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Óêðà¿íñüêà Âåðñ³ÿ

ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ВКРАЙ НЕОБХІДНА
ВАША ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Переміщення нашого катедрального парафіяльного будинку і Канцелярії Архиєпархії продовжується.
На сьогоднішній день ми отримали приблизно 95,000 доларів датками, за які надзвичайно вдячні.
Значні витрати – найперше на встановлення ліфта, який буде обслуговувати і будівлю колишньої школи,
куди переміститься Канцелярія, і колишній конвент, куди уже перемістився парафіяльний будинок, та на
встановлення комунікаційного обладнання – очікують на нас.
Наше переміщення дозволить нам зрентувати актуальне приміщення Канцелярії, що забезпечить такий
потрібний прибуток на покриття зростаючих витрат на утримання Архиєпархії. Ми не піднімали чинш,
який сплачують парафії в Архиєпархію уже 12 років, розуміючи, що парафіяльні витрати на управління
також зростають. То ж, щоб не накладати додаткові стягнення на наші парафії ми здійснюємо це
велике переміщення. Сподіваний прибуток з ренту послужить всім нам в Архиєпархії.
Ми просимо вашої щедрої допомоги на покриття витрат на цей проект переміщення. Це необхідно
для нашої Церкви сьогодні і на майбутнє. Просимо вас допомогти нам встановити ліфт, який потрібний
в усіх таких будинках, і що полегшить доступ на поверхи для всіх людей.
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 2)

Сестри Місіонарки Покрову Божої Матері пакують експонати музею «Скарб віри»
для перенесення в нове приміщення
В цьому випуску: Повідомлення Митрополита Стефана - ст. 2

ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ВКРАЙ НЕОБХІДНА ВАША
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Наша найсердечніша подяка всім, хто уже відповів на наше
прохання. Ми сподіваємося на фінансову підтримку ще багатьох,
що допоможе нам завершити цю програму переміщення.
Нехай Господь щедро благословить вас лише Йому відомими
шляхами.

+Митрополит-Архиєпископ
Стефан Сорока

Donations received
May - June 2016
$100 - 199
Rev. Deacon Michael Waak
Rev. Anthony J. Killian
$200 - 499
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church Millville, NJ

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

$500 - 999
Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka

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.
червень 2016 р.

Повідомлення Митрополита Стефана
Наступні
зміни
в
пастирських
призначеннях
будуть
здійснені у відповідь на
різні вимоги і потреби в
відповідних парафіях.

церкви
св.
Івана
Хрестителя в Річмонд,
Вірдж., з 31 липня 2016
р.

2.
З 31 липня 2016
р. Всечесний о. Петро
увільняється
1.
З 31 липня 2016 Зварич
р. українська католицька від своїх обов’язків і
місія св. Івана Хрестителя відповідальності пароха
в
Річмонд,
Вірдж., Української Католицької
закривається. Остання Церкви Благовіщення
Божественна
літургія Пресвятої Богородиці в
буде відправлена в Манасса, Вірдж.
неділю, 3 липня 2016
З 31 липня 2016
р. Всечесний о. Петро 3.
Зварич
увільняється р. Всечесний о. Роман
від своїх обов’язків і Петришак звільняється
відповідальності пароха від своїх обов’язків
відповідальності
української католицької і
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о. Петро
Зварич

о. Роман
Петришак

парафіяльного
адміністратора
української католицької
церкви Пресвятої Трійці
в Сильвер Спрінг, Мер.

Думенко
звільняється
від своїх обов’язків і
відповідальності пароха
Української Католицької
Церкви святого Стефана
в Томз Рівер, Н.Дж.

4.
З 31 липня 2016 р.
Всечесний о. Олександр (Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 3)

Повідомлення Митрополита Стефана
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

5.
З
31
липня
2016 р. Всечесний
о.
Володимир
Попик
увільняється
від своїх обов’язків
і
відповідальності
пароха
Української
Католицької
Церкви
святих Петра й Павла
в Плимут, Пенс., та
Української Католицької
Церкви Преображення
Господнього в Нантікок,
Пенс.
6.
Починаючи
з 1 серпня 2016 р.
всечесний о. Олександр
Думенко призначається
парафіяльним
адміністратором
української католицької
церкви
Пресвятої
Трійці в Сільвер Спрінг,
Мер., та української
католицької
церкви
Благовіщення Пресвятої
Богородиці в Манасса,
Вірдж.
7.
Починаючи
з 1 серпня 2016 р.

цих
змін
набагато
складніші, ніж може
здатися. Ми намагаємося
з а д о в і л ь н и т и
пасторальні
потреби
парафій і в той же час
залишатися чутливими
до потреб священиків (і
їхніх родин) на скільки це
можливо. Покликання
до
священства
передбачає готовність
кожного
священика
ставити
потреби
вірних, та тих кому ми
покликані служити, на
перше місце. Особиста
жертовність, як би важко
не було це усвідомити,
є
невід’ємною
частиною покликання
до священства.
Ми
дякуємо
нашому
духовенству та вірним
за їхню повну підтримку
в цей складний час змін
в усіх парафіяльних
призначеннях. Процес
розпізнання
часто
триває місяці, і включає
в себе роздуми та
обговорення.
Прошу

всечесний о. Володимир
Попик
призначається
парохом
української
католицької церкви св.
Стефана в Томз Рівер,
Н. Дж.
8.
Починаючи
з 1 серпня 2016 р.
всечесний о. Петро
Зварич призначається
п а р а ф і я л ь н и м
адміністратором
української католицької
церкви Преображення
Господнього
в
Нантікок та української
католицької
церкви
святих Петра й Павла в
Плімут, Пенс.
9.
Починаючи з 1
серпня 2016 р. всечесний
о. Роман Петришак
повертається до своєї
єпархії приписання –
Стрийської Української
Греко-Католицької
Єпархії, Україна.
Ми просимо зрозуміти
парафіян, що причини

о. Олександр
Думенко

о. Володимир
Попик
вас молитися за наших
священиків, які цього
року переміщуються в
інші парафії. Дякую!

П’ятдесята річниця приїзду Сестер Місіонарок Покрову
Божої Матері і заснування дитячого садочку Дитятка
Ісуса при Українській Католицькій Катедрі
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 через Facebook
Messenger, чи на електронну пошту: romasaw@gmail.com.
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ЗАЗНАЧІТЬ ДАТУ!
Українські Католицькі Єрархи США
запрошують усе духовенство, монашество
та вірних взяти участь в молитовному
поминанні нашого першого Єпископа
Високопреосвященного Сотера Стефана
Ортинського, ЧСВВ
з нагоди 150-ої річниці його народження,
125-ої річниці рукоположення на священика
та 100-ліття від дня смерті
яке відбудеться
30 жовтня 2016 р., о 3 год. дня
в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття,
Філадельфія, Пенс.
Буде відслужена Вечірня
на якій свої роздуми запропонує
Всечесніший о. Д-р Іван Кащак,
Автор дослідження,
“Єпископ Сотер Стефан Ортинський
та Генеза Східно-Католицької
Церкви в Америці”.
По завершенні - поминальна
молитва в крипті Катедри
і відкриття й благословення
перенесеного на нове місце
Музею «Скарб віри»
присвяченого Єпископу
Ортинському.
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82th Annual Ukrainian Seminary Day Will Be Held Sunday, July 31;
Metropolitan Soroka Will Be Main Celebrant at 11 a.m. Divine Liturgy
Minersville, PA. --The
82nd Annual Ukrainian
Seminary Day will be
held Sunday, July 31st
at St. Nicholas Church
Picnic
Grounds
in
Primrose (just outside
Minersville),
Schuylkill
County, Pa. This annual
event is sponsored by the
12 parishes and faithful
of the South Anthracite
Deanery
under
the
leadership
of
their
respective pastors. The
theme for this year’s event
is the 75th anniversary
of St. Josaphat Seminary
and the celebration of
all who have discerned
their vocation to the
priesthood through the
seminary.
A Hierarchical Divine
Liturgy will be celebrated
by
MetropolitanArchbishop
Stefan

St. Josaphat Seminary
Soroka and clergy of and Blessed BishopMykola
the deanery at 11 a.m. Martyr
in the air-conditioned St. Charnetsky, C.Ss.R.
Nicholas Hall.
Visitors will also have an
The Divine Liturgy will opportunity to view the
conclude with a healing Vatican-authorized fullservice and anointing size replica of the Shroud
and the veneration of of Turin, which will be on
the relics of Blessed display throughout the
Sister
Josaphata day.
Hordashevska, S.S.M.I.
A concert and dance
program by the Kazka
Ukrainian Folk Ensemble,
will be presented in the
open air band pavilion
in the afternoon from 1
p.m. to 3 p.m.
Polka music will be
provided by the John
Stevens’
Doubleshot
Orchestra from 4 p.m. to
8 p.m.

Pyrohy, holubtsi, kobasa,
halushki,
home-made
soups, home-made cakes
and pastries, together
with traditional American
fare and beverages will
also be available to whet
the appetites of young
and old alike.
Admission and parking
are free.
Buses are
welcome.
St. Nicholas Picnic Grove
and Hall are located on

A theme basket auction, a
variety of vendors selling (continued on next page)

Kazka Ukrainian Folk Ensemble
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traditional Ukrainian and
Eastern European items,
a Pysanky demonstration
with classes for the
youth in attendance and
exciting games for the
kids will be part of the
day’s festivities
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82th Annual Ukrainian Seminary Day Will Be Held Sunday, July 31;
Metropolitan Soroka Will Be Main Celebrant at 11 a.m. Divine Liturgy
(continued from previous page)

Route 901 one mile
north of Minersville in
the village of Primrose,
Schuylkill
County,
Pa. (GPS locator:
855 Sunbury Road,
Pottsville, Pa.)
From 1985 through
2015,
Ukrainian
Seminary Day has
raised over $785,000
for
the
financial
support of St. Josaphat
Ukrainian
Catholic
Seminary,
adjacent
to the campus of The
Catholic
University
of
America
in
Washington, D.C.
Plan now to attend
this 82nd celebration
of faith, spiritual and
cultural heritage in the
anthracite coal region
of Pennsylvania, home
of the first Ukrainian
Greek Catholic Church
in America.
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Holy Dormition Pilgrimage
The Sister Servants of Mary Immaculate cordially invite you to the 62nd Holy Dormition Pilgrimage on August
13-14, 2016 at the Motherhouse of the Sisters Servants of Mary Immaculate, 150 Sisters Servants Lane,
Sloatsburg, NY 10974. This year’s theme is “Jesus the Face of Mercy; Mary - the Mother of Mercy.”

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

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

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

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

Sister Kathleen Hutsko, SSMI

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

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

P ilgrimage weekend
26 ÷åðâíÿ, 2016 p.

Contact Sr. Kathleen at (845) 753-2840

August 13 - 14, 2016
7

ssminy@aol.com

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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Важливі події в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії
Важливі події в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії
Для зручності подаємо перелік дат і важливих заходів.
26 червня 2016 р. – святкування 50-ліття служіння Сестер Місіонарок
Покрову Матері Божої в Філадельфії, Пенс., Божественною літургією об 11
год.
ранку в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття,
Філадельфія, Пенс.
Опісля обід (за попереднім зголошенням).
31 липня 2016 р. – Щорічний Український День Семінарії в залі св. Миколая і
в гаю, Primrose, PA. (GPS адреса: 885 Sunbury Rd., Pottsville, PA).
Святкування 75-ліття Семінарії святого Йосафата: Божественна літургія об 11
год. ранку з Архиєпископом та духовенством з околиць. 82-ий фестиваль
Українського Дня Семінарії – до 8 год. вечора.
14 серпня 2016 р. - «Ісус – Образ Милосердя; Марія – Мати Милосердя» щорічна проща на празник Успіння Пресвятої Богородиці в Словтсбургу, Н.Й.
(монастир Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії).
18 вересня 2016 р. – Святкування 100 +5 річчя української католицької церкви
Вознесіння Господнього в Sayre, PA.
19-22 вересня 2016 р. – Щорічні реколекції духовенства в Реколекційному
Центрі св. Альфонса, Long Branch, NJ.
2 жовтня 2016 р. – «Мати Милосердя» - щорічна Архиєпархіяльна проща із
проходженням через «Двері Божого Милосердя» в каплиці Пресвятої Трійці
монастиря Сестер Чину св. Василія Великого, Факс Чейс, Пенс.
2 жовтня 2016 р. – Святкування 125-ліття української католицької церкви
Покрову Пресвятої Богородиці в McAdoo, PA. Божественна літургія о 1 год.
дня.
9 жовтня 2016 р. – святкування 100-літнього ювілею української католицької
церкви Успіння Пресвятої Богородиці, Bayonne, NJ. Божественна літургія об
11 год. ранку.
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 10)
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Важливі події в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

16 жовтня 2016 р. – Святкування річниць подружжів в Архиєпархії;
Божественна літургія об 11 год. ранку в Українській Католицькій Катедрі
Непорочного Зачаття, Філадельфія, Пенс.
30 жовтня 2016 р. - Поминання Преосвященного Сотера Стефана
Ортинського, ЧСВВ, першого Єпископа Східних Католиків в Америці. Вечірня
та поминальна молитва о 3 год. дня в Українській Католицькій Катедрі
Непорочного Зачаття у Філадельфії, Пенс.
Відкриття і посвячення перенесеного на нове місце українського
католицького Музею «Скарб віри» присвяченого першому єпископу.
6 листопада 2016 р. – Святкування 95-річчя української католицької церкви
святого Івана Хрестителя та 10-річчя відкриття Українського Культурного
Центру в Виппані, Н. Дж.
9, 10 листопада 2016 р. – Архиєпархіяльна конференція духовенства,
Вашінгтон, ОК.
Святкування 75-літнього ювілею заснування нашої Української Католицької
Семінарії св. Йосафата, Вашінгтон, ОК.
13 листопада 2016 р. – Архиєрейська Божественна літургія в Українському
Католицькому Крайовому Соборі Пресвятої Родини в Вашінгтоні, ОК.
Подячне святкування 75-річчя Української Католицької Семінарії св. Йосафата,
Вашінгтон, ОК.
9 грудня 2016 р. - Щорічна подячна Божественна літургія на Празник
Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною: за всіх жертводавців
Української Католицької Архиєпархії Філадельфії, 9 год. ранку, Українська
Католицька Катедра Непорочного Зачаття, Філадельфія, Пенс.
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Ukrainian American Sport Center – Tryzub
Неділя, 28-ого серпня ~ 12:00 P.M. до 8:00 P.M.

ФЕСТИВАЛЬ У 25-У РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ
Програма на сцені:
Танцювальний Ансамбль “BOЛOШКИ”
(Jenkintown, PA)
Танцювальний Ансамбль “IСKPА”
(Whippany, NJ)
Скрипалька Iннеса Тимочко- Декайло
(Львів Україна – New York)
Оркестра “VOX ETHNIKA” (New York)
Хор “СПIB ЖИТТЯ”
(Washington, DC)
Забава після програми на сцені ~ Оркестра Vox Ethnika
Admission: $15; Students: $10; Kids 14 and under: Free; Free Parking

Lower State & County Line Roads, Horsham, PA ~ 267-664-3857

www.tryzub.org
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Празник Святиx Петрa і Павла - (29-го ЧЕРВНЯ)
Святий Петро
Апостол, якого вибрав
Ісус
Христос,
щоб
він став провідником
апостолів,
а
потім
першим Папою святої
католицької
Церкви,
був бідний рибак, що
звався Симеон. Його
старший брат Андрей
привів його до Ісуса,
а Ісус сказав йому, що
його ім’я буде Петро, це
значить „скеля” і що він
стане угольним каменем
Його Церкви.
Одного
дня
люди
зібралися над берегом
Генезаретського озера,
щоб послухати Ісуса.
Христос
вступив
у
човен Петра й велів
йому відбити трохи від
берега та промовляв
до народу. Коли Ісус
скінчив навчати нарід,
він
сказав
Петрові
поплисти човном на
глибшу воду й закинути
сіті. Петро сказав, що
він цілу ніч трудився,
щоб зловити рибу, але
не мав успіху. Звичайно
ніч є найбільш пригожа
для ловлі риби, але
Петро послухав Ісуса і
дуже здивувався, коли
сіті були повні риби.
Було її так багато, що
сіті почали рватися. Тоді
Петро переконався, що
Ісус справді є Богом і
побоявся, чи він гідний
бути його учнем. Ісус
успокоїв його і сказав
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тонути. Ісус
взяв його за
руку і сказав:
„Яким ти є
маловіром!”
Цей
досвід
навчив Петра,
і він навчав
інших, що хоч
ми слабодухи,
але’
з
поміччю Бога
ми можемо
р о б и т и
б а г а т о
д о б р и х
речей.
Віра Петрова
в Ісуса щораз
зростала.
він наказав апостолам більше
підплисти до гори, з Коли Ісус запитав раз
якої він міг би молитися. апостолів, що вони
Вони так і зробили. Коли думають про Нього Ісус молився, апостоли хто Він, то Петро сказав
заснули в човні. Раптом слушно: „Ти Христос, Син
зірвалась буря й почали Бога живого!” Відповідь
подобалася
підноситись величезні Петра
Ісусові,
і
Він
сказав
хвилі, та так високо, що
замало не перевернули Петрові, що він стане
човна. Але раптом головою Його Церкви
апостоли
побачили, із повною владою.
що якась постать до
них зближалася по воді Куди ходив Ісус, св.
йдучи. Вони налякалися Петро й інші апостоли
й почали зі страху йшли за Ним. Петро
кричати. Але зараз мав змогу бачити всі
почули голос Христа, чуда, які чинив Христос;
що сказав до них: „Не він за прикладом Христа
бійтесь, це Я!” Петро навчився, як треба
хотів по воді підійти молитися. Він бачив
до Ісуса, бо Христос Христа у славі на горі
велів йому це зробити. І Тавор і був також там, де
Петро пішов по воді і не Ісуса судили й засудили
втонув. Та коли висока на смерть. Св. Петрові
принесли
хвиля
наблизилася, найперше
він злякався й почав вістку про воскресення
йому не боятись, бо він
стане рибаком людських
душ. Ця обіцянка Ісуса
сповнилася, коли Петро
вживав науки Христа
як сіті, що притягала
багато людей до Бога.
Як апостоли ходили
за Ісусом з місця на
місце, їх любов до
Нього зростала щораз
більше. Одного дня Ісус
промовляв до великої
скількости народу і
помножив п’ять бохонців
хліба і дві риби так, щоб
увесь нарід наситився.
Потім
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Ісуса, і він разом з
апостолом Іваном побіг
побачити порожній гріб.
Вкінці він сидів з іншими
апостолами,
коли
ввійшов Ісус і сказав:
„Мир вам!”
Коли Ісус вознісся на
небо, св. Петро зайняв
його місце на землі,
як голова Христової
Церкви,
і
хрестив
людей, проповідуючи,
та
робив
чуда,
переживаючи муки у
в’язниці та всі небезпеки
переслідування.
Часами нам здається, що
святі були посвяченими
особами самому Богові
без терпінь і страждань,
але, це не так. Життя св.
Петра дає нам образ
людини, яка жила як
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 13)

Празник Святиx Петрa і Павла - (29-го ЧЕРВНЯ)
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

кожна інша людина
і часто помилялася.
Оповідають, що коли
Христа зловили, Петро
був з ним. Злочинці
питали св. Петра, чи він
був приятелем Христа,
а Петро зі страху
заперечив аж три рази.
Потім він каявся, що він
так зі страху зробив, але
Ісус це знав і простив
йому. Ми всі також
люди, і часто робимо
помилки,
а
навіть
грішимо. Та ми повинні
знати, що коли ми перед
Богом визнаємо всі
наші провини і будемо
щиро жалувати, що ми
їх вчинили, то Бог може
нам ті гріхи простити.
		
Наші Святі, СМПМБ,
стор. 56-58

і про його визнавців.
Він хотів знищити тих
визнавців, бо думав,
що вони були неправі
у своєму навчанні. Так
він почав їх вишукувати,
ловити й ув’язнювати.

Коли Павло відбув
подорож до Дамаску,
трапилося щось таке, що
зворушило його дуже .
Із неба заясніло опівдні
ярке світло, ясніше від
сонця, і Павло’ впав
із коня’ на землю. Він
побачив якусь постать
і почув голос: „Савле,
Савле, чого ти мене
переслідуєш?”
Савло
запитав: „Хто ти, пане?”
Тоді знову почув голос:
„Я Ісус з Назарету,
якого ти переслідуєш”.
Тремтячи із страху,
Павло запитав: „Пане,
що Ти хочеш, щоб
Святий Павло
Кілька
років
після я зробив?” А голос
народження
Христа, відповів: „Устань, іди
прийшла на світ дитина до Дамаску, а там
в місті Тарзос у Кілікії. дізнаєшся, що маєш
Хоч її батьки були робити”.
жидами, то вона через
своє місце народження Коли Павло встав, він
була
римським відчув, що він сліпий.
подорожні
громадянином.
її Приятелі
жидівське ім’я було повели його до Дамаску.
Савло,
а
римське Три дні він нічого не міг
Павло. Коли Павло бачити, анї не хотів їсти,
виріс,
то
навчився ні пити. Тоді його завели
робити шатра, а згодом до чоловіка, що звався
пішов до Єрусалиму Ананій, який положив
і присвятився студіям на нього свої’ руки, і
права. Він ніколи не Павло прозрів. Ананій
бачив Христа, але’ чув охрестив його, і Павло
про Нього багато, як подався в Арабську
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пустиню,
щоб
там Не
було
легко
навчатись і молитись.
Павлові
виконувати
працю
для
Христа.
Коли він вернувся до Часто
доводилось
Дамаску, жиди дуже йому зустрічатися з
його боялися. Вони людьми, що були йому
не
довіряли
йому, ворожі. Його вязнили й
дивуючись, як людина, переслідували, а в кінці,
що
переслідувала в шістдесят сьомому
християн, тепер заявила, році йому стяли голову
що визнає Христа. Він в Римі, з наказу цісаря
подався до Єрусалиму Нерона.
і там познайомився
з
св.
Петром
та Св. Павло був людиною
ввійшов у християнську послуху й відваги. Від
громаду. Але й вони дня свого хрещення
побоювалися Павла. З до останньої хвилини
Єрусалиму він вернувся смерти він ніколи не
до Тарзосу, потім до відрікся Христа. Ми
Антіохії, а пізніше знову часами,
коли
нам
до Єрусалиму. У сорок добре
поводиться,
четвертому році Павло забуваємо про Христа і
вибрався в довгу місшну не стараємось показати
подорож у всі частини йому нашу любов. А
тогочасного
світу, з другої сторони, коли
проповідуючи навчання нас нападе гризота
Христове. В наступних й журба, ми тоді
роках він відбув три пригадуємо собі Бога
подорожі,
і
число і хочемо, щоб Він нам
християн збільшалось скоро помагав. Але нам
завдяки його проповідям. треба поступати так, як
Щоб
мати
звязок робив Святий Павло із
новоохрещеними все надіятись на Ісуса
вірними, він писав до та виявляти йому свою
них багато листів із любов без огляду на
заохотою та вказівками, те, чи ми в щастю чи в
щоб вони твердо стояли нещастю,
у вірі до Христа. Він 			
також посилав листи Наші Святі, СМПМБ,
до інших апостолів, стор. 64-65.
висловлюючи
свої
думки про Христа. Ще
й сьогодні, читаючи
його листи, набираємо
багато сили й заохоти
до нашої віри.
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Year of Mercy Column for
June 26 - by Mr. Peter Yaremko
This Word Changes
Everything
The Internet came on the scene
back in 1995 or so. By 2000, it was
becoming a household word, and
business people adopted the mantra:
“The Internet changes everything.”
In the Church, we are halfway through
our celebration of the Jubilee Year of
Mercy.

FIRST
CONFESSION
AND SOLEMN
COMMUNION
IN LANCASTER

FIRST
CONFESSION
AND SOLEMN
COMMUNION
IN READING

First
Confession
and
Solemn Communion were
celebrated at St Andrew
the Apostle parish in
Lancaster, PA on May 29.
Anna Grechaniuk and
Ivanka Hrynyuk received
God’s bountiful graces
through these wonderful
sacraments in the presence
of their families and parish
family! A small reception
was held at the church hall
after the Divine Liturgy to
celebrate these two young
ladies! May God bless
them today and always!
Mnohaya Lita!

First
Confession
and
Solemn Communion were
celebrated at Nativity of the
Blessed Virgin Mary parish
in Reading, PA on June 5.
Will Ferenchick and Ragan
Kappenstein
received
God’s bountiful graces
through these wonderful
sacraments in the presence
of their families and parish
family! These two young
men made history as they
are the first to receive their
First Confession in the
parish’s new church! May
God bless them today and
always! Mnohaya Lita!

Submitted by : Father Andriy Rabiy
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When the Holy Father proclaimed the
Jubilee year, he said: “I have thought
about how the Church can make
clear its mission of being a witness
of mercy. The mercy of God must be
at the center. We must ‘feel mercy.’
This word changes everything. It’s the
best thing we can feel; it changes the
world.”
In writing about the Jubilee Year, an
Italian journalist and publisher noted:
“If we do not understand that mercy
is the heart of the Gospel, we cannot
fully understand Jesus Christ or the
tenderness of the Father who sends
him to listen to us, to heal us and to
save us.”
Then there is Trappist Priest Simeon
Leiva-Merikakis, speaking bluntly
about the immensity of God’s mercy:
“Whoever receives mercy must give
mercy, or else he will choke on it.”
God gives his mercy so abundantly
that we always will have more than
enough for ourselves and for everyone
we encounter, he explains.
Like the miraculous loaves, mercy is
multiplied in the giving.

Skoufis Scholarship
21 червня 2016 р. Архиєпископ Стефан
Сорока відслужив панахиду за спасіння душ
Peter & Helen Skoufis та їх родини в Каплиці
Менор Коледжу в Дженкінтавн. Під час
обіду, який відбувся після служби, George
Predaris & John Rozos від імені родини Skoufis
передали Архиєпископу Сороці та сестрі
Сесилії Юрасінській, ЧСВВ, щедру пожертву
зі Skoufis estate, яка призначається на
стипендії Української Католицької Семінарії
св. Йосафата та Менор Коледжу відповідно.
Філадельфійська Архиєпархія щиро вдячна
родині Skoufis за їхню щедрість і довіру до
вищої освіти.

Senior Advisor to the President of Ukraine Visits Manor College
Fox Chase, Pa.--The Honorable Serhiy Kvit, senior advisor to the president of Ukraine visited Manor College
here on Thursday, May 26, 2016. He met with Manor’s president, Jonathan Peri, college administrators,
partner institution colleagues, and members of the Ukrainian community. The purpose of the visit was to
discuss how Manor College and the National University of Kyiv-Mohyla Academy in Ukraine may share
and exchange students, faculty, programs, and courses between the two institutions.
Minister Kvit, currently professor at Kviy-Mohyla is seeking ways to connect the rich Ukrainian heritage
at Manor College with Kyiv-Mohyla Academy. He is a former member of Parliament, former Minister
of Education and Science of Ukraine, and former president of Kyiv-Mohyla, a university that has been
exclusively under Ukrainian supervision since 1615.
In commenting on the meeting, President Peri said, “Minister Kvit shared with us that in Ukraine, there are
concerted and noble efforts for reform and progress. These efforts are often compromised by a system
that cannot untie certain leaders from ideals that
are historically and presently in conflict with the
ideals of Ukrainian independence. . . . If Manor
College can be a force of influence to enhance
educational opportunities in Ukraine, then the
endeavor for peace set forth in Manor’s mission
statement grows in its fulfillment.”
A town hall gathering, hosted at the Ukrainian
Educational and Cultural Center in Jenkintown,
Pa. followed the campus visit.
Minister Kvit
addressed numerous domestic and foreign policy
issues confronting Ukraine. The meetings were
(continued on next page)
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Senior Advisor to the President of Ukraine Visits Manor College
(continued from previous page)

organized by Andrij V.R. Szul, Esq. with additional support from the Ukrainian Congress Committee of
America-Philadelphia Branch President, Eugene Luciw, Esq.; Organization for the Defense of Four Freedoms
for Ukraine-Philadelphia Branch President Yuri Nakonechny; and Shevchenko Scientific Society-Philadelphia
Study Center Honorary Board Member Prof. Natalia I. Pazuniak, Ph.D., a former Professor at Manor
College and the University of Pennsylvania.
President Peri and his administration plan to continue the dialogue with Minster Kvit and leaders of the
Ukrainian government and Kyiv-Mohyla Academy to further the collaboration between the two institutions
of higher education.
Manor College is a private, Catholic, co-educational, independent institution of higher learning founded in
suburban Montgomery County, Pa. in 1947 by the Byzantine Ukrainian Sisters of Saint Basil the Great.

Manor Valedictorian, Isla Martinez-Iglesias Awarded
Jack Kent Cooke Scholarship; a $40,000 per year scholarship
JENKINTOWN,
PA
– On Tuesday, May
31, 2016 the Manor
College
community
gathered to celebrate
its 2016 Valedictorian,
Isla
Martinez-Iglesias,
who was just awarded
the prestigious Jack
Kent Cooke Scholarship.
Jonathan Peri, President
of Manor College said,
“Isla is a model student
and has accomplished
something exceptional.
She is living proof that
the people at Manor
College are present to
offer all the supports
necessary so that our
students can truly achieve
bold dreams.”
The Jack Kent Cooke
Foundation
provides
the
largest
private
scholarship in the country
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to high-achieving twoyear college students
who have financial need.
Out of 2,000 applicants
nationwide, this generous
scholarship
provides
75 top recipients with
up to $40,000 per
year to complete their
bachelor’s
degree.
Additionally,
Cooke
Scholars are eligible for
graduate school funding
after completing their
bachelor’s degree. The
graduate award provides
up to $50,000 per year
for up to four years.

Center and I have
personally
witnessed
the effectiveness of her
tutoring in the improved
grades of students in
my classes who utilize
her help. I would say
she is among the top
10 students I have had
the pleasure to teaching
during my 11 years at
Manor College.” Isla
was also President of
Manor College’s Student Isla Martinez-Iglesias
poses for a picture
Senate.
with Jonathan Peri,
Isla, having graduated President of Manor
College.
from Manor College

Manor Professor and
Academic Advisor, Julie
Senecoff, commented on
Isla’s scholarship saying,
“Isla is an exceptional
individual. She worked
as a peer tutor in
the Manor Learning

just three weeks ago,
and now conferred with
this wonderful debtfree opportunity, has
plans to spend her
summer volunteering at
a free clinic translating
for Spanish speaking
patients. Come this fall,
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Isla will be continuing
her education at another
regional
Catholic
college, studying biology
with plans to become a
medical doctor.
(continued on next page)

Manor Valedictorian, Isla Martinez-Iglesias Awarded
Jack Kent Cooke Scholarship; a $40,000 per year scholarship
(continued from previous page)

About Manor College:
Located in suburban
Philadelphia,
Manor
College is America’s
only Ukrainian heritage
institution. Manor is a
private two-year college
offering
more
than
30 associates degree
programs in Allied Health,
Science
and
Math;
Business Technology and
Legal Studies; and the
Liberal Arts to traditional
age and adult students.

Manor College was
founded in 1947 by
the Byzantine Ukrainian
Sisters of Saint Basil the
Great. As an institution
of higher learning related
to the Ukrainian Catholic
Church of the Eastern
tradition, the College
is committed to the
preservation of its spiritual
and ethnic heritage.
More information at
www.manor.edu

Manor College Graduation

Академія Святого Василія Великого Пращає Випускників 2016
В суботу, 3-го червня відбулася ґрадуація 72-ох молодих студенток Академії Святого Василія Великого в
Дженкінтавн, ПА. Ці випускниці є готові на слідуючу фазу життя – університетські студії. Високий рівень
курсів в Академії приготовив дівчат до вступу до різноманітних коледжів, включаючи приватні та стейтові
школи, великі та менші університети, католицькі й світські коледжі. Вони від’їжджають в далечінь яка
досягає аж до Тампи на Фльориді, і тримаються так близько дому як в василіянському Менор Коледжу.
Випускна Кляса 2016, які 100%-ово були прийняті до університетів, одержали академічні стипендії в сумі
$10,529,508.
Хоч кожний курс в Академії є підготовчий на
університет, багато учениць стреміли ще вище,
бравши вищі “Honors” курси, “Advanced Placement”
кляси, та курси в коледжах; це головно в Менор
Коледжу через програму “Diocesan Scholar.” Учениці
Академії грали на сильних спортових командах,
виступали в музичних ансамблях та драматичних
гуртках, брали участь в “Mock Trial,” дописували
до шкільних часописів та передач, і многі години
присв’ячували на суспільну службу.

“Co-Valedictorians” Мередит Мор i
Алисса Урбано

Цього-річні “co-valedictorians” здобули найвищі
оцінки за всіх учениць, оцінки рівні аж до тисячної
частини.
Алисса Урбано, членка парафії Св.
Матея, буде учасницею програми “University Honors
College” в Університеті Пітсбурґу, до котрого
вона одержала академічну стипендію. Вона буде
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 18)
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Академія Святого Василія Великого Пращає Випускників 2016
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

студіювати електричну інженерію.
Алисса, котра
дійшла до пів-фінального ступня “National Merit
Scholar” змагань через надзвичайно високий вислід
у “PSAT’s”, служила в ролі скарбника Відділу ім.
Св. Макрини Національного Товариства Визначних
Учнів, була учасницею дружини “Mock Trial,” та була
капітаном тенісової дружини. Алисса також брала
курси в Менор Коледжі під програмою “Diocesan
Scholar.” Мередит Мор, парафіянка “Our Lady Help
of Christians” церкви, прийнята до Лігай Університету
як “Early Decision” аплікантка, та студіюватиме
Бізнес. В Академії, Мередит також була учасницею
“Diocesan Scholar” програми через Менор Коледж. Вона мала позицію президента Відділу ім. Св. Макрини
Національного Товариства Визначних Учнів, була відданим членом Учнівської Ради, та грала полевий гокей
та лакрос.
Ґрадуантки Кляси 2016 вписалися до Товариства Алюмнок на програмі Визнання Випускниць, котра
відбулася тиждень перед ґрадуацією. Товариство Алюмнок Св. Василія Великого є переорганізоване, із
ново-обраною головною радою, що часто стрічається розроблювати пляни на приріст нового членства,
щоби стати твердинею в шкільному житті. Активне членство товариства включає випускниць з недавніх
років аж до ґрадуанток 1952-го року.
У 82 роки, в котрих Академія випустила ґрадуанток, наші “дівчата Василіянки” внесли позитивні сприяння
в світі, зачинаючи в своїх родинах, простягаючи руки поза близькі громади, щоби задовольнити потребам
Церкви, бідним, та громаді поза межами. Академія розпочала спосіб визнання цього добра, що випускниці
Академії Св. Василія Великого виконують, вибираючи хоч кілька жінок, які живуть василіянською cпадщиною.
Перші дві “Колони Успіхів” є Джейн ДеСилверіо, з Кляси 1952, та Вітторія Вуддил, Кляса 2005. Пані
ДеСилверіо має довічну відданість до родини, Церкви, громади, людей в потребі, громад поза межами,
Академії Св. Василія Великого, та Сестер Василіянок. Панна Вуддил є знайомий персонаж на телевізійній
станції CBS3, та блоґу про спосіб життя “Polished for Pennies.” ЇЇ вродливий характер, чарівність, та вмілість
роблять її чудовою частиною зв’язкової мідії.
Між випускниками Кляси 2016 належить учениця із
нашої Української Католицької Архиєпархії, парафіянка
Благовіщення Пречистої Діви Марії Марта Пенкальська.
В Академії, вона була учасницею Українського Товариства
та “Mock Trial.” Є активною в українській громаді, щойно
закінчивши Нашу Українську Рідну Школу із визначними
оцінками, є активною пластункою, та брала участь в
прогульках до Вашінґтону ДК на розмови з репрезентантами
про українську ситуацію. Марта закінчила Академію із
високим відзначенням, та буде продовжувати науку в
Менор Коледжу, бувши нагородженою Президентською
Стипендією на гуманітарні науки.

Марта Пенкальська

Ґратулюючи випускницям Кляси 2016 та їхнім родинам, ми бажаємо їм Божого благословення на життєвій
дорозі. Нехай знайдуть задоволення, радість, та нагоди вживати свої таланти на людське добро та на
Славу Божу. Многая Літа! (Photos: Joseph Labolito)
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Graduations held at St. Nicholas School in Passaic, NJ
The smallest and the tallest at St. Nicholas Ukrainian Catholic School in Passaic, NJ celebrated their
graduations in June, as the Kindergarten class stepped up to First Grade, and the eighth-graders stepped
out into the “great big world” of high school.
During the Grade 8th Graduation ceremony, the President’s Award for Educational Excellence was awarded
to Alexandra Peltyszyn and Nicholas Zielionka. This prestigious award is granted by the Office of the
President of the United States in recognition of students who have consistently maintained an average of 90
or higher all through grades 6-8 and who have shown good character and responsibility.
In addition, to recognize students who have shown outstanding growth and improvement in the face of
various obstacles, the Office of the President offers the Award for Outstanding Academic Achievement and
it was granted to Barbara Abulashvili and Yanina Habura.
Congratulations to our loving Graduates. May God bless, protect and guide you in your future
endeavors.

President’s Award for
Educational Excellence

Award for Outstanding
Academic Achievement
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Children’s Divine Liturgy in Passaic, NJ

On May 22, 2016, St. Nicholas Ukrainian Catholic Church, Passaic, NJ celebrated the Children’s Divine
Liturgy. At the beginning of the Divine Liturgy, Sr. Eliane Ilnitski, SSMI welcomed everyone especially the
children and reminded all that:
•
The children are a blessing and a gift from God to the family, to the Church and to the world.
•
St. Nicholas Parish is blessed to have many children and many new families.
•
We come together to celebrate in word and Eucharist the mystery of our Lord’s death and Resurrection,
the Paschal Mystery, the Divine Liturgy.
•
The gathered assembly of the baptized is one of the ways Christ is present: For where two or three
are gathered in my name, I am there among them.
During the homily, Fr. Andriy was very dynamic and reached the children
with his words when he spoke about Jesus’ presence. He thanked the
children for bringing their parents to Church. He reminded the parents
that Christ said “Let the children come to me and do not prevent them,
for the kingdom of heaven belongs to such as these.”(Matthew 19:14).
He spoke of the necessity of attending Liturgy regularly as Sunday
belongs to God. He gave his life for us and He made us Holy. Through
sin we are kept from His holiness. Sin offends God and then Fr. Andriy
demonstrated the effect of sin in our lives and Jesus’ Mercy through
the Sacrament of Penance. Fr. Andriy took three vessels – one called
Sin (black and dirty liquid), one called Christ (clear liquid) and the other
each of us (also clear liquid). When we sin, our soul turns black and
dirty (pouring the dark liquid into the clear liquid) and only by confessing
our sins, our souls return clean (pouring Christ liquid into the dirty liquid)
– we become clean as Christ eliminates sin. When asked if they will be
in Church in the following weeks, the children answered with a positive
reply. (Article submitted by Sr. Eliane Ilnitski, SSMI)
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Fr.
Andriy
Dudkevych
demonstrates
how
by
confessing our sins, our
souls return clean (pouring
Christ liquid into the dirty
liquid.)

Vocations Icon Visits St. Nicholas Parish in Minersville, PA

The Archeparchial Vocations Traveling Icon visited St. Nicholas Parish in Minersville,
PA from May 23 – June 3. During that time, the parishioners of St. Nicholas and of
Annunciation Parish in Middleport, PA gathered to pray specially for vocations to the priesthood
and religious life.
On May 25, the students of St. Nicholas School prayed before the icon for vocations.
During a special prayer service, Fr. Mark Fesniak, pastor, spoke to the students about vocations
and God’s personal invitation to every person. Students were invited to think about how they
would answer that invitation.
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Celebrate the Year of Mercy
with the Sisters Servants of Mary Immaculate
The 5th Painting - - Feeding the Spiritually Hungry
There was a spiritual famine in Ukraine in the 19th century. What caused this spiritual famine? To understand this situation, one must know a little of the history of the people and the country.
Ukraine is made up of Slavic people. Through the centuries they have resisted every attempt at absorption
and assimilation, nationalization of their language, literature, culture and spirit by the neighboring nations. However,
in spite of the natural richness of the country, industry and commerce were little developed in the XIX century.
The people were tied to the earth. Ninety percent of the people lived in villages and small towns and worked the
land. They were illiterate, morally destroyed and deprived of any spiritual food.
Michaelina Hordashevska was a very pious young girl born in 1869 in the city of Lviv. Even as a child, she
displayed signs of virtue and an intense life of piety. At the age of twenty, she made a spiritual retreat under the direction of Father Jeremiah Lomnitsky, OSBM, her spiritual director, after which she made a private vow of chastity.
A year later, she renewed this vow.
In the 1890’s the Priests of the Order of Saint Basil the Great began preaching missions in the villages. Father Kyrylo Seletsky, pastor of the vibrant parish of Zhuzhel, and Father Jeremiah Lomnytsky, OSBM, who
preached a mission in this parish, jointly founded a Religious Congregation of women who would live the active life.
In June of 1891, after renewing her vow of chastity, Michaelina consented to be the first member of the Sisters Servants of Mary Immaculate. She received the Religious name, Josaphata.
Sister Josaphata was a woman of great courage and deep faith. She
shared her spirituality with the village people. In this painting, Feeding the
Spiritually Hungry, we find Sister Josaphata reading excerpts from the Passion of Our Lord to the faithful. Every Wednesday and Friday during the season
of the Great Fast {Lent}, she conducted services. For every season or holyday,
especially on Marian feasts, she lead devotions and read scripture passages to
the villagers. She evangelized the whole family; children, youth and adults all
were taught catechism, salvation history, morals and the love and mercy of God.
She taught them to sing the Moleben to the Mother of God, liturgical songs
and various devotions to Our Lord, and the saints.
Not only did Sister Josaphata teach the villagers, but she taught her
Sisters to follow her example of prayer and service to their people. Her Sisters
have spread her Prayer and her Service for 124 years into 17 countries.
These devotions, along with her works of mercy, have penetrated the
missions of the Sisters Servants of Mary Immaculate to the present day.
On June 27, 2001 Pope John Paul II proclaims Sister Josaphata Hordashevska, BLESSED JOSAPHATA, worthy of veneration in the Catholic
Church.
Sister Thomas, SSMI

As part of our celebration of this Jubilee Year of Mercy, the Sisters Servants of Mary Immaculate invite you
to join us for a prayer service, celebrated by Rev. Ivan Kaszczak, on Sunday, July 17 at 2:00 pm
in St. Mary’s Chapel, Sloatsburg, NY.
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На службі Богові - на службі Україні
Середа, 15 червня 2016
Як уже повідомлялося,
11 червня цього року
бр.
Богдан
Ковалів
бувуведений в уряд як
перший Територіальний
Делегат новоствореної
Територіальної
Ради
Лицарів
Колумба
в
Україні. Дане відзначення
є результатом плідної
праці українських лицарів.
За три роки існування
Лицарі Колумба в Україні
стрімко розвинулись та
були активно задіяні
в багатьох акціях та
важливих суспільних та
церковних благодійних
проектах.
Зокрема, від початку війни
на сході України, Лицарі
Колумба розпочализбір
медикаментів (гемостопів)
для
українських
військових.
Також
було організовано декілька
психологічнореабілітаційних
таборів
в
Карпатах
для
демобілізованих
учасників АТО та їхніх
родин.
Уже
другий
рік
поспіль
Лицарі
Колумба
фінансують
участь
поранених
українських
військових
у
міжнародному
військовому паломництві
до Люрду.
Лицарі Колумба також
профінансували проект
від
«Карітас-Україна»
під назвою «Візки для
людей з особливими
потребами» у співпраці
з Канадським фондом
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інвалідних візків. Усього
за два роки отримано
вже 1120 візків, 60
опорних палиць, 200
милиць, 50 ходунків для
українців з особливими
потребами.
Завдяки
цьому за період 2014
– 2016 роки понад 1400
малозабезпечених осіб
отримали у безоплатне
використання спеціальні
візки, які виготовлені
з
високоякісних
матеріалів та складної
конструкції для зручності
транспортування, або ж
інші засоби реабілітації.
Не оминули стороною
українські
Лицарі
і
потреби
вимушених
переселенців.
Так,
за період
з лютого
2015 року до травня
2016
року,
завдяки
фінансовій
допомозі
Найвищої Ради, і у
співпраці із благодійною
організацією «КарітасКиїв» було організовано
працю
по
наданні
допомоги
внутрішньопереселеним
особам
м. Києва та околиць,
проведено реєстраціюзбір
документів
переселенців
та
закуплено
продукти,
засоби
гігієни,
медикаменти, продукти
першої
необхідності.
Ось коротка статистика
про надану допомогу:
•
Продукти
для
вимушених переселенців
–
надано
допомогу
вагою понад 82 000 кг

Photo (l to r): Supreme Chaplain Archbishop
William E. Lori, Carl Anderson, Supreme Knight
of The Knights of Columbus, Grand Knight
Bogdan Kovaliv, Michael J. O’Connor, Supreme
Treasurer of The Knights of Columbus, and
Bishop Paul Chomnycky, OSBM.
для 11 300 осіб.
•
Медикаменти та
реабілітація
інвалідів
– надано допомогу для
245 осіб
•
Продукти
для
благодійної їдальні впродовж року охоплено
320 дітей
•
Шкільні
товари
для дітей та подарунки
– охоплено 430 дітей
•
Постільна білизна
– допомогу отримало
750 осіб
•
Засоби
гігієни,
гоподарські
товари,
миючі
–
допомогу
отримали 650 осіб
•
Одяг для дітей
вимушених переселенців
– охоплено 65 осіб
Всього в рамках цієї
благодійної акції від
Найвищої Ради «Лицарів
Колумба» було роздано
благодійної
допомоги
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на суму 2 750 000,00
грн.Велику підтримку в
реалізації цього проекту
виявляли місцеві київські
осередки
Лицарів
Колумба, члени яких
пожертвували
багато
годин
волонтерської
праці
для
служіння
потребуючим.
Лицарі
Колумба
вже
об’єднали
у
єдину спільноту 550
чоловіків-католиків
та
поширились від Львова
та Івано-Франківська до
Мелітополя і Запоріжжя.
Наразі в Україні діє
понад 18 осередків та
Рад Лицарів Колумба.
http://lytsarikolumba.
com/index.php/55-nasluzhbi-bohovi-na-sluzhbiukraini.html

PRISON MINISTRY 2016
Jesus teaches us through St. Matthew’s Gospel, to treat the least of God’s
children with the love and kindness of Himself, our Lord and Savior Jesus Christ.
Every year in the Gospel we hear God’s words to feeding the hungry, giving
drink to the thirsty, cloth the naked, visit the sick, and take in the stranger. These
are rather easy to envision doing. But perhaps the least mentioned or noted
request of Our Lord is to, visit those imprisoned. “When I was in prison, you
came to visit me.” The mere mention of jails and prisons can naturally be quite
intimidating. Incarcerating the broken people who do wrong to law abiding
members of society is the legal and justified way to punish the law breakers.
“They are only getting what they deserve!” An understandable general sense of
justice and satisfaction can easily come over common law abiding members of
society. Keeping far away from such contemptuous scoundrels seems to come
naturally to us all. Yet Jesus asks us to be different. Not to reject and detest
but to visit them!
Rev. Deacon
In the time of Jesus when the temple-going Jews felt indignant and justified to
Michael
Waak
detest the tax collector and thief Zacchaeus, Jesus deliberately went to visit him
specifically asking to stay at his house. St. Matthew, another detested Roman
tax collector, was invited by Jesus to enter His closest circle of followers. The woman caught in adultery
that justifiably merited the consequence of being stoned to death under Mosaic Law, was definitely not the
way of Jesus. Jesus not only did not join the indignant self-righteous law abiding Jews in the condemnation
and stoning of the woman, but on the contrary He showed her great compassion, forgiveness, acceptance
and love. This Jesus act of reaching out to the prisoner and law breaker brings miraculous results into
people’s lives.
As a member of the Prison Ministry of the Sacred Heart Catholic Church of Camden, NJ, I have joined a
team of members that enter the county jail weekly to pray and read Holy Scripture with the inmates. Once
a week I have seen Jesus work miracles through ordinary people when we do as He tells us by “visiting
those in jails”. For some inmates, this is their first contact with Jesus ever. But for all in jail it is a comforting
and healing experience of peace and love of Jesus Christ, now, today by obeying His word.
Maybe Jesus is calling you to this ministry. You will certainly receive much more in this holy work than you
will ever give. If your parish does not have a prison ministry, perhaps the church next door does. Or even
better, it might be time for you to inspire such a group in your church community. There but for the grace
of God go you or I.” Praise God!
Rev. Deacon Michael Waak

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

Sisters of the Order of
Saint Basil the Great
Annual Pilgrimage

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.)

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

St. Edmond’s Roman
Catholic
Church
is located on the
Intersection of King
Charles Avenue and
Laurel Street, Rehoboth
Beach, DE 19971.
For more information,
please call at (302)
762-5511

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

“Super 4th of July/Summer
Barbeque Kielbasa Sale” –
Orders Now Being Taken!
In time for the July 4th Holiday and your
summer barbeques, we are offering
delicious Kielbasa Links and Rings. Holy
Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church in
Swarthmore (Ridley Township), in conjunction
with one of the area’s well-known kielbasa
makers, proudly announces the “2016
“Super 4th of July/Summer Barbeque
Kielbasa Link/Ring Sale”. We are offering
mouth-watering, high quality kielbasa for
the unbelievably low price of only $12.00
per ring or 4 links for $10.00. To place
your kielbasa orders, please email us at
HMBChurch@verizon.net or call Kathy at
(610) 328-4731 by Monday, June 27th.
Pickup will be between 10:00 am. and
2:00 pm. on Friday, July 1st at our Church
which is located at 900 Fairview Road in
Swarthmore/Ridley Township, PA.
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Боже Милосердя виявляється у піклуванні про
людей похилого віку
Милосердне та належне піклування про наших батьків і членів
родини пропонують Сестри Служебниці у старечому Домі Св.
Йосифа у Слоцбургу (Нью-Йорк). Існує велика потреба у такій
установі для наших старших батьків, членів родин та загалом в
нашій українській спільноті в Америці.
Спорудження нового крила і модернізація вже існуючого будинку
дозволить Сестрам Служебницям надавати кращу медичну допомогу
та послуги літнім людям. Створиться можливість приймати більше
людей, які потребуватимуть догляду.
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії протягом своєї історії в
Америці надавали належний та достойний догляд людям похилого
віку (Ювілей 75-ліття святкуватиметься у 2017 році). Ми повинні
допомогти їм продовжувати цю місію і підтримати цей важливий
проект розширення будинку святого Йосифа у Слоцбургу.
Просимо допомогти Сестрам Служебницям, надавши вашу пожертву
для будівництва нашого старечого дому. Просимо стати знаряддям
Божого Милосердя для тих, хто потребує Його допомоги. Будемо
вдячні за вашу жертвенність! Ваші пожертви просимо лакаво
надсилати на адресу: St. Joseph’s Adult Care Home, Inc., P.O. Box 8,
Sloatsburg, New York 10974
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ВСЕАМЕРИКАНСЬКА МОЛОДІЖНА ПРОЩА –
ВГОРУ ПІДНЕСІМО СЕРЦЯ
парафіa
Покрова
Пресвятої Богородиці в
м. Парма ОН
Пармська єпархія УГКЦ
10-12 червня 2016
В рамках програми
«Жива
парафія
місце
зустрічі
з
Живим
Христом»
відбулась
тридневна
Всеамериканськa
Молодіжнa
Прощі
на гостинній парафії
Покрова
Пресвятої
Богородиці в м. Парма
ОН, Пармська єпархія
УГКЦ. Всеамериканськa
Молодіжнa
Прощa
стала нагодою не тільки
духовно
збагатитись,
гарно та змістовно
відпочитиі і знайти нових

друзів, але довести собі
та своїм дітям що тільки
у Господі наша Радість
і Мир через участь в
Святi Літургіi, спільні
молитвi, розважаннях,
конференцях на тему

Божого милосердя. У
проші взала участь
молодь
з
околиць
Шікаго, Ню Йорк та
Клівленд.

h t t p : / /
stjosaphateparchy.com/
all-american-ukrainianyouth-pilgrimage-let-uslift-our-hearts/

У Пармі провели Всеамериканську молодіжну прощу
Понеділок, 13 червня 2016
		
10-12 червня 2016 року у рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом» відбуласz
триденна Всеамериканськa молодіжнa проща в парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ м.
Парми.
«Всеамериканськa молодіжнa проща стала нагодою не тільки духовно збагатитися, гарно та змістовно
відпочити, а й знайти нових друзів. Через участь у Святiй Літургії, спільних молитвах, розважаннях,
конференціях на тему Божого милосердя була можливість довести собі та своїм дітям, що тільки у
Господі - наша радість і мир», - наголосили організатори.
У прощі взяли участь молоді люди з околиць Чикаго, Нью-Йорка та Клівленда.
Прес-служба Пармської єпархії УГКЦ
http://news.ugcc.ua/news/u_parmі_proveli_vseamerikansku_molodіzhnu_proshchu_76930.html
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В Миколаєві відбувся “Веселий Відпочинок з Богом”
В днях 6 до 10 червня,
в обласному Миколаєві,
вперше
відбувся
міжконфесійний діточий
“Веселий
Відпочинок
з Богом.” Табір, який
відбувся з ініціятиви та
зусиллями о. Романа
Мірчука, та при активній
допомозі о. Віталія
Марценюка
(голови
Молодіжньої
Комісії
Київської Архиепархії),
носив
назву
“На
крилах
Милосердя”
і начислював разом
40 учасників-парафіян
миколаївських церков св. Покрови (УГКЦ – наст.
о. Тарас Павлюс), св.
Пантелеймона (УАПЦо
– наст. о. Іван Лещик),
св. Йосифа (РКЦ – наст.
о. Олександр Репін) та
Нерукотворного Спаса
(ЧПЦ – наст. о. Сергій
Павелко).
Щодня, від 9-ої рано до
16-ої по пол., подвір’я
римо-католицької
церкви св. Йосифа
наповнялося веселими
голосами дітей від 6 до
14 року життя. Денний
порядок розпочинався
Молебнем до Пресв.
Богородиці ( в четвер,
на Вознесіння, діти взяли
участь в Богослуженнях
по своїх парафіях),
після чого вихователі
(аніматори) з Києва,
Фастова і Дніпра (бр.
Ярослав, бр. Олег з
КДС, Христина, Іван та
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Володимир) переводили
з дітьми різнородну
щоденну програму, до
якої входили банси (танці
з рухами), спортові ігри,
духовні гутірки на тему
Божого
Милосердя,
ручні
роботи,
спів,
змагання і т.п. В обід
таборовики
смачно
поїдали
перекуски,
які приготовляли жінки
парафій св. Покрови
та св. Пантелеймона.
Денний
розпорядок
кінчався
спільною
молитвою та іскоркою
любови.
Двічі
відбувалися
змагання
між командами “Діти
Богородиці” та “Божий
Дар” в діточому парку
“Казка,” а в день Cвята,
після відправ,
цілий
табір поїхав до одного
з найкращих звіринців в
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Україні, Миколаївського
зоопарку. В останній
день таборовики писали
листи до наших воїнів на
фронті та влаштували
“Виступ
талантів”. Зі
смутком
прийшлося
закінчувати табір та
роз’їзджатися по домах,
прощаючись з новими
друзями і приятелями.

віддались цій справі. Як
сказала мати одного
з таборовиків: Різні
бувають діточі літні
табори, але найкращі
це ті, які організують
греко-католики.

Вкінці,
щира
подяка
З’єдиненому
УкраїнськомуАмериканському
Табір
доказав,
що Д о п о м о г о в о м у
при добрій волі, діти Комітетові з Філядельфії,
різних конфесій можуть США, який покрив всі
дружно
таборувати видатки цьоголітнього
і поглиблювати своє табору.
знання
про
Бога,
та що корисним є Володимир Литвинчук
влаштовувати
такі
спільні табори. Велика
заслуга за успіх табору
в Миколаєві належить
молодим вихователем,
які
всіми
силами
та
щирим
серцем

Папа Франциск засуджує кровопролиття в Орландо (США) та
молиться за жертви
13/06/2016
Заява
о.
Федеріко
Ломбарді, ТІ, директора
ватиканського
пресцентру, про співчуття
Папи Франциска з
приводу
найгіршого
масового розстрілу в
американській історії.
Трагедія
сталась
в
нічному клубі міста
Орландо, де від руки
29-річного
чоловіка
загинуло принаймні 50
осіб, а понад півсотні
отримали поранення.
« Ж а х л и в е
кровопролиття,
що
сталось в Орландо,
яке призвело до дуже

великої кількості жертв,
викликало
в
Папи
Франциска і в усіх
нас найглибші почуття
жаху й засудження,
болю й тривоги перед
обличчям цього нового
вияву
смертоносного
божевілля та абсурдної
ненависті.
Папа
Франциск приєднується
в молитві та співчуті
до
невимовного
страждання
родин
загиблих та поранених,
ввіряючи їх Господеві,
щоб
вони
змогли
знайти утішення. Всі ми
сподіваємось, що можна
буде
якнайшвидше
знайти і ефективно
протиставитись

причинам
цього
страшного і абсурдного
насильства, яке дуже
глибоко
порушує
прагнення до миру
американського народу
та всього людства».
Також
голова
Є п и с к о п с ь к о ї
Конференції Сполучених
Шатів
Америки,
архиєпископ
Джозеф
Курц, виступив із заявою,
в якій зазначив, що акт
кривавого насильства
в
місті
Орландо
«нагадує нам про те,
наскільки дорогоцінним
є життя кожної людини».
Він
запевнив,
що
американські єпископи

моляться за жертви
та їхні родини.
Він
також наголосив, що
милосердна
любов
Ісуса закликає нас
до
солідарності
з
терплячими і до дедалі
більшої рішучості у
захисті життя й гідності
кожної людини.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/06/13/
папа_франциск_
з а с у д ж у є _
кровопролиття_в_
орландо_(сша)_
а_молиться_за_
жертви/1236798

Про Сімдесят другу сесію Синоду Єпископів КиєвоГалицького Верховного Архиєпископства УГКЦ
П’ятниця,
2016

10

червня

7-8 червня 2016 року у
Марійському духовному
центрі “Зарваниця” під
головуванням Отця і Глави
УГКЦ
Блаженнішого
Святослава
відбулася
Сімдесят друга сесія
Синоду Єпископів КиєвоГалицького Верховного
Архиєпископства
Української
ГрекоКатолицької Церкви.
У
синодальних
засіданнях брали участь
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 29)
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Про Сімдесят другу сесію Синоду Єпископів КиєвоГалицького Верховного Архиєпископства УГКЦ
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

усі чинні єпископи КиєвоГалицького Верховного
Архиєпископства УГКЦ,
окрім
відсутнього
з
поважної
причини
владики
Венедикта
(Алексійчука). На цій Сесії
в синодальних засіданнях
узяв повноцінну участь
новохіротонізований
владика
Володимир
(Ґруца),
Єпископпомічник
Львівської
архиєпархії.
На
синодальних засіданнях
також був запрошений
владика Ніл (Лущак),
Єпископ-помічник
Мукачівської
грекокатолицької єпархії.
Головною
темою
цієї
Сесії
Синоду
Єпископів Верховного
Архиєпископства було
питання
допомоги
біженцям в єпархіях та
екзархатах нашої Церкви
в Україні, пов’язані з цією
проблематикою виклики
сьогодення та ймовірні
способи відповіді на них.
Головними доповідачами
на тему було керівництво
М і ж н а р о д н о г о
благодійного
фонду
“Карітас України” –
пан Андрій Васькович,
Президент
цієї
благодійної організації,
та пані Дзвенислава
Чайківська,
керівник
лобістської
групи.
Вони ж разом із отцем
Василем
Іванюком,
директором
БФ
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“Карітас-Краматорськ”,
у переддень початку
синодальних
засідань
провели для синодальних
отців
семінар
із
зазначеної
тематики.
На підставі інформації,
отриманої на семінарі
та обговорення цього
питання на синодальних
засіданнях,
владики
прийняли низку рішень
для
покращення
материнської
опіки
Церкви над людьми, які
постраждали внаслідок
військової
агресії,
спрямованої на нашу
державу.
Окрім
головної
теми,
синодальні
отці
розглядали
питання про заходи
польсько-українського
порозуміння
заради
майбутнього, яке доповів
Блаженніший Святослав
та, зокрема, повідомив
про Відкрите звернення
до проводу Польської
держави, духовних і
культурних
діячів
та
всього
польського
суспільства.

Наталія Прокопіви з
Руху
християнських
сімей представили звіт
про діяльність Комісії у
справах родин.
У розділі розгляду інших
тем для обговорення було
заслухано та схвалено
звіт
про
діяльність
Координаційної ради з
питань душпастирства у
критичних ситуаціях, який
склав її голова - владика
Богдан (Манишин).
Синод уважно заслухав
отця Богдана Праха,
ректора
Українського
к а т о л и ц ь к о г о
університету,
який
доповів
про
плани
розвитку
цього
церковного навчального
закладу і нові можливості
служіння
Церкві
й
народу, котрі з цього
випливають.
Члени Синоду заслухали
інформацію про стан
діалогу з УАПЦ(о) після
їхнього
єпархіального
собору, яку повідомили
Блаженніший Святослав
і
владика
Василь
(Тучапець) та схвалили
її.

Про
діяльність
комісій
Верховного
Архиєпископства
та пропозиції щодо
відзначення
Дня
мирянина доповів отець
Петро Рак, керівник
Відділу церковних комісій,
а отець Богдан Тимчишин
та панство Роман і

Преосвященний
владика Йосиф (Мілян),
голова
Пасторальноміграційного
відділу
Патріаршої курії УГКЦ,
доповів
Синодові
про підготовку прощі
українських емігрантів
Європи до м. Фатіми
(Португалія) та зустрічі
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Східних
католицьких
єпископів
Європи
у
Фатімі, яка відбудеться
в жовтні 2016 року
й
буде
присвячена
душпастирській
опіці
східних
католицьких
мігрантів у західних
країнах.
Синод перевірив стан
виконання Пасторальної
програми протидії гріхові
корупції, виконання якої
було доручено Комісії
«Справедливість і мир»
у співпраці зі всіма
іншими
структурами
Патріаршої курії УГКЦ.
Отець
Олег
Лука,
заступник голови Комісії
УГКЦ «Справедливість
і мир», і пан Петро
Дарморіс, викладач УКУ
та представник Комісії
УГКЦ «Справедливість
і мир», подали звіт про
стан
реалізації
цієї
програми та пропозиції
щодо більш ефективної
її
реалізації.
Синод
прийняв ці пропозиції та
сформулював у вигляді
відповідних рішень.
Синод уважно розглянув
питання та прийняв
відповідні рішення щодо
капеланського служіння
для поранених у зоні
АТО, яке доповідав
отець Руслан П’яста,
голова Комісії у справах
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 30)

Про Сімдесят другу сесію Синоду Єпископів КиєвоГалицького Верховного Архиєпископства УГКЦ
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

душпастирства охорони
здоров’я.

парафія» отець Михайло
Гарват.

Отці Синоду заслухали
та взяли до уваги звіт
про
стан
втілення
Стратегії’2020 в КиєвоГалицькому Верховному
Архиєпископстві,
який
подав член робочої
групи для впровадження
стратегії УГКЦ «Жива

Члени
Синоду
Єпископів
КиєвоГалицького Верховного
Архиєпископства
УГКЦ
відреагували
на злободенні події,
пов’язані з пожежею
на
Грибовицькому
сміттєзвалищі
біля

Львова, та прийняли
відповідне звернення.
Сімдесят третю сесію
Синоду Єпископів КиєвоГалицького Верховного
Архиєпископства
Української
ГрекоКатолицької
Церкви
вирішено провести в
листопаді 2016 року.
Секретаріат

Синоду

Єпископів
Києво-Галицького
В е р х о в н о г о
Архиєпископа УГКЦ
http://news.ugcc.ua/
news/pro_sіmdesyat_
drugu_sesіyu_sinodu_
yepiskopіv_kiievogalitskogo_
verhovnogo_
arhiiepiskopstva_ugkts_
76914.html

«Виявляємо солідарність з усіма, кому загрожує екологічне
лихо», – єпископи УГКЦ
T Середа, 08 червня
2016
		
Хочемо
висловити
глибоке занепокоєння
з приводу багаторічної
н е д б а л о с т і
відповідальних
осіб
і структур, які не
спромоглися запобігти
цьому
лихові
та
його
наслідкам.
Сподіваємося, що буде
проведене
належне
розслідування
задля
з’ясування правди.

написали, зібравшись
на черговому Синоді
в чудотворному місці
Зарваниці.

Єпископи зазначають,
що нашою спільною
відповідальністю є гідне
ставлення до довкілля,
яке є даром Творця. Вони
закликають здійснювати
необхідні кроки, «щоб
наслідки нашої людської
життєдіяльності
не
були
небезпечними
для нас і для майбутніх
поколінь».
Закликаємо всіх вас
до молитви за тих,
Про це йдеться у
Владики
УГКЦ
висловили
кого
зачепило
це
Зверненні Синоду КиєвоГалицького Верховного співчуття і молитовну горе, як рівно ж за
родинам тих, хто сьогодні може
Архиєпископства
до близькість
загиблих.
«Водночас
бути уражений його
вірних УГКЦ і всіх людей
доброї волі щодо пожежі виявляємо солідарність наслідками», – написали
на
Грибовицькому з усіма, кому загрожує єпископи у Зверненні.
лихо. 				
сміттєзвалищі, яке вони екологічне
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Департамент
інформації УГКЦ
		
http://news.ugcc.ua/
news/viyavlyaiemo_
solіdarnіst_z_usіma_
komu_zagrozhuie_
ekologіchne_liho__
iepiskopi_ugkts_76887.
html

Папа: Молитва за ворогів уподібнює нас до Небесного Отця
14/06/2016
Вміння молитися за
тих, які «бажають нам
зла» здатне навернути
ворогів
та
сприяє
уподібненню нас до
дітей Небесного Отця.
Цією думкою Папа
Франциск
завершив
проповідь в каплиці
«Дому святої Марти»
у вівторок, 14 червня
2016 р., коментуючи
євангельський уривок, в
якому Ісус закликає учнів
шукати
досконалості
Бога, «Який чинить так,
що сонце сходить і над
добрими і над злими».
«Ви чули, що було
сказано, а я вам
кажу…». Ці Христові
слова
вказують
на
два несумісні способи
сприймання
Божого
слова. З одного боку
- бездушний перелік
обов’язків та заборон,
а з іншого - запрошення
любити Отця та ближніх
всім серцем, вершиною
чого є молитва за
ворогів.
Таким
є
протиставлення
між
Ісусом та книжниками,
між Законом, поданим
у схематичний спосіб,
та «сповненням» того
самого Закону, яке
Христос, як це Він сам
ствердив,
прийшов
принести.

Ісус розпочав Свою
проповідь і зазнавав
переслідувань з боку
книжників,
пояснення
Закону
«переживало
кризу». «Це було, пояснив він, - надто
теоретичне, казуїстичне
пояснення.
Можемо
сказати, що це був
закон, а якому було
відсутнє властиве серце
Закону, яким є любов
Бога, що дав нам
його».
Саме тому, як зауважив
Наступник
святого
Петра, Ісус наголошує
на тому, що у Старому
Завіті говориться про
найбільшу
заповідь,
якою є «любити Бога
всім
серцем,
всіма
своїми силами, всією
душею, а ближнього як себе самого». Адже
в навчанні книжників
«цей аспект не займав
центрального
місця»,
бо вони турбувались
тільки
детялами
та
окремими випадками:
«Чи можна це чинити?
Наскільки можна? А
якщо не можна?..».
Ісус же звертає увагу
слухачів на істинний
«сенс закону», який Він
прийшов «сповнити».

не ображай ближнього,
вказуючи теж і на те,
що любов «повинна
бути великодушнішою
від літери закону», чи
заохочуючи
віддати
плащ тому, хто просить
про сорочку, чи пройти
дві милі з тим, хто
просив супроводжувати
його протягом однієї.
«Це праця не лише над
сповненням закону, але
й над зціленням серця,
- зауважив проповідник.
- У поясненні заповідей,
яке дає Ісус, насамперед,
в Євангелії від Матея,
бачимо шлях зцілення:
поранене первородним
гріхом серце, - а всі ми
маємо серце, зранене
гріхом, - повинно ступити
на цей шлях зцілення
та
оздоровитися,
уподібнюючись до Отця,
Який є досконалим.
“Будьте досконалими, як
і Отець ваш досконалий”
– це шлях зцілення, щоб
бути дітьми, подібними
до Отця».

Цю досконалість бачимо
в євангельському уривку,
в якому Ісус каже: «Ви
чули, що було сказано:
Любитимеш ближнього
свого та ненавидітимеш
ворога твого. А я кажу
Папа підкреслив, як Ісус вам: любіть ворогів
наводить різні приклади, ваших і моліться за тих,
які показують ті самі які вас переслідують».
За словами Святішого заповіді у новому світлі. За
словами
Папи,
Отця, в той час, коли «Не убий» означає також саме це є «останньою»
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найважчою сходинкою
на дорозі зцілення.
«Нехай же Господь
дасть нам лише цю
благодать: молитися за
ворогів, молитися за тих,
які бажають нам зла, не
люблять нас, молитися
за тих, які чинять нам
зло та переслідують
нас. Кожен з нас знає
їх
поіменно.
Тому,
молімося за того і за
отого… Запевняю вас, –
підсумував проповідник,
– що ця молитва
матиме два плоди: ця
людина зміниться на
краще, бо молитва є
могутньою, а ми ще
більше уподібнимось до
дітей Небесного Отця».
http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/06/14/
папа_молитва_за_
ворогів_уподібнює_
нас_до_небесного_
отця/1237251

Папа до ROACO: Під нашаруванням проблем розгледіти
світле обличчя
16/06/2016

за словами Святішого
Отця, «супроводжують
У світлі несподіваної життя та Церков та
знахідки
під
час народів у цих країнах,
реставрації
базиліки через особисті зустрічі
Різдва у Вифлеємі, Папа та жести конкретної
Франциск
заохотив любові
наближуючи
членів Ради Організацій, Папу та Апостольську
які
допомагають Столицю».
Східним
Католицьким
Церквам, приймаючи Вітаючи
нещодавно
їх у четвер, 16 червня п р и з н а ч е н о г о
2016 р., керуватися Н а с т о я т е л я
у
своїй
діяльності ф р а н ц и с к а н с ь к о ї
впевненістю в тому, Кустодії Святої Землі
що під матеріальними о. Франческо Паттона,
та
моральними Наступник
святого
нашаруваннями,
під Петра склав подяку всім
сльозами
і
кров’ю, членам Ордену Братів
спричиненими війною Менших, які протягом
і
переслідуваннями, століть
забезпечують
завжди
знаходиться збереження
святих
сяюче обличчя.
місць та санктуаріїв. Він
Як ми вже повідомляли,
від 13 до 16 червня у
Ватикані
відбувалася
89 пленарна зустріч
цієї
Ради,
серед
обговорюваних питань
якої
були
справи,
пов’язані із формуванням
духовенства
і
богопосвячених
осіб,
місії Східних Католицьких
Церков в Індії за
межами
традиційних
теренів,
а
також
ситуація на Близькому
Сході, в Святій Землі та
в Україні. У працях взяли
участь
Апостольські
Нунції та Делегати з
відповідних країн, які,
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висловив
побажання,
щоб «з великодушною
допомогою» численних
людей були завершені
реставраційні роботи
в базиліці Різдва та у
Господньому Гробі.
«Мені
розповіли,
що саме під час
реставраційних робіт у
Вифлеємі, – зазначив
Святіший Отець, – на
одній із стін нави було
відкрито мозаїку сьомого
ангела, який разом з
іншими шістьма формує
своєрідну процесію до
місця, яке увіковічнює
таїнство
народження
воплоченого
Слова.
Цей факт спонукає
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замислитися,
що
також і обличчя наших
церковних
спільнот
може бути покритим
нашаруваннями,
спричиненими різними
проблемами і гріхами».
«Отож,
ваша
діяльність, - вів далі
Глава
Католицької
Церкви,
повинна
завжди
керуватися
впевненістю у тому,
що під матеріальними
та
моральними
нашаруваннями,
а
також під сльозами та
кров’ю,
викликаними
війнами, насильством
та
переслідуваннями,
під отим покровом, який
здається непроглядним, є
світле обличчя, як отого
ангела з мозаїки. А всі
ви, своїми проектами й
діяльністю, співпрацюєте
в цій “реставрації”, щоб
обличчя Церкви видимо
відображало
світло
Христа - Воплоченого
Слова. Він є нашим
миром та стукає до
наших
сердець
на
Близькому Сході, як
також в Індії чи в Україні,
країні, для якої я бажав
призначити надзвичайну
збірку,
проголошену
минулого квітня серед
Церков Європи».
Ділячись думками про
присутність
СироМалабарської та СироМаланкарської Церков

поза штатом Керала
на півночі Індії, Папа
заохотив
шанувати
право кожної спільноти,
уникати духа поділів та
сприяти
«сопричастю
у свідченні єдиного
Спасителя Ісуса Христа».
«Це сопричастя, - додав
він, - в кожній частині
світу,
де
католики
латинського та східних
обрядів живуть пліч-опліч, потребує духовних
багатств як Заходу,
так і Сходу, з яких
можуть черпати молоді
покоління священиків,
богопосвячених
осіб
і
душпастирських
працівників».
Підсумовуючи, Святіший
Отець побажав членам
Ради
Організацій,
які
допомагають
Східним
Католицьким
Церквам, Господнього
благословення
та
попросив молитися за
нього, адже він через
кілька днів вирушить «у
паломництво до східної
землі,
до
Вірменії
– першої країни, що
прийняла
Христове
Євангеліє».
http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/06/16/
папа_до_roaco_
під_нашаруванням_
проблем_розгледіти_
обличчя/1237675

“Війна в Україні — щось більше, ніж затягнутий конфлікт”,
— держсекретар Ватикану на зустрічі в Запоріжжі
16 червня 2016
“Ми добре знаємо, що ця війна — це набагато
більше, ніж якийсь затягнутий конфлікт: це постійна
небезпека, знак протистояння цивілізацій, історій та
народів, що виходить далеко поза кордони України,
що може мати серйозні наслідки для рівноваги, що
й так уже постійно порушується в багатьох частинах
світу”, — зазначив у своїй промові на зустрічі з
Радою Церков у Запоріжжі 16 червня Держсекретар
Ватикану кардинал П’єтро Паролін.
Він пригадав слова Папи Франциска про «війну в
фрагментах», яка зараз триває в світі, і що конфлікт в Україні є частиною глобального протистояння.
Тому і вирішення конфлікту має бути глобальним.
“Страждання, яке ви переживаєте, хоча й стосується безпосередньо вашої землі, однак говорить до
совісті усіх людей, а також цілої міжнародної спільноти, щоб докладати усіх зусиль заради припинення
драми в Україні”, — наголосив Державний секретар Ватикану.
Кардинал ще раз повторив, що Святий Престол закликав до необхідності дотримуватися норм
міжнародного права щодо території та кордонів України. Ці слова є одними з найчіткіших висловлювань
Ватикану щодо ситуації в Україні.
Він наголосив на обов’язку молитися і діяти. “Перед лицем наявного протистояння ми передусім маємо
обов’язок молитися про мир, а потім діяти, саме в ім’я Бога, аби бути близькими до тих, кого насильство
позбавило елементарних речей”, — зазначив держсекретар.
На зустрічі з Радою Церков у Запоріжжі кардинал П’єтро Паролін символічно передав допомогу
католиків Європи, яка зібрана на заклик Папи Франциска. Нагадаємо, що Папа оголосив збірку
для України, яка була проведена 24 квітня. Сума буде оголошена пізніше, однак уже для втілення
акції “Папа для України” почав діяти спеціальний технічний Комітет на чолі з єпископом Яном Собіло,
єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.
Відомо, що кошти призначаються виключно для жертв насильства у східній частині України:
переселенцям, мешканцям так званої «сірої зони» поблизу лінії зіткнення, населенню, яке залишається
на неконтрольованій урядом України території, передусім дітям, літнім людям та неповним сім’ям із
маленькими дітьми, тим, хто зазнав тортур та інших форм катувань.
“У призначенні гуманітарної допомоги не буде поділу на підставі світогляду або ж релігійної, етнічної
чи мовної приналежності. Єдина умова — це те, що йдеться про людей, які перебувають у ситуації
реальної потреби. Бо для Церкви всі є синами, на рівних правах, синами Отця, що на небесах.
Розпочнемо з найнеобхіднішої допомоги: їжа, ліки, дах над головою”, — наголосив кардинал Паролін
у своїй промові до членів Ради Церков Запоріжжя, до якої входять церкви та релігійної організації.
Нагадаємо, державний секретар Ватикану перебуватиме в Україні до 20 червня та після Запоріжжя
відвідає Київ і Львів.
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/vatikan/63711

26 ÷åðâíÿ, 2016 p.

33

Цінуємо зусилля Папи Римського Франциска задля
встановлення миру в Україні - зустріч Президента та
Державного Секретаря Святого Престолу
17 Червня 2016
Президент
Петро
Порошенко
за
результатами зустрічі з
Державним секретарем
Святого
Престолу
кардиналом
П’єтро
Пароліном
зазначив,
що
між
Україною
та Ватиканом існує
ефективний діалог, та
відзначив високу увагу
Святого Престолу до
Української
держави
і
питань
безпеки
на
Європейському
континенті.
«Ми щиро цінуємо ті
зусилля в галузі публічної
дипломатії, які Папа
Римський Франциск та
вся католицька церква
докладають
задля
встановлення
миру
в
Україні.
Духовна
підтримка і молитви
Його Святості вкрай
потрібні українському
народу», - підкреслив
Глава держави.
П’єтро
Паролін
подякував за гостинний
прийом, організований
йому в Україні. «Я
прибув в Україну, щоб
продемонструвати
та
задекларувати
той інтерес, любов
і увагу, які проявляє
Папа Франциск по
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Кардинал П’єтро Паролін і Президент Петро Порошенко

відношенню до України
– країни, яка страждає
від війни», - наголосив
Державний
секретар
Святого Престолу.
Президент
подякував
Ватикану та особисто
Папі Римському за
гуманітарну ініціативу
щодо проведення 24
квітня в усіх католицьких
храмах
Європи
благодійного
збору
коштів на підтримку
України.
Українська
сторона
також
високо цінує діяльність
благодійної організації
«Карітас України», яка
постійно збільшує обсяги
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допомоги українцям.
Петро Порошенко та
П’єтро Паролін окремо
обговорили
питання
порушення прав людини
в окупованому Криму.
Президент
України
також звернувся до
Святого Престолу з
проханням посприяти в
отриманні безвізового
режиму Європейським
Союзом для українських
громадян. «Авторитет
Ватикану зробить свій
внесок у найскоріше
прийняття відповідного
рішення,
необхідні
передумови для якого
Україна виконала в

повному
обсязі»,
підкреслив він, додавши,
що безвізовий режим
сприятиме й релігійному
паломництву українських
віруючих, в тому числі
до Ватикану.
У
цьому
контексті
Глава
держави
привітав
рішення
Європейського Союзу
щодо
продовження
на наступні 12 місяців
дії індивідуальних та
секторальних
санкцій
у зв’язку з анексією
Криму Росією.
(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 35)

Цінуємо зусилля Папи Римського Франциска задля
встановлення миру в Україні - зустріч Президента та
Державного Секретаря Святого Престолу
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Президент та Державний
Секретар
Ватикану
під час зустрічі також
обговорили
питання
фіналізації беатифікації
митрополита
Андрея
Шептицького.
Глава держави ще раз
підтвердив запрошення
Папі
Римському
Франциску
відвідати
Україну.
Державний
секретар
Святого
Престолу подякував за
запрошення.
http://www.president.
gov.ua/news/cinuyemozusillya-papi-rimskogofranciska-zadlyavstanovlenn-37393

Кардинал Паролін: в Україні побачив християнську
культуру, діалог і братню солідарність
21 червня 2016
Візит
Держсекретаря
Ватикану
кардинала
П’єтро
Пароліна
завершився зустріччю зі
Всеукраїнською Радою
Церков і релігійних
організацій 20 червня у
митрополичих палатах
Софії
Київської.
Ватиканський
гість
поділився враженнями
від поїздки Україною, а
члени ВРЦіРО згадували
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як 15 років тому
зустрічалися з Папою
Іваном Павлом ІІ.

подія становить свого
роду архетип, до якого
не лише повертається
наша пам’ять, але з
якого ми черпаємо
натхнення,
аби
зрозуміти: якщо таким
було наше минуле,
то чому це не може
бути також і нашим
майбутнім, у відновленій
вірності заповіді Христа
“щоб усі були одно”»?

за останнє століття
українці стали народоммучеником,
який
перетерпів безумство
нацизму та комунізму,
потрясіння Голодомору
та
Чорнобильської
к а т а с т р о ф и .
« С т р а ж д а н н я
українського
народу
продовжується
в
бомбардуваннях,
у

згадав, що

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 36)

У промові до членів
Ради кардинал Паролін
сказав про значення
цієї організації
для
релігійного
життя
України. Архиєпископ
звернув
увагу,
що
в
роки
хрещення
Києва між Римом і
Константинополем була
єдність і сопричастя. «Та Кардинал
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Кардинал Паролін: в Україні побачив християнську
культуру, діалог і братню солідарність
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

знищеннях
поселень
та інфраструктури, і
передусім у поверненні
ненависті та недовіри,
в
дестабілізації
суспільства, що всіма
силами прагне отримати
можливість рівноправно
користуватися
різноманітними
дарами, якими його
наділив Творець», —
сказав Держсекретар
Ватикану.
«У
цей
момент
непересічних труднощів,
підсилених
тягарем
інституціональної,
фінансової та моральної
кризи, що викликає
величезні страждання,
—
ми,
релігійні
спільноти,
покликані
до
безпрецедентної
відповідальності»,
—
наголосив кардинал. Він
запевнив, що спільне
служіння всіх тих, хто
вірить в Бога, тим, які
потребують, допоможе
всім наново відчути
себе братами.
«Це наш час, дорогі
брати; час, за який ми
несемо відповідальність.
Бо ані політика, ані
багатства, ані взаємні
суперечки не зроблять
нас достовірними учнями
Творця. Достовірними
нас зробить дух служіння
та довіра до нас, яка
походить із того факту,
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що в нас немає інших
цілей, окрім тих, що
служать спільному благу,
— сказав Держсекретар
Ватикану, звертаючись
до
членів
ВРЦіРО.
— Ніщо не може
виправдати для віруючої
людини
ненависть,
обмову, відкинення свого
брата. Ще менше все
це можна виправдати
посиланням на Бога.
Бо це блюзнірство:
посилатися на Бога як взаємоповаги і хоче
Того, хто посилає поділ бачити це насамперед
у нас і через нас. Якщо
та смерть».
ми зможемо це їм дати
Ватиканський гість також — вони спасуться і
сказав, що прагнення спасуть Україну», —
української
молоді сказав кардинал.
до
справедливості,
подолання
корупції,
проти зловживань влади,
браку
можливостей
може
опертися
на
християнську культуру,
яка
вкорінена
на
українській
землі.
«Ця культура й далі
надихатиме,
якщо
ми
перші
станемо
її
свідками.
Наші
суперечки,
наші
протистояння в ім’я
минулого,
що
вже
забуте всіма, окрім
нашої впертої образи,
— не допомагають нам
бути
послідовниками
тої
правди,
яка
робить нас вільними.
Ваша молодь шукає
чесності, послідовності,
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На завершення своєї
промови він наголосив,
що вся Католицька
Церква, яка зробила
збірку на допомогу
Україні, бажає зробити
конкретні кроки для миру
в Україні і солідарності
з жертвами війни на
Сході України.
У свою чергу всі
п р е д с т а в н и к и
Всеукраїнської
Ради
Церков і релігійних
організацій згадували
про візит святого Івана
Павла ІІ в Україну та
запросили нинішнього
понтифікат приїхати в
Україну. Глава УГКЦ
Патріарх
Святослав
сказав, що владика

Любомир (Гузар) часто
пригадує слова Папи
Івана Павла ІІ, який був
вражений зустріччю з
членами ВРЦіРО і назвав
Україну «лабораторією
екуменізму».
Представник УПЦ КП
архиєпископ Євстратій
(Зоря) передав вітання
від Патріарха Філарета
і також нагадав слова
Івана Павла ІІ, що після
тривалих
екуменічних
богословських дискусій
прийшов час спільного
захисту моралі, сім’ї,
гідності людини, чим
ВРЦіРО і займається.
«Ми
залишаємося
різними, але говоримо
про одне».
Від імені мусульман
України виступив шейх
Ахмед Тамім. Геннадій

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñò. 37)

Кардинал Паролін: в Україні побачив християнську
культуру, діалог і братню солідарність
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Білорицький від імені
головного
рабина
Якова
дов
Блайха
подякував за зусилля
Католицької Церкви для
підтримки християнськоюдейського
діалогу.
Також він наголосив:
«Нам потрібен мир, але
не будь-якою ціною. Не
ціною українців, бо ми
вже заплатили велику
ціну».

на виважену позицію
Ватикану щодо подій
в Україні. Він також
згадав, що під час
великих воєн Католицька
Церква була у ситуації,
що її паства опинилася
по обидва боки фронту.
Так і нині вірні УПЦ
(МП) з двох сторін
протистояння. І вони, як
Ватикан, виступають за
територіальну цілісність
України.
У свою чергу протоєрей Головуючий
у
Раді
Миколай
Данилевич, Валерій
Антонюк,
речник
УПЦ
(МП), голова Всеукраїнського
висловив
сподівання Союзу Церков ЄХБ,

подякував Католицькій
Церкві
за
добрі
ініціативи,
готовність
служити Україні. Він
слідом за попередніми
виступаючими членами
Ради і представником
уряду ще раз запросив
Папу
Франциска
відвідати Україну.
Дякуючи за цю зустріч,
кардинал
Паролін
висловив
захоплення
роботою Ради, рівнем
діалогу.
Він
також
закликав до активніших
спільних дій і в них
опертися «на великий

ресурс, який ви маєте,
— цей народ». Вся
держава страждає, але
в людях він побачив
солідарність,
радість
і бажання допомогти
один одному. Саме
спілкування з людьми
у ватиканського гостя
викликали
найкращі
враження в Україні.
http://risu.org.
ua/ua/index/all_
news/confessional/
auccro/63759

Bishop Soter Stephen Ortynsky: Genesis of the Eastern
Catholic Churches in America – by Ivan Kaszczak
Book is published under the Authority of the Ukrainian Catholic
Archeparchy of Philadelphia.
Here is the ordering link:
http://www.amazon.com/Bishop-Soter-Stephen-Ortynsky-Catholic/
dp/1533322805/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464720464&sr=81&keywords=kaszczak
Book is available in both paperback and Kindle formats. Available
across all channels and worldwide.
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 RuthenianUkrainian “Greek Catholic Church” in the United States, which set
the stage for the beginnings of the Eastern Catholic Churches in the
United States.
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July 2016 - Липня 2016
August 2016 - Серпня 2016
Congratulations on your
Anniversary of Priesthood!

Happy Birthday!
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Â³òàºìî ç Ð³÷íèöåþ Ñâÿùåíñòâà!

July 9: Rev. John Seniw
July 10: Rev. John Wysochansky
July 10: Rev. Deacon Paul Makar
July 15: Very Rev. Archpr. Michael Hutsko
July 17: Rev. Andriy Dudkevych
July 27: Rev. John Ciurpita
August 6: Subdeacon Mr. Roman Oprysk
August 11: Rev. Roman Petryshak
August 15: Rev. Ihor Bloshchynskyy
August 17: Very Rev. Archpr. David Clooney
August 27: Rev. Paul Wolensky

July 9: Rev. Yaroslav Kurpel (23rd Anniversary)
July 10: Very Rev. Archpr. Mitrat Roman Mirchuk
(40th Anniversary)
July 13: Rev. Mark Fesniak (13th Anniversary)
July 13: Rev. Ivan Turyk (13th Anniversary)
July 20: Rev. Myron Myronyuk (13th Anniversary)
July 31: Rev. Taras Lonchyna (39th Anniversary)
May God Grant You Many Happy and
Blessed Years of Service in the Vineyard of
Our Lord!

May the Good Lord Continue to Guide You
and Shower You with His Great Blessings.
Mnohaya Lita!
Íåõàé Äîáðèé Ãîñïîäü Òðèìàº Âàñ ó
Ñâî¿é Îï³ö³ òà Ùåäðî Áëàãîñëîâèòü Âàñ.
Ìíîãàÿ Ë³òà!

Íåõàé Áîã Îáäàðóº
Áàãàòüìà Áëàãîñëîâåííèìè
Ðîêàìè Ñëóæ³ííÿ
â Ãîñïîäíüîìó
Âèíîãðàäíèêó!

Editorial and Business Office:
827 N. Franklin St.
Philadelphia, PA 19123
Telephone: (215) 627-0143
E-mail: theway@ukrcap.org

Established 1939

Online: http://www.ukrarcheparchy.us
Blog: http://www.thewayukrainian.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archeparchy-of-Philadelphia/197564070297001
YouTube Channel: http://www.youtube.com/user/thewayukrainian
THE WAY Staff
Ms. Teresa Siwak, Editor;
Rev. D. George Worschak, Assistant Editor;
Very Rev. Archpriest John Fields, Director of Communication
Articles and photos proposed for publication should be in the Editor’s office at least two
requested date of publication. For advance notice of the upcoming events, kindly send
advance. All articles must be submitted in both English and Ukrainian languages, THE
translate proposed articles. All materials submitted to THE WAY become the property

26 ÷åðâíÿ, 2016 p.

38

weeks before
one month in
WAY will not
of THE WAY.

