 26, July 31 and 
August 28, 2016. (Last Sunday of the month 
during 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 

FAMILY CASINO NIGHT 
SATURDAY JUNE 18 6 – 9 PM 

NATIVITY OF THE BVM UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH HALL 
211 GRACE ST, READING, PA  19611 

GAMES. FOOD PRIZES! 
A GOOD TIME TO BE HAD BY ALL!  

AGES 16 AND OVER $25 OR 2 FOR $40 
INCLUDES 2000 CASINO CHIPS AND A MEAL 

UNDER 16 FREE * 
*OTHER GAMES 50 CENTS PER TICKET 

OTHER FOOD & BEVERAGE ALSO AVAILABLE AT AN ADDITIONAL COST 
Call Deb 717-383-3162 or Stef 610-374-5427  
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OPEN INVITATION TO 
ALL TO 

‘PILGRIMAGE’ 

TO THE DOOR OF MERCY 

St. Nicholas Ukrainian Catholic 
Church is a designated  

“Holy Door of Mercy” 

During this Jubilee Year of 
Mercy by the  

the Ukrainian Catholic  

Archeparchy of Philadelphia 

SUNDAY,JUNE 26 AT3:00 PM  

COME CELEBRATE  

A SPECIAL DIVINE LITURGY,
ENTER THROUGH THE DOOR OF

MERCY, AND PRAY FOR GOD’S
GRACES AND BLESSINGS

THE SA- CREMENT OF

RECONCILIA- TION WILL BE

AVAILABLE  

BEFORE THE SERVICE

  

Mercy is the very foundation of the Church’s 
life…”   

This is an opportunity for Catholics to obtain a 
plenary indulgence during the Year of Mercy 
by making Pilgrimage to this a designated Ho-
ly Door, and fulfilling the usual conditions of 
having the interior disposition of complete de-
tachment from sin, receiving sacramental 
Confession and the Holy Eucharist, and pray-
ing for the intentions of the Holy Father.  

The faithful are urged to make a pilgrimage to 
a local Holy Door during the Jubilee. This pil-
grimage is to be a journey of walking closer 
with God and discovering “moments of grace 
and spiritual renewal.   

The doors are symbols of God’s mercy, open 
to welcome everyone into the compassion of 
God’s love that Christ proclaimed. (usccb.org)

223 President Street,  

Passaic, NJ  07055 

Fr. Andriy Dudkevych, Pastor   

                973-471-9727

,,ШЛЯХ” 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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Папа: Служіння в радості й радісна зустріч – 
ознаки християнина

01 червня, 2016 p.

Наскільки іншим став би 
світ, якби ми «навчилися 
служити та виходити 
назустріч іншим». 
Роздумами про це Папа 
Франциск поділився під 
час Святої Меси в каплиці 
«Дому святої Марти» 
у вівторок, 31 травня 
2016 р., коментуючи 
євангельську розповідь 
про відвідини Пречистою 
Дівою Марією родички 
Єлизавети.

Сміливість, здатність 
виходити назустріч 
іншим, рука, 
простягнута з наміром 
допомогти, підтримка. 
А, насамперед, – це 
радість, яка наповняє 
серце й надає життю сенс 
та нові напрямні. Саме 
такі риси, дуже необхідні 
для християнського 
свідчення, Святіший 
Отець розгледів у 
постатях, про які 
розповідає святий 

євангелист Лука.

«Християни з 
озлобленним чи 
переповненим смутком 
обличчям – це щось дуже-
дуже неприємне. Вони не 
є до кінця християнами. 
Вони можуть себе 
такими вважати, але 
це не так», – зауважив 
проповідник, додаючи, 
що християнська 
благовість сповнена 
атмосферою радості. 
У цьому контексті він 
вказав на дві речі: 
наставлення служіння та 
зустріч.

Щодо першого, то Папа 
вказав на поведінку 
Пречистої Діви Марії, 
яка «пустилася швидко 
в дорогу», дізнавшись 
про те, що Її родичка 
може потребувати 
допомоги. Вчинила це, 
незважаючи на те, що 
сама була вагітною і що 
дорога була сповнена 
небезпеками. Бачимо, 

що ця дівчина «була 
сміливою, підвелася, 
пустилася в дорогу», не 
шукаючи виправдань.

«Жіноча відвага. Скільки 
ж то відважних жінок 
у Церкві наслідують 
Богородицю. Це жінки, 
які несуть на своїх 
плечах тягар родинних 
обов’язків, виховання 
дітей, які долають багато 
труднощів, зазнають 
чимало болю, опікують 
хворими… Відважні… 
Вони підводяться і 
служать. Служіння – це 
християнська ознака. 
Хто не живе для служіння, 
той не заслуговує жити. 
Однак, хочу підкреслити, 
– сказав Святіший 
Отець, – що мова йде 
про служіння в радості».

Другим моментом, на 
який звернув увагу 
Наступник святого 
Петра, є зустріч між 
Марією та Єлизаветою, 
зазначаючи, що «ці 

дві жінки зустрілися й 
зустрілися в радості». І 
як же змінився би світ, 
«якщо б ми навчилися 
цього», тобто, «служити 
й виходити назустріч 
ближнім», – наголосив 
він.

«Зустріч – це ще одна 
християнська ознака. 
Особа, яка називає 
себе християнином, 
але нездатна виходити 
назустріч іншим, 
зустрічатися з ними, не є 
повністю християнською, 
– підсумував Папа. – Як 
служіння, так і зустріч 
вимагають вийти назовні, 
щоб послужити і щоб 
зустріти та обійняти іншу 
людину».  

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/06/01/
п а п а с л у ж і н н я _ в _
радост і _й_рад і сна_
з у с т р і ч – о з н а к и _
християнина/1233929

Приклад єдності з Ісусом, втіленням Божої ніжності. 
Папа канонізував двох святих

Мати Марія Елізабет та 
отець Станіслав від Ісуса 
та Марії зуміли встояти 
під хрестом, де отримали 
благодать надіятися 
проти будь-якої надії. В 
них, глибоко поєднаних 
з Ісусовими страстями, 
явилася могутність Його 
воскресіння. На це 
вказав Папа Франциск, 

проповідуючи під час 
Святої Меси з нагоди 
проголошення святими 
згаданих осіб, яку він у 
неділю, 5 червня 2016 р., 
очолив на площі Святого 
Петра у Ватикані і яка 
розпочалася обрядом 
канонізації.

На урочисте Євхаристійне 

богослуження прибули 
не лише численні 
прочани, але й офіційні 
делегації з країн, син 
і донька яких цього дня 
були прославлені для 
вселенського почитання 
у Католицькій Церкві. 
Офіційну делегацію з 
Польщі, батьківщини о. 
Станіслава, очолював 

Президент Анджей Дуда, 
а зі Швеції, уродженкою 
якої є мати Марія 
Елізабет, – Міністр 
культури Аліс Бах 
Кунке. Перед початком 
Святої Меси відбулася 
коротка зустріч Папи з 
головами делегацій, а 

(Продовження на ст. 35)
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Приклад єдності з Ісусом, втіленням Божої ніжності. 
Папа канонізував двох святих

Папа канонізував двох святих - ANSA

також зі Стокгольмським 
а р х и є п и с к о п о м 
Андерсом Арбореліусом 
та лютеранським 
Уппсальським єпископом 
Ант’є Якеленом.

Розпочинаючи проповідь, 
Святіший Отець звернув 
увагу на те, що біблійні 
читання, які щойно 
прозвучали, вказують 
на «центральну подію 
віри: перемогу Бога 
над болем і смертю». 
«Євангеліє надії, що 
випливає з Христового 
Пасхального таїнства», 
заохочує нас «глибоко 
єднатися» з Господніми 
страстями, щоб Він 
«виявив у нас могутність 
Свого воскресіння». 
Саме таким, за словами 
проповідника, був досвід 
двох канонізованих цього 
дня святих.

Перше читання з Книги 
Царів та євангельський 
уривок, який був 
прочитаний латинською 
та грецькою мовами, 
розповідали про 
воскресіння, і в обох 
випадках йшлося про 
молодих вдовиних 
синів, що «були живими 
повернені матерям».

Спочатку бачимо вдову 
зі Сарепти, яка хоч і 
не була єврейкою, але 
прийняла до свого дому 
Іллю, ображена на 
пророка та його Бога, бо 
саме під час перебування 

Іллі в домі її син захворів 
та помер у неї на руках. 
Ілля сказав до неї: «Дай 
мені свого сина». «Це 
є ключове слово, – 
підкреслив Папа, – яким 
виражається наставлення 
Бога перед обличчям 
нашої смерті».

Господь, як пояснив 
Наступник святого 
Петра, не каже: «Тримай 
її для себе. Давай собі 
раду!», – але: «Віддай 
її мені». Пророк взяв 
дитину, пішов з нею до 
горішнього покою, і там, 
на самоті, «змагається 
з Богом», вказуючи на 
«абсурдність цієї смерті». 
Й Господь «вислухав 
голос Іллі», тому що «у 
дійсності, це Він, Господь 
Бог, промовляв та діяв 
через пророка», це Він 
устами Іллі сказав вдові: 
«Віддай мені твого сина», 
а тепер «повертає живого 
матері».

«Божа ніжність повністю 
об’являється в Ісусі, – вів 
далі проповідник. – Ми 
чули в Євангелії, як Він 
“пройнявся співчуттям” до 
вдови з Наїну в Галилеї, 
яка супроводжувала 
свого єдиного ще 
малолітнього сина до 
поховання. Але Ісус 
підходить, доторкається 
до мар, зупиняє 
похоронну процесію і, 
без сумніву, приголубив 
вмите сльозами обличчя 
бідолашної матері. “Не 

плач”, – каже їй. Немовби 
сказав: “Дай мені свого 
сина”. Ісус просить для 
Себе нашу смерть, щоб 
звільнити нас від неї і 
повернути нам життя. У 
дійсності, цей хлопчина 
пробудився, немов з 
глибокого сну, і почав 
говорити. Ісус “повернув 
його матері”. Він – не 
чарівник, він – втілена 
Божа ніжність. В Ньому 
діє безмежне Отче 
співчуття».

« С в о є р і д н и м 
воскресінням» Святіший 
Отець також назвав 
навернення святого 
Павла, про яке він сам 
розповідає у Посланні до 
Галатів. Ця «радикальна 
переміна» була не його 
здобутком, але «даром 
милосердя» Господа 
Бога, Який «обрав» та 
«покликав його Своєю 
благодаттю». «І також 
на грішниках, особисто 
на кожному з них, Ісус 

не перестає виявляти 
перемогу благодаті, 
що дає життя. Він каже 
до Матері Церкви: 
“Дай мені своїх дітей”, 
якими є всі ми. Він бере 
на Себе наші гріхи, 
забирає їх та повертає 
нас живими Церкві. І це 
особливим чином діється 
в цьому Святому Році 
Милосердя», – сказав 
Папа, підсумовуючи:
«Церква сьогодні 
показує нам двох своїх 
дітей, які є зразковими 
свідками цього таїнства 
воскресіння. Вони обоє 
можуть співати у вічності 
словами псалмоспівця: 
“На танок перетворив 
ти плач мій, Господи, 
Боже мій, хвалитиму тебе 
повіки” (Пс 30,12)».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/06/05/
папа_проголосив_двох_
свя тих_католицько ї_
церкви/1234947

(Продовження на ст. 35)

(продовження з попередньої сторінки)
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Папа: Євангельські Блаженства – навігатор на дорозі віри

06/06/2016 

Щоб не загубитися на дорозі віри, християни мають цінний дороговказ, яким є Блаженства. Ігнорування 
запропонованих ними маршрутів веде на слизькі сходинки ідолопоклонства: егоїзму, грошолюбства й 
марнославства. Думками про це Папа Франциск поділився під час проповіді в каплиці «Дому святої 
Марти» у понеділок, 6 червня 2016 року, коментуючи розповідь святого Матея про так звану «Нагірну 
проповідь».

Ісус, оточений натовпом, навчав «нового закону», який не касує «старого», але «вдосконалює його». «Цим 
новим законом є те, що ми називаємо “Блаженствами”, – сказав проповідник. – Вони є новим Господнім 
законом для нас. Вони є провідником, маршрутом, навігатором християнського життя. Саме йдучи цією 
дорогою, слідуючи за вказівками цього навігатора, можемо чинити поступ в нашому християнському 
житті».

У цьому контексті Святіший Отець пригадав слова, сказані Ісусом, записані в Євангелії від Луки, після 
аналогічної розповіді про Блаженства: горе багатим, ситим, тим, які сміються і тим, про яких усі добре 
говорять. Очевидно, зауважив він, що мова не йде про багатства самі в собі, але про те, що лихо 
приносить «прив’язаність», яка веде до «ідолопоклонства».

«Мова йде про анти-закон, про неправильний навігатор, – сказав Наступник святого Петра. – Зауважмо, 
що це три сходинки, які ведуть до погибелі, в той час як Блаженства є сходинками, завдяки яким чинимо 
поступ у житті. Цими трьома сходинками, що ведуть до погибелі, є насамперед, прив’язаність до багатств, 
бо тоді, мовляв, нічого не потребую. Марнославство, тобто, коли всі про мене добре відзиваються, коли 
надто багато кадильного диму, через що почуваюся важливим, і починаю вірити у власну праведність, 
подібно до фарисея з притчі… А третьою сходинкою є гордість, яка є насиченістю насмішками, які 
замикають серце».

З-поміж усіх Блаженств Папа виокремив сумирність, пригадуючи інші Христові слова: «Навчіться від мене, 
бо я сумирний серцем». Отож, сумирність, лагідність – це «спосіб буття, який дуже наближає нас до 
Ісуса». «Натомість, протилежне наставлення, – додав він, – завжди викликає ворожість, війни, чимало 
злих речей, що трапляються…».

http://uk.radiovaticana.va/news/2016/06/06/папа_євангельські_блаженства_–_навігатор_на_дорозі_
віри_/1235114

П’ятий національний молитовний сніданок у Києві зібрав 
очільників держави, політиків, дипломатів та релігійних 

провідників
2 червня 2016

П’ятий національний 
молитовний сніданок 
України відбувся 
2 червня за участі 
перших осіб держави, 
народних депутатів 

України, членів Уряду, 
депутатів парламентів 
країн Євросоюзу і 
США, представників 
дипломатичних місій, 
релігійних і громадських 
організацій. Учасники 
Сніданку спільно 

помолилися за мир та 
єдність в Україні.

За інформацією Прес-
служби Глави держави, 
участь у молитовному 
сніданку взяв Президент 
Петро Порошенко. Він 

зауважив, що він вперше 
на такому молитовному 
сніданку і висловив 
сподівання, що відтепер 
це стане традицією. 

(Продовження на ст. 37)



12 ÷åðâíÿ, 2016 p.  37

«Молитовні сніданки за 
участю представників 
релігійних організацій, 
державних діячів, 
політиків, урядовців, 
бізнесменів, є доброю та 
багаторічною традицією 
в багатьох демократичних 
країнах. Тепер ця 
традиція приживається 
і у нас, в Україні, у 
найдраматичніші часи 
нашої  новітньої історії, 
- сказав Президент.

Президент подякував 
всім, хто, незалежно 
від конфесії, молиться 
за українську армію, за 
наших захисників. «В цей 
час, коли країна бореться 
проти російського 
агресора, особливо 
гостро відчувається 
потреба у єдності 
заради миру, свободи, 
гідного майбутнього. А 
це може відбутися лише 
тоді, коли різні люди, з 
відмінними поглядами і 
позиціями, об’єднуються 
у спільній молитві до 
Господа за мир та 
злагоду на українській 
землі», - звернувся 
Петро Порошенко до 
учасників молитовного 
сніданку.

Глава держави закликав 
до згуртованості у 
справах, збереження 
та підтримки суспільної 
злагоди заради 
є в р о п е й с ь к о г о 
майбутнього нашої 
держави.

П’ятий національний молитовний сніданок у Києві...

Петро Порошенко 
зазначив, що зараз в 
Україні від рук російських 
агресорів гинуть 
найкращі сини й дочки 
нашої землі – захисники 
Вітчизни. Страждають 
мирні мешканці 
Донбасу. Сотні тисяч 
українських громадян з 
вини Кремля вимушені 
залишити свої домівки. 
Нелегко мешканцям 
тих територій, які 
межують з окупованими 
бойовиками районами, 
які живуть у так званій 
сірій зоні на  лінії 
розмежування. Ще тяжче 
переважній більшості тих 
людей, які знаходяться 
під окупацією.

«В таке лихоліття 
особливо багато 
людей звертаються за 
підтримкою до Бога, 
молячись про зупинення 
війни», - сказав Президент 
і нагадав слова  Ісуса: 
«Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими 
назвуться».

«Ми робимо все для 
встановлення миру 
на українській землі», 
- підкреслив Глава 
держави.
Однак, зазначив 
Президент, в агресора 
Росії інші плани: на 
окупованих територіях 
відбувається тотальне 
порушення прав 
людини, в тому числі 
і цілеспрямоване 

обмеження релігійної 
свободи; переслідування 
віруючих та утиск їхніх 
прав. Насамперед 
це стосується греко-
католиків, православних 
Київського Патріархату, 
протестантів, мусульман, 
юдеїв. Цілеспрямовані 
напади супроводжуються 
викраденнями, побиттям, 
катуванням, погрозами, 
захопленнями храмів 
та молитовних 
будинків, соціальних та 
реабілітаційних центрів.

«Як ніколи важливою є 
позиція тих християн, які 
йдуть захищати рідну 
землю, пам’ятаючи 
слова із Святого Письма: 
«Ніхто більшої любові не 
має над ту, як хто свою 
душу поклав би за друзів 
своїх», - наголосив Глава 
Української держави.

Президент зауважив, що 
проведення молитовного 
сніданку є чудовою 
нагодою для спілкування 
та повного порозуміння і 

наголосив на важливості 
участі у ньому вітчизняних 
та зарубіжних політиків, 
урядовців, представників 
В с е у к р а ї н с ь к о ї 
ради церков та 
релігійних організацій 
Парламентські молитовні 
сніданки є давньою 
традицією багатьох 
демократичних країн 
світу і слугують місцем 
духовного об’єднання 
і порозуміння політиків 
та урядовців. Більше 
60 років такі молитовні 
сніданки проходять в 
Конгресі США, а також 
в Європарламенті, у 
Німеччині, Норвегії та 
інших країнах. Вже п’ять 
років молитовні сніданки 
в Україні відбуваються 
під патронатом Голови 
Верховної Ради України.

http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/state/
n a t i o n a l _ r e l i g i o u s _
question/63566

(Продовження на ст. 37)

(продовження з попередньої сторінки)
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Тисячі вірян пройшли центром столиці на захист прав 
дітей та родини

5 червня 2016 

Близько п’яти тисяч 
віруючих разом з 
духовенством пройшли 
ходою центром Києва 
у суботу, 4 червня. 
Таким чином вони 
долучились до акції від 
Всеукраїнської Ради 
Церков та релігійних 
організацій до Дня 
захисту дітей і сім’ї. 
Разом з вірянами та 
громадськими діячами, 
ходу очолили лідери 
та представники усіх 
конфесій, які входять до 
Ради.

Хода розпочалась з 
центрального входу 
Софії Київської, де 
присутніх розважили 
сімейні пісні у виконанні 
гурту «Ноєв ковчег». 
Учасники мали змогу 
узяти плакати, де 
основними гаслами 
були: «Діти – це 
благословення Боже», 
«Бог – автор сім’ї», 
«Народ, який вбиває 
своїх дітей, не має 
майбутнього», «Стоп 
аборти», «Народився 
сам – дай народитись 
іншому» тощо. Мета 
акції – привернути увагу 
до проблем захисту 
прав дітей, утвердити 
в суспільстві принципи 
любові й поваги, 
виступити на захист 
сім’ї як союзу чоловіка 
і жінки, що відповідає 

Божому задуму та 
природі людини.

Один з учасників ходи, 
киянин Дмитро, сам 
має чотирьох дітлахів. 
Хоча він долучився до 
акції лише з середньою 
донькою, йому було 
важливо прийти, щоб 
п ро д емо н с т р у в а т и 
свою підтримку 
сімейних цінностей. 
«Ми підтримуємо ідею 
великих дружніх родин, 
виступаємо за здорові 
сім’ї», - додав чоловік.

Проведення ходи 
від ВРЦіРО стало 
символічним, оскільки цю 
ініціативу запропонував 
сьогодні вже покійний 
архиєпископ РКЦ в 
Україні Петро Мальчук 
ще 1-го березня. Тому 
цю акцію, яку планують 
зробити щорічною, 
присвятили його 
пам’яті. Однак деякі 
віруючі сумнівались 
в успішності обраної 
дати напередодні 
проведення Прайд-
параду представниками 
ЛГБТ-спільнот, щоб це 
не спровокувало нового 
конфлікту.

Пані Тетяна Домашенко 
з Києва навіть має 
невеличку збірку 
власних віршів, які 
присвятила питанням 
злагоди у родині, ролі 
чоловіка та жінки, 

виховання: «На цій ході 
йдуть мої онуки та інші 
родичі. Я ж мрію про те, 
щоб моя родина була 
схожа на святу родину 
з Назарету, аби ми всі 
жили дружньо».

Участь у ході взяли 
родини не лише з 
Києва, а й інших 
міст України. Були 
помітні представники 
Ж и т о м и р щ и н и , 
Львівщини, а також 
велика делегація 
Вірменської Церкви. 
Речники ходи 
нагадували, що подібні 
родинні цінності, за 
які виступають усі 
присутні, «є буденність 
для кожного вірянина». 
Серед присутніх 
активними також були і 
мусульмани, як з ДУМУ, 
так і з ДУМУ «Умма».

Мешканка столиці 
Тетяна, мама доньки, 
та Олена, мати двох 
дівчаток, бачать 
особливий символізм 
у цій акції. Для пані 
Олени важливим 
було відкрито заявити 
про свою позицію та 
підтримку традиційної 
родини. «Сьогодні ми 
маємо чимало прикладів 
насилля у родині, - 
зауважила Тетяна. – 
Нам важливо звертати 
на це увагу, будувати 
правильний фундамент 
для родини. Приємно 

бачити тут ті організації, 
куди можна звернутись 
за допомогою, а також 
численних представників 
духовенства».

Двогодинна хода 
завершилась спільною 
молитвою та концертом 
за участі дітлахів на 
Європейській площі. 
Очільники релігійних 
організацій звернулись 
до усіх з прохання 
молитись за родинну 
злагоду, підтримувати 
мир і словом, і ділом. 
За їхніми словами, сім’я 
– це основа кожної 
держави, культури та 
мови народу, головна 
опора суспільства. 
Особливу увагу треба 
ж звертати як на 
виховання майбутнього 
покоління, так і на 
роль батька, який 
часто може здаватись 
не ідеальним, але є 
опорою для дружини 
та прикладом для 
дитини. Організатори 
сподіваються, що 
подібна хода стане 
традиційною і буде 
проводитись у столиці 
щороку.

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
ua/ i ndex/a l l _news/
communi ty/re l ig ion_
and_society/63586



Глава Церкви: «Той, хто піднімає руку на ненароджених 
дітей, вбиває майбутнє України і нашого народу»

Субота, 04 червня 2016, 16:14
  
Ми прагнемо урочисто заявити про гідність української сім’ї, про гідність і права дітей України. Будь-які 
намагання прирівняти до подружнього зв’язку між чоловіком і жінкою інші види співжиття є дискримінацією 
сім’ї. Той, хто піднімає руку на ненароджених дітей, вбиває майбутнє України і нашого народу.

Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав на Європейській площі в Києві 4 червня 
на завершення Міжконфесійної ходи на захист прав сім’ї та дітей.

Додамо, у Києві відбулася хода на захист прав сім’ї та дітей. Її ініціатором виступила Всеукраїнська 
рада Церков та релігійних організацій. Мета акції — привернути увагу до проблем захисту прав дітей, 
утвердити в суспільстві принципи любові й поваги, виступити на захист сім’ї як союзу чоловіка і жінки, 
що відповідає Божому задуму та природі людини. У ході взяли участь понад 5 тисяч вірних різних 
конфесій. По завершенні ходи на Європейській площі до учасників звернулися члени Всеукраїнської 
ради Церков, наголосивши на значенні сім’ї та правах ненароджених дітей. 

Департамент інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/photo/glava_tserkvi_toy_hto_pіdnіmaie_ruku_na_nenarodzhenih_dіtey__vbivaie_
maybutnie_ukraini_і_nashogo_narodu_76865.html
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Папа призначив єпископа Яна Собіло головою Комітету з надання 
гуманітарної допомоги постраждалим від війни в Україні

8 червня 2016

Офіційним листом папа Франциск призначив єпископа-помічника 
Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні 
Яна Собіло Головою Комітету з надання гуманітарної допомоги, 
зібраної за його ініціативою серед католиків Європи для 
постраждалих внаслідок війни на сході України. Про це сьогодні 
повідомили в Апостольській нунціатурі в Україні.

24 квітня в католицьких церквах Європи відбулася збірка на 
потреби постраждалих від війни в Україні, яку папа Франциск оголосив 3 квітня. Сума зібраних коштів 
поки що не розголошується, проте вже відомо, що сам Понтифік жертвує значний особистий внесок.

“Зібрані пожертвування призначені виключно для населення, що постраждало внаслідок війни, без 
поділу щодо віри, конфесії чи етнічної приналежності”, - йдеться в листі державного секретаря Ватикану 
кардинала П’єтро Пароліна до єпископа Яна Собіло, яким Ватикан його призначає Головою технічного 
комітету розподілу коштів. Комітет складатиметься з пяти осіб, його мандат триватиме один рік та може 
бути продовжений.

Механізм діяльності Комітету формується, проте вже відомо, що для визначення окремих випадків 
надання допомоги, він послуговуватиметься пропозиціями, які йому надсилатимуть міжрелігійні чи 
міжконфесійні органи в окремих регіонах, єпископи, зокрема і некатолицькі, та інші організації.
“Оскільки йдеться про особисту ініціативу Папи, остаточними відповідальними за неї будуть Державний 
Секретаріат та Папська Рада «Cor Unum», через Апостольську Нунціатуру в Україні. На Папську 
Раду, зокрема, покладена відповідальність загального нагляду над технічним виконанням ініціативи, 
а також оцінювання технічних питань щодо проектів та остаточних їх затверджень” - повідомили в 
Апостольській нунціатурі.

В екслюзивному коментарі для РІСУ єпископ Ян Собіло зазначив, що папська акція для України має на 
меті показати втомленим війною українцям любов і турботу Католицької Церкви. “Духовне та моральне 
становище людей, які постраждали від війни, дуже складне. Папська допомога стане для них промінням 
радості та надії, що брати і сестри в Європі не забувають про них”, - наголосив єпископ Собіло.
15-20 червня Україну з офіційним візитом відвідає державний секретар Ватикану кардинал П’єтро 
Паролін. Передбачені зустрічі в Києві, Львові та Запоріжжі, де офіційно стартує акція “Папа для 
України”, і зустрінеться не лише з церковними чи державними лідерами, але й також з переселенцями 
та тими, кого найбільше зачепила війна.

Раніше Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті відвідував зону конфлікту, 
зокрема святкував Великдень в Донецьку, що перебуває під контролем бойовиків, та мав змогу 
поспілкуватися з переселенцями, мешканцями непідконтрольних територій та тих, хто живе в “сірій 
зоні” - безпосередньо біля лінії розмежування.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/apostolic_nunciatura/63622
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У Черкасах з пневматичної зброї обстріляли 
храм УГКЦ

У Черкасах у неділю вночі з пневматичної зброї 
обстріляли каплицю Покрови Пресвятої Богородиці 
УГКЦ. Загалом було здійснено п’ять пострілів. Про 
деталі інциденту у “Фейсбуці” розповів священик 
Юліан Шеремета, повідомляє Інфоміст.

“Прийшовши в понеділок вранці та відслуживши 
Літургію, я помітив, що одне скло є розбитим, а потім 
почав придивлятися та й побачив кульові отвори на 
трьох вікнах з боку дороги. Всього було зроблено 5 
пострілів. Кулі пробили лише перше скло, а два інших 
вціліли. У нас кожне вікно має 3 скла. Ми відразу 
викликали поліцію та склали акт та заяву. До цієї справи підключилось також СБУ, за що я їм 
вдячний”, – написав Шеремета.

“Три дні тому ми почали копати котлован для будівництва великого храму. Можливо, постріли були 
пов’язані з цією подією, але точно стверджувати не можу. Для нас це знак того, що ми повинні 
впевненіше і рішучіше рухатись вперед, хоч як би зло цього не хотіло. Надіюся, що зловмисники 
невдовзі будуть виявлені. Хай Бог простить їм. Дякую усім, хто підтримує нас”, – додав священик.
 

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/scandals/63541


