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Сестри Місіонарки Покрову Матері Божої
 святкують 50-річчя служіння в Філадельфії
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(ïродовження ç ïоïередньої сторінки)

26-го червня 2016 р. 
Сестри Місіонарки 
Покрову Матері Божої 
святкували 50-ліття 
прибуття до Філадельфії.  
Митрополит Стефан 
Сорока разом із 
співслужителями, о 
Йосифом Шупою, 
о Володимиром 
Пасічником, дияконом 
Михайлом Вааком 
відслужив Божественну 
літургію в Українській 
Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в 
Філадельфії.  
Під час пропровіді 
Митрополит Стефан 
сказав:  «Ваше служіння 
як Сестер Місіонарок 
Покрову Матері Божої 
сяє як сонце, що 
його золоті промені 
простягаються над цілою 

Церквою, її духовенством 
та вірними.   Сьогодні 
ми святкуємо ваш 
золотий ювілей служіння 
в Філадельфії.  Ми 
дякуємо вам і радіємо з 
вами за ваші благодатні 
досягнення».

Після Божественної 
літургії в катедральному 
залі відбулося прийняття.  
Програму молитвою 
розпочав Митрополит 
Стефан Сорока. О. 
Павло Макар, парох 
церкви св. Михаїла в 
Черрі Гілл, Н.Дж. привітав 
сестер, о. Йосиф Шупа, 
розпорядник свята, 
виголосив привітальне 
слово.  Особисті слова 
подяки висловили п. 
Роман Савчин, о. 
Павло Макар, панство 

Сестри Місіонарки Покрову Матері Божої
 святкують 50-річчя служіння в Філадельфії

Володимир і Марія 
Федорин.  Діти, в тому 
числі колишні й теперішні 
учні катехитичних класів, 
подарували сестрам 
квіти.  

Мати Євгенія Пруснай, 
СМПМБ, поділилася 
спогадами про перший 
приїзд сестер до 
Філадельфії 4 вересня 
1965 року.  Вона 
пригадала як вони 
зраненька приїхали 
поїздом зі Стемфорду, 
Конн., маючи при 
собі кілька чемоданів 
зі своїми речами.  
Найперше по прибутті, 
Архиєпископ  Амброзій 
Сенишин  відслужив 
подячну Службу Божу 
в тимчасовій каплиці. І 
з цього почалося їхнє 

служіння в Філадельфії.  
 Прийняття закінчилося 
співом «Під твою 
милість»,  який почала 
Мати Євгенія і підхопили 
всі сестри, а з ними й 
присутні.  

Watch videos from 
the anniversary on our 
YouTube Channel.
h t t p s : / / w w w .
you t u be . c om/u s e r /
thewayukrainian/videos

(Photo: Teresa Siwak)
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Проïовідь Митроïолита Стефана на святкування 
50-ліття Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері

Слава Ісусу Христу!

У сьогоднішньому світі є багато людей, які 
ставлять під сумнів будь-яку владу.  Чи є хтось 
відповідальний?  Чи хтось має владу, якій ми 
можемо довіряти?  Чи є хтось, хто може сказати 
нам, що таке життя і чого власне очікується 
від нас?  Чи є хтось, хто говорити до нас як 
повноправний? 

Відповіді на ці питання є в сьогоднішньому 
Євангельському читанні (Мт. 9, 1-6). Коли 
книжники поставили під сумнів владу Ісуса 
простити гріхи розслабленого, Ісус оздоровив 
його.  Ісус бачив, що люди розлючені, й тому 
протиставився їм питанням   – чому вони затаїли злість і сумнів?  Ісус сказав їм, що легше є бути 
позитивним, бути оздоровлюючим знаряддям Бога.  Натовп був уражений.  Вони прославили Бога.  
Вони примирилися з собою і з іншими.

Уся влада від Бога. Ісус є Богом.  Люди дивувалися владі Ісуса, яку він мав над вітрами та хвилями. Вони 
були вражені тим, як Він контролював злих духів.  Ісус промовляв як повновладний.  Він кликав йти за 
Ним, як особа наділена владою.  У своєму Воскресінні Ісус розкрив повноту своєї влади.

Свою владу Ісус завжди проявляв з великою любов’ю. Наприклад, Закхей був дуже грішною людиною.  
Однак Ісус покликав його на ім’я і сказав, що прийде в гості до його дому.  Ісус твердив, що Він є Сином 
Божим – і все ж, Він брав дітей на руки і благословляв їх.  Ісус стверджував, що Він Господь всесвіту, 
але Він  завжди брав на себе людські тягарі, помагаючи їм і оздоровлюючи їх.  Ісус здійснював свою 
владу  з глибокою любов’ю.  І він сподівався, що всі ті, хто має владу сьогодні – батьки, вчителі, уряд і 
цивільна влада, чернецтво, єпископи та священики, парафіяни на керівних позиціях – всі ми покликані 
здійснювати свою владу з любов’ю.  

Нещодавно наш Святіший Отець, сказав, що ми всі  є лицемірами, якщо ставимо себе на  місце Бога 
і судимо інших.  Він зауважив, що нашому людському суду бракує милосердя.  Коли судить Бог, Він 
судить з милосердям.  Папа сказав, що ми маємо любити, розуміти, молитися за інших, коли бачимо, 
що справи є погані.  Папа запрошує вас і мене ласкаво говорити до інших, щоб вони могли зробити 
висковки із своїх помилок.  

Люди, які не осуджують;  які ввічливо розмовляють з іншими і заохочують інших до кращої поведінки;  
люди незлі і довірливі; люди, які, до слова, поширюють любов і вдячність у своєму житті, особливо до 
Всевишнього Бога – такі звертаються до нас як повновладні через свої слов  і свої  дії.  Ми схильні 
довіряти їм.  Вони закликають нас до вищих стандартів поведінки.  

Чи це відповідно не характеризує тих, кого ми  вшановуємо сьогодні – Сестер Місіонарок Покрову 

(Продовження на ст. 4)
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Божої Матері ?   Вони - 
богопосвячені жінки, які не 
осуджують. Вони завжди 
звертаються до людей приязно, 
заохочують людей до кращих 
вчинків, до глибшої любові до 
Бога.  Вони не зляться, навіть  у 
важкі часи.  Вони - святі жінки, 
жінки молитви.  Вони Божі люди.  
Вони стараються впливати на 
інших прикладом своєї важкої праці, молитви, посвяти, добрим словом та заохоченням. Вони є жінками 
до яких ми маємо глибоку довіру.  Ці Сестри відкрили нам Божу владу через сві й спосіб життя в 
служінні Богу, через своє покликання богопосвячених жінок. 

Сьогодні ми зібралися, щоб висловити  подяку Всевишньому Богу і Сестрам Місіонаркам Покрову 
Божої Матері за їхнє служіння в Філадельфії в останні п’ятдесят років.  Понад  73 роки тому покійний 
Архиєпископ Богачевський і після нього Єпископ Сенишин заснували це релігійне згромадження сестер 
в Стемфорді.  Понад п’ятдесят років тому Архиєпископ  Сенишин запросив Сестер до Філадельфії 
розпочати служіння тут.  Це їхнє служінні в Філадельфії ми святкуємо сьогодні.  

Як ми можемо окреслити служіння Сестер Місіонарок  Покрову Божої Матері впродовж цих п’ятдесяти 
років? Воно було дуже різне. Вони розпочали з заснування садочку, до якого ходило  багато з 
присутніх сьогодні тут.  Сотні дітей отримали виховання в молитві, навчанні, забавах, дружбі і любові 
до Бога через програму садочка, який вели Сестри Місіонарки.  Багато більше дітей були катехизовані 
й приготовлені до таїнства першої сповіді та урочистого Причастя.  Сестри виявили велику відвагу 
закривши садочок тоді, коли усвідомили,  що зрослі вимоги перевищують їхню можливість надання 
кваліфікованої опіки дітям.  Тоді сестри взялися допомагати мені в організації  й розвитку Музею 
«Скарб Віри».  Історичні релігійні артефакти були збережені й виставлені в музеї.  Сестри всіма 
способами використовують цю можливість навчати про нашу віру і традиції Церкви відвідувачів Музею 
з різних куточків світу.  Сестри опікувалися добробутом єрархів Філадельфійської Архиєпархії з великою 
відданістю  і любов’ю до провідників нашої Церкви.  Вони з готовністю виступають знаряддям Божим у 
забезпеченні потреб Його Церкви.  Вони роблять це без сумніву.  Вони роблять це від щирого серця, 
з любові до Бога і Його Святої Церкви.

Як же цим добрим Сестрам Місіонаркам вдалося досягли цього?  Нам слід пригадати сьогоднішнє 
Апостольське читання св. Павла до Римлян (Рим. 12, 6-14).  Ми можемо з легкістю сказати, що ці слова 
звернені до Сестер і до всіх нас.

Святий Павло прямо визнає, що всі ми маємо різні таланти. Він говорить про дар пророцтва, служіння, 
навчання чи щедрості, милосердя і підтримки.  Кожна Сестра має свій талант.  Але вони живуть як одне 
тіло.   Вони не змогли би досягти всього поодинці.  Вони потребують одна одну.  Ми потребуємо один 
одного.  У спільній молитві і спільному служінні закладена велика сила.  Це те, що своїм прикладом 
показала нам Пресвята Богородиця.  Вона збирає своїх дітей, утішає і провадить.  Це Пресвята 

Проïовідь Митроïолита Стефана на святкування 
50-ліття Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері

(ïродовження ç ïоïередньої сторінки)

(Продовження на ст. 5)
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Богородиця вселяє в нас цю силу однодумності через любов і поклоніння її Синові Ісусові Христові. 
Сестри Місіонар змогли досягти так багато, тому що вони молилися, прославляли і служили як одна 
духовна родина, як одне тіло в служінні Божій Святій Церкві.

Святий Павло говорив про риси, які ми покликані розвивати у своєму житті. Він закликає нас бути 
щирими в любові;  жадати добра;  взаємної любові; поважати інших; радіти в надії;  удосконалюватися 
в молитві;  благословляти тих, хто ображає нас.  Він радить нам не ослабляти наш запал, бути 
духовно наполегливими в служінні Господу.  Це якості, які ми можемо розвивати незалежно від наших 
талантів. Це якості, які ми бачимо в служінні Сестер Місіонарок.  Не дивлячись на різні випробування 
вони продовжували палко і наполегливо  служити Господу в дусі.  Сестри Місіонарки показують нам 
приклад до наслідування в нашому житті служіння Богові. 

Мати Євгенія, дорогі Сестри Місіонарки, - ви з радістю і глибокою відданістю служили в Філадельфії 
та її околицях  - і сьогодні ми висловлюємо вам нашу сердечну подяку за ваш винятковий приклад 
любові та служіння Богові.  Ми дякуємо вам за ваше безумовне «Так!» Господу та Його святій Церкві, 
за ваше наслідування Матері Божої, з якої ви берете приклад у своєму  житті богопосвячених жінок.  
Ми дякуємо вам за розкриття в цілісності свого служіння повноти влади Бога.

Ми молимося за здоров’я і добро всіх  Сестер, а особливо за вашу подальшу глибоку втіху в служінні 
богопосвячених жінок, які йдуть слідами Пречистої Матері Божої.  Ми молимося за ваше спасіння, бо 
ви у своєму  щедрому та палкому служінні молитеся і ведете до спасіння інших.

Ми особливо молимося за жінок, щоб ішли вашими слідами. Наше життя завершується поворотом до 
Отця Небесного.     За кілька років наша Церква тут у Філадельфії, може залишитися без богопосвячених 
Сестер, які здатні активно служити.  На що ми будемо подібні як Церква без богопосвячених жінок?  
Хто розкриє нам  батьківську любов нашого Отця Небесного, коли не стане богопосвячених Сестер, 
які зможуть навчати, провадити і наставляти нас у посвяті?  Просимо, моліться за покликання до 
богопосвяченого життя у релігійних спільнотах.  Ми просимо Святого Духа відкрити нам - що потрібно 
нам робити в Церкві, щоб заохочувати і плекати жінок, які відгукнуться на покликання давати надзвичайне 
свідчення Божої любові до всіх нас.

П’ятдесят років минули швидко. Ваше служіння як Сестер Місіонарок Покрову Матері Божої сяє 
як сонце, що його золотв промені простягаються над цілою Церквою, її духовенством та вірними.   
Сьогодні ми святкуємо ваш золотий ювілей служіння в Філадельфії.  Ми дякуємо вам і радіємо з вами 
за ваші благодатні досягнення.  Радійте і втішайтеся  Божою прихильністю до вас і до всіх кому ви 
служили.

Ми дуже поважаємо вас. Ми любимо вас.  Ми молимося за вас.

Нехай Бог дарує вам, Мати Євгеніє, і всім Сестрам Місіонаркам багато благословенних років  любові 
й подальшого служіння Богові за прикладом нашої Матері Божої.

Слава Ісусу Христу!

Проïовідь Митроïолита Стефана на святкування 
50-ліття Сестер Місіонарок Покрову Божої Матері

(ïродовження ç ïоïередньої сторінки)
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Glory to Jesus Christ!

Your Grace, Archbishop 
Stefan Soroka, Very 
Reverend Fathers, 
Deacon, Venerable 
Sisters, Cathedral 
Parishioners, our former 
kindergarten & pre-
school students and 
families, dear relatives, 
good friends, and 
devoted Committee 
Members:  We sincerely 
thank each one of 
you, for so graciously 
honoring us with your 
presence here today at 
our Jubilee celebration, 
commemorating the 
50th Anniversary of our 
Congregation’s arrival 
in Philadelphia.  It is 
both an honor and a 
joy to welcome each 
one of you, and to have 
prayed together with 
you at the Divine Liturgy 
on this special day.  
Indeed, “This is the day 
the Lord has made, let 
us rejoice and be glad 
in it.”  Words are not 
sufficient to express the 
overwhelming goodness 
of God for giving us fifty 
blessed years to serve 
Him here in Philadelphia 
– the city of brotherly 
love!  We are overcome 
with a deep sense of 
gratitude to Jesus & 
Mary for Their on-going 
love & protection, and 
for all of you who are 
here with us today to 
share in our joy.

Mother Evhenia Prusnay, MSMG - Jubilee Speech

Our sisters began their 
mission in Philadelphia 
on September 4, 1965.  
The convent on Franklin 
& Brown Street had 
been newly built for us 
and there was still a lot 
of unfinished work to 
be done.  We traveled 
by train from Stamford, 
CT and arrived early in 
the morning, carrying 
all our belongings in a 
few suitcases.  Before 
we could even unpack, 
our founder Archbishop 
Ambrose Senyshyn, 
directed us upstairs to 
our temporary chapel, 
where he offered a Divine 
Liturgy of Thanksgiving, 
and so our work here 
began with prayer and 
so it continues.   

That first day, after the 
Divine Liturgy we were 
looking forward to 
having a good breakfast, 
only to discover that our 
kitchen was completely 
unfurnished, all we had 
to cook on was a plug-
in the wall hot plate with 
a double-burner, which 
was set up in one of 
the empty bedrooms.  
We boiled our water 
for coffee in a small 
saucepan, which was the 
only pot we had been 
able to fit into our travel 
bags, and which was all 
we had to cook with for 
the first few weeks.  So 
you can imagine what a 
delightful surprise it was 

when the Sister Servants 
rang our doorbell later 
that afternoon, and 
welcomed us with a fully 
cooked meal of pot roast 
with all the trimmings.  
We were so grateful to 
the Sisters for this act 
of charity and for their 
many kind gestures over 
the years.  At the time, 
they were completely 
unaware of our 
predicament, so we truly 
believe it was the Holy 
Spirit Who prompted 
their then house superior, 
Sr. Jacqueline, to 
prepare such a delicious 
welcome.  

The pioneer years, of 
any new endeavor, are 
as usual, quite difficult. 
It took us time to get 
adjusted to a new 
environment, to changes 
in our daily schedule 
and to our many new 

responsibilities.  As 
difficult as it seemed, 
somehow we managed 
to get by from day to day, 
and with God’s help we 
learned to live through 
thick and thin.  Our spirits 
were really lifted, when 
two or so weeks after we 
had arrived, we saw the 
long awaited milk truck 
pull up in front of our 
house.  It was driven by 
none other than Father 
Basil Losten, who had 
borrowed it from his 
family’s dairy farm, and 
it was loaded with much 
needed furnishings that 
he had brought to us 
from our Motherhouse in 
Stamford.  Unfortunately, 
our stove did not arrive 
until Christmas time. 

Needless to say, we 
were unable to open 

(continued on next page)

Mother Evhenia Prusnay, MSMG, during her 
speech on June 26, 2016.
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our nursery school until 
the following year.  In 
the mean time we kept 
busy sewing curtains, 
preparing for the nursery 
school and cleaning up 
after the workmen.  On 
September 7, 1966, 
the blessed day finally 
came, when Sr. Nadia, 
Sr. Vasilia, and myself, 
welcomed the very first 
students to the Nativity of 
the Infant Jesus nursery 
school.  There were seven 
children present that 
first day:  Maria Smoliy, 
Christopher Shopa, 
Dmetro Kulchitsky,  Daria 
Myr, Natalka Dzindura, 
and the Wikarchuk 
twins, Maria (Myna) and 
Stephanie.  By Christmas 
seven more students had 
registered, and the rest is 
history. 

The first ten years, only 
Ukrainian was spoken 
and taught at the 
nursery, then as more 
& more non-Ukrainian 

speaking children began 
to attend our nursery, we 
had to switch to English.  
However, we continued 
to teach all the children 
the Ukrainian alphabet, 
as well as many 
Ukrainian prayers, songs 
and traditions. In fact, 
every day after lunch we 
would take the children to 
our Chapel to visit Jesus, 
and one of their favorite 
prayers was the ‘Anhele 
Bozje’, the prayer to our 
guardian angel. I wonder 

how many of you here 
today still remember how 
to pray it?  We have so 
many precious memories 
of all the children whom 
we’ve been privileged 
to teach over the years, 
but there’s something 
you need to know, what 
we remember most is 
the love we shared, and 
which we still feel so 
strongly through your 
presence here today.  

There is a rather unique 
aspect of our 
apostolate that 
I would now 
like to mention, 
which arises 
from the fact 
that we are 
a Diocesan 
Congregation.  
This means that 
we are directly 
r e s pon s i b l e 
to the 
Archb i shop , 

who is canonically 
speaking, our Major 
Superior.   Our Sisters 
have therefore always 
sought to be of assistance 
to our church hierarchy 
by cooking their meals, 
doing their laundry 
and performing various 
household chores.  Since 
1965, we have been 
privileged, not only to 
have worked with five 
different Metropolitans, 
but to have also enjoyed 
their confidence, and to 
have had the opportunity 
to pray with them daily 
at the Divine Liturgy. 
 
Over the years, 
our Community has 
continually found 
ways to minister to the 
needs of the greater 
Ukrainian Catholic 
Church, especially 
through prayer, but also 

Mother Evhenia Prusnay, MSMG - Jubilee Speech
(continued from previous page)

(continued on next page)

Parish children present the Missionary Sisters with flowers.
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by baking prosphora 
for numerous parishes, 
sponsoring women’s 
retreats, cantoring, 
sewing church linens, 
conducting catechism 
classes, helping at the 
chancery, and most 
recently managing 
the Treasury of Faith 
Museum.  Though small 
in number, with God’s 
help, Mary’s love, and 
the wonderful support 
of our clergy, and all 
of you, our dear friends 
and benefactors, we 
offer profound  thanks 
for all that has been 
accomplished during 
these 50 golden years  
of service!  On behalf 
of all the members of 
the Missionary Sisters of 
the Mother of God, we 
promise our continued 
heartfelt prayers for 
each one of you and 
your families; and we 
beg Almighty God and 
Our Most Heavenly 
Mother to bless and 
reward you as only they 
can for honoring us in 
such a special way at 
this beautiful Jubilee 
celebration!  We Love 
You and we thank you! 

Mother Evhenia Prusnay, MSMG - Jubilee Speech
(continued from previous page)

Mother Evhenia leads everyone in singing the closing hymn “Під 
твою ìилость”  (We fly to Thy Patronage.)  (Photo: Teresa Siwak)



Свята Анна
ìати Пречистої Діви Марії

(25-ãо лиïня)

Бог вибарав св. Анну, 
щоб вона стала матір’ю 
Пречистої Діви Марії. 
Ім’я Анна означає 
вдячність, любов. Треба 
нам вірити, що ці слова 
характеризують Св. 
Анну. Вона, як подають, 
стала жінкою св. 
Йоакима. Св. Йоаким і 
св. Анна обидвоє були 
добрими і побожними 
людьми, любили Бога й 
шанували його заповіді. 
Пречиста Діва Марія 
народилася, коли її мати 
була вже у старшому 
віці. Марія була 
одиначкою, і батько 
й мати дуже її любили 
і були дуже щасливі з 
нею.

Св. Анна навчала 
маленьку донечку про 
Бога, як Його величати 
й любити. Подають, 
що коли Марія мала 
три роки, батько-мати 
віддали її до святині, 
щоб там навчалася і 
служила Богові. Немає 

сумніву, що поза 
шкільними годинами та 
у вільних днях від школи 
св. Анна продовжувала 
Марію навчати. Маємо 
багато образів, що 
зображують як Анна 
навчає свою дочку 
читати.

Нам невідомо чи Ісус 
народився ще за 
життя Анни. Якщо вона 
ще жила, то можна 
собі уявити, як вона 
дуже раділа, коли, 
ставши бабунею Ісуса, 
носила його на руках 
або помагала Марії 
доглядати його.

Можна припускати, 
що Анна померла у 
старшому віці, і душа 
її перенеслася до 
Бога. Наша українська 
католицька Церква 
обходить день її смерти, 
що зветься „Успення св. 
Анни, Матері Пречистої 
Діви Марії”. Це свято 
було впроваджене дуже 

давно. Ще сьогодні на 
початку Служби Божої 
священик

виголошує слова, коли 
молиться перед малим 
вівтарем, що називається 
„Про с коме д і й н и к ” : 
,,О святих і правих 
прародичах Бога, 
Йоакимі і Анні”. В 
цей спосіб віддаємо 
велику пошану родичам 
Пречистої Діви Марії.

В різних частинах світу 
люди в особливий спосіб 
почитають св. Анну. 
Вони побожно моляться 
до неї. Багато чудес 
діялося в різних часах, 
коли люди молилися до 
неї.

Як Бог дав Пречистій 
Діві Марії матір, щоб 
вона навчала й любила 
її, коли вона виростала, 
так Він зробив і для 
кожного з нас. Мати 
може найкраще 
виховувати своїх діточок 

і любити їх. У сполучених 
Стейтах Америки один 
день призначено на 
пошану матері. На 
„День Матері” ми 
маємо нагоду пока-зати 
нашим мамам нашу 
любов, хоч у дійсності 
ми повинні кожного дня 
знайти нагоду сказати 
нашій мамі: ,,Я люблю 
Тебе, Мамо!”

Наші Святі, СМПДМ
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Due to the quantity of news received in July, we decided to do this 
July 24, 2016 issue of “The Way” during our summer break.  

The next issue of “The Way” will be August 14, 2016. 

Thank you. 



+ Всечесніший отець Éосиф Òарас Шуïа
12 травня 1965 р.  – 10 лиïня  2016 р.

10 липня 2016 р. у віці 
51-го року несподівано 
упокоївся в Бозі 
Всечесніший отець 
Йосиф Тарас Шупа.   
Смерть спіткала отця 
по завершенні 11-
ти годинної  літургії в 
Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, 
де він служив ректором 
з 1 липня 2015 р. 

Отець Йосиф Шупа, 
який народився 12 
травня 1965 р.,  походив 
з Честера, Пенс., і був 
одним з  п’яти дітей 
покійних Андрія та Єви 
(дівоче - Гребінець) 
Шупів.

Початкову освіту отець 
отримав в українській 
католицькій школі 
Святого Духа в Честері, 
Пенс., у 1979 р. вступив 
до Підготовчої школи 
святого Василія в 
Стемфорді, Конн.  По 
її завершенні в 1983 р., 
відчуваючи покликання 
до священства, вступає 
в Коледж Семінарію 
святого Василія, де 
приготовляється до 
рукоположення на 
священика.

Як семінарист 
Української Католицької 
Семінарії святого 
Йосафата, Вашінгтон, 
ОК,  передградуаційну 
освіту завершив 

також у Католицькому 
Університеті Америки, 
захистивши  ступінь 
бакалавра філософії.  
Опісля продовжив 
навчання в Католицькому 
Університеті Америки, 
де захистив ступінь 
бакалавра богослов’я 
одночасно завершив 
програму священичого  
формування в Семінарії 
св. Йосафата.   

20 вересня 1992 
р. Митрополит –
Архиєпископ Стефан 
Сулик в Українській 
Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття 
в Філадельфії  
рукоположив Йосифа 
Шупу на священика. 
Нововисвячений отець 
Йосиф Шупа свою 
першу Божественну 
літургію відслужив 
у рідній українській 
католицькій церкві 
Святого Духа в  Честері, 
Пенс.

Після рукоположення 
отець Шупа був 
п р и з н а ч е н и й 
парфіяльним вікарієм 
Катедри у Філадельфії, 
а також служив в церкві 
св. Андрія в Філадельфії.  
В подальшому отець 
служив у таких парафіях 
Ню Джерзі:  св. Миколая 
в Пасейку, св. Миколая 
в Рутерфорд, св. 
Володимира в Елізабет 
та Непорочного Зачаття 

в Гіллсайт.  

Він обіймав такі 
ар хи єпарх і я л ьн і 
посади:  Канцлер, 
член ради 
дорадників, член 
архиєпархіяльної 
корпорації, член 
п р е с в і т е р с ь к о ї 
ради, член 
фінансової ради, 
п ро топре с в і т е р 
Нюджерзійського 
деканату, захисник 
в трибуналі.  Отець 
був секретарем 
Ради Директорів 
ж и т л о в о г о 
комплексу «Вознесіння». 

Отець Шупа залишив у 
смутку брата  Стефана 
Шупу з Вудлин, Пенс. 
, сестру Йоанну 
Баландяк  і її чоловіка, 
Петра з Вудлин, 
Пенс.;  племінниць   
Dawn  Marie Mastella,  
Kaitlyn Elizabeth Szupa,  
Dana Marie Gaffney;  
племінників Kristopher 
Michael Shupa та 
Andrij J. Balandiak, 
а також чотирьох 
внуків-племінників та 
племінниць.  

Похований отець був 
коло своїх батьків 
та братів Михайла і 
Петра.  

У четвер, 14 липня,  з 
5:30 по 8 год. вечора 
тіло отця Йосифа було 

викладене для прощання 
в Катедрі Непорочного 
Зачаття  у Філадельфії.  
Чин Парастасу Єреїв 
був відслужений о 7 год. 
вечора.  

У п’ятницю зранку, від 
10 год. до завершення 
Божественної літургії, 
яка була відслужена 
М и т р о п о л и т о м –
А р х и є п и с к о п о м 
Стефаном Сорокою у 
співслужінні священиків 
об 11 год.,  тіло 
отця Йосифа Шупи 
було викладене для 
прощання в українській 
католицькій церкві 
Святих  Мироносиць в 
Swarthmore, PA.

Погребення було  
здійснене на цвинтарі  
Lawn Croft in Linwood.

+ Всечесніший отець
 Éосиф Òарас Шуïа
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Поõорон Всечеснішоãо отця Éосифа Шуïи, 
Канцлера Арõиºïарõії та Ректора Катедри

Swarthmore, PA.  -  У 
п’ятницю, 15 липня 2016 
р., родина,  єпископи, 
брати священики та 
диякони, преподобні 
сестри, парафіяни 
та друзі під час 
Божественної літургії 
відправленої в церкві 
Святих Мироносиць 
попрощалися з 
Всечеснішим отцем 
Йосифом Т. Шупою. На 
51-му році життя отець 
Шупа несподівано 
упокоївся в Бозі в 
неділю, 10 липня 2016.  
Це сталося одразу по 
завершенні 11-годинної 
Божественної літургії в 
Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, де 
отець служив ректором 
з 1 липня 2015 р.

М и т р о п о л и т -
Архиєпископ Стефан 

Сорока, Глава 
Української Католицької 
Церкви в Сполучених 
Штатах і Архиєпископ 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к и й , 
у співслужінні 
Єпископа-помічника 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії Івана Бури 
та Єпископа Богдана 

Данила з Єпархії святого 
Йосафата в Пармі, у 
переповненій церкві 
відслужив Божественну 
літургія і виголосив 
надгробну проповідь. 

У своїй проповіді 
Митрополит Стефан 
зазначив: «Наш 
дорогий отець Йосиф 
Шупа пішов додому до 
Господа, з яким він був 
дуже близький, після 
відправи Божественної 
літургії в нашій Катедрі, 
в якій він був ректором...  
Він був щасливий. Він 
був сповнений життя і 
переконаний, що він 
не самотній.  Отець 
був зі своїм Господом, 
Ісусом Христом при 
Його святому вівтарі.  
Він смиренно стояв під 
мозаїкою Пречистої, 
яка знаходиться за 

вівтарем, огорнений її 
люблячою присутністю. 
Отець Йосиф не лише 
стояв перед лицем 
Бога, але був дійсно з 
Ним у Святих Таїнствах, 
які він відправляв як 
священик».

Митрополит Стефан 
пригадав,  що 
«молитовним проханням 
отця Йосифа було 
померти в великодній 
тиждень... Неділя – це 
завжди святкування 
Воскресіння нашого 
Господа і Спаса Ісуса 
Христа.  Він пішов 
до Воскреслого Ісуса 
Христа у своїй смерті в 
неділю. Він помер і впав 
ниць з піднятими догори 
руками, саме так, як 
він це зробив і в день 

Priestly Parastas for +Very Rev. Joseph Szupa held at the Cathedral 
on Thursday, July 14, 2016. (Photo: Teresa Siwak)
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Priestly Parastas at the Cathedral. 
(Photo: Teresa Siwak) (Продовження на ст. 12)



свого рукоположення 
на священика майже 24 
роки тому. Він повністю 
віддав себе служінню 
нашому Господу і 
Спасу Ісусу Христу та 
Його Святій Католицькій 
Церкві».

За традицією похоронна 
відправа по отцеві 
Йосифові завершилася 
п а н а х и д о ю , 
прощальною молитвою,  
виливанням на лице 
покійного оливи й 
накриванням лиця  
покровцем. 

Напередодні у четвер 
тіло отця Йосифа 
було виложене для 
прощання в Українській 
Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в 
Філадельфії. 

Митрополит Сорока 
разом з Єпископом 
Данилом в присутності 
духовенства, сестер 
та вірних відправили 
парастас.  Співом 
провадили отець Павло 
Волянський та Ліса 
Оприск.

На завершення 
парастасу отець 
Волянський, як 
найближчий приятель 
покійного ще з часу 
навчання в Семінарії, 
поділився своїми 
роздумами про життя 

Поõорон Всечеснішоãо отця Éосифа Шуïи, 
Канцлера Арõиºïарõії та Ректора Катедри

свого брата священика, 
отця Йосифа. 

Він згадав про те, як 
отець Йосиф любив 
співати і що вони вдвох 
часто провадили співом 
не лише в семінарії, 
але  й пізніше під час 
священичих реколекцій: 
«Ми ставали все 
ближчими». 

Похований отець Йосиф 
Шупа на Lawn Croft 
цвинтарі в Linwood, PA. 

Video clips from the 
Parastas and Funeral are 
posted on our YouTube 
Channel. https://www.
you t ube . c om/u s e r /
thewayukrainian/videos

Funeral Service at Holy Myrrh-Bearers Church, Swarthmore, PA on 
Friday, July 15, 2016.  (Photo: Olia Kuzewycz) 

At the parastas, Father Paul Wolensky spoke 
about +Father Joe’s love for singing.  Father  
Paul said he and +Father Joe were the 
“dynamic duo”  always teaming up to be the 
cantors and lead the responses to Liturgies 
and Prayer Services. (Photo: Teresa Siwak)

Fr. Paul Wolensky said, “This is the last ever 
text message +Fr. Joe sent me. His last words 
to me. I will cherish them always.”   
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Text translation: Keep on singing! Rejoice!

(ïродовження ç ïоïередньої сторінки)



Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the Funeral 
Homily for + Fr. Joseph Szupa on July 15, 2016
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Metropolitan Stefan offers the Funeral 
Homily.  (Photo: Father John Fields)

Burial in Linwood, PA. 
(Photo: Olia Kuzewycz) 
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Слава Ісусу Христу!

The Holy Scriptures tell us 
of the very special bond 
of love enjoyed between 
the disciples and Jesus.  
There exists a special gift 
shared between a priest 
or a religious and Jesus. 
It is a bond of love lived 
in one another with our 
Heavenly Father. 

We have gathered here 
today in a parish which 
speaks of the roots of our 
beloved departed priest, 
Fr. Joseph Szupa.  He 
was born and raised in 
Chester, and particularly 
in Holy Ghost Ukrainian 
Catholic Church, one of 
the two founding parishes 
of this new parish of Holy 

Myrrh-Bearers Ukrainian 
Catholic Church.  Fr. 
Joe often spoke of how 
much he valued and how 
influential the community 
of Chester was to him.  
So, we huddle together 
tightly because this 
parish speaks to us of his 
heritage, his home, the 
place which significantly 
contributed to the 
character of our beloved 
Fr. Joe.  

Thank you to my brother 
bishops, Bishop Bohdan 
Danylo of the Parma 
Eparchy and Bishop John 
Bura, our Auxiliary, and 
to all of the brother clergy 
who are concelebrating 
or participating today. 
Some have travelled from 

the Stamford and Parma 
Eparchies.  Thank you 
to our Reverend Sisters 
of the various religious 
communities with whom 
Fr. Joe shared such joyful 
association throughout 
his priesthood of 24 
years. Thank you to the 
many faithful people 
whom he served, those 
with whom he ministered, 
and those whom he 
journeyed with in life in 
the various parishes Fr. 
Joe served.  Thank you 
to the many who are 
sharing in the prayer and 
the Holy Mysteries of the 
Divine Liturgy in loving 
gratitude and testimony 
to a life well lived.

All of us have gathered 
to pray for the soul of our 
beloved priest, brother, 

family member, peer, 
and friend.  We grieve 
the loss of his physical 
presence from among us.  
Yet, in another sense, we 
also gather to celebrate 
Fr. Joe’s life with God, 
his personal relationship 
with Jesus Christ, and 
his loving and steadfast 
devotion to the Mother 
of God.  

We have all come 
together as one in Christ 
to give witness to Fr. 
Joe’s DANCE to heaven.  
Fr. Joe often would 
cite the many beautiful 
images God gives us 
to help us understand 
our relationship with 
Him.  The flame is such 
a beautiful and striking 
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Sunflowers that 
+Fr. Joe planted.
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one.  Just look at a 
candle.  It always points 
up.  It DANCES slightly 
as if it were alive and 
LONGING to be taken 
to heaven.  How fitting 
it is to have candles 
burning in God’s holy 
Churches.

There are other images 
in nature too.  Often 
spiritual authors mention 
the sunflower which we 
often seeing growing in 
flower gardens and in 
fields.  Fr. Joe planted 
three ornamental 
sunflowers outside his 
residence just a week 
before he died.  The 
sunflower always faces 
the sun as if it were its 
God.  It turns to face 
the sun throughout the 
day.  It is true for all 
plants.  They turn and 
lean toward the sun, 
revealing to you and to 
me the way we should 
be tending toward our 

Father in heaven.

People who love one 
another are forever in 
each other’s minds.  You 
may be very busy and 
distracted in your daily 
work.  The minute you 
have a spare moment 
when your mind is not 
completely occupied, 
the one you love pops 
right back, seemingly 
from nowhere.  When 
you love, you are never 
alone. That is the way 
with a soul that loves 
God.  God is always 
there, right behind the 
distractions of everyday 
life.  

In liturgical celebrations, 
the Church tries to 
illustrate these spiritual 
realities.  The altar with 
the tabernacle is front and 
center in our churches, 
just as God is supposed 
to be the center in our 
lives.  Again and again, 
the priest, deacon and 
servers circle around 
the altar with incense 
and processions. We 
make different necessary 
movements, but we 
always end by facing the 
altar.  It’s like a magnet.  
Wherever we may go, it 
remains our resting place, 
the place we naturally 
tend to, just as the flame 
tends upward toward 

heaven and the flowers 
tend upward toward the 
light and the sun.  

Our Lord said, where 
your treasure is, there 
your heart shall also 
be.  Our treasure is in 
heaven where our loving 
Father dwells and waits 
for us.  No wonder our 
hearts are like flames 
always pointing up 
towards Him, dancing 
with eagerness to be 
near God.  No wonder 
we sometimes see devout 
souls gazing at the altar 
candles somehow deeply 
fascinated by them.  
Sometimes they do not 
even realize what it is 
about a flame that so 
captures and holds their 
attention so long.  They 
are looking at their own 
soul which is yearning 
and longing to be united 
forever with its Divine 
Lover.

Our beloved Fr. Joseph 
Szupa has gone home 
with the Lord with whom 
he was no stranger after 
celebrating the Divine 
Liturgies at our Cathedral 
on this past Sunday, 
where he was the Rector 
in this past year.   He 
was unusually alone this 
past Sunday, as the other 
priests were all away 
assisting with summer 

holiday substitutions. 
Even the deacon and the 
altar server were away.  
The Missionary Sisters 
of the Mother of God 
remarked to me how 
Fr. Szupa seemed to be 
dancing around the altar 
when incensing.  He was 
joyful.  He was full of life, 
very much aware that 
He was not alone.  He 
was with His Lord, Jesus 
Christ at His holy altar.  
He stood humbly below 
the towering mosaic 
of the Blessed Mother 
located behind the altar 
embraced in her loving 
presence.  Fr. Joseph was 
not only facing God but 
was truly with Him in the 
Holy Mysteries he was 
celebrating as a priest.  

It was the prayerful wish 
of Fr. Joe that he would 
die following an Easter 
Resurrection Liturgy, 
preferably after enjoying 
the rich Easter breakfast.  
Sundays are always 
a celebration of the 
Resurrection of our Lord 
and Savior Jesus Christ.  
Fr. Joe did not get to 
enjoy an earthly Easter 
breakfast but he came 
to know the Resurrected 
Jesus Christ with his 
death on Sunday.  Fr. 
Joe died falling to the 
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floor and laying with 
his hands outstretched, 
just as he did on the 
day of his ordination to 
the priesthood almost 
24 years ago.  He 
surrendered himself 
entirely in the service 
of our Lord and Savior, 
Jesus Christ and His Holy 
Catholic Church.

Hands stretched out very 
aptly describe the priestly 
life of our beloved Fr. 
Joseph Szupa.  His 
whole orientation to life 
was complete openness.  
He embraced the fullness 
of life with hope and 
optimism.  His outlook 
was always positive.  His 
priestly ministry involved 
a parish where there was 
strife between groups of 
people, sharply different 
views held by people.  Fr. 
Joseph listened attentively 
to their words, and 
moreso to their hearts, 
being very attentive to 
their feelings.  He was 
gifted to gradually and 
peacefully unite people 
to journey together with 
a common purpose.  Fr. 
Joseph was able to help 
people to focus on what 
they shared in common 
as opposed to looking 
at what divides people 
of good faith.  

I will miss Fr. Szupa 
very much as he was 

so supportive and 
encouraging.  I would 
often include him in 
meetings with groups 
of parishioners from 
various parishes who 
would come to speak 
of challenges they were 
encountering.  He would 
listen and observe, and 
then near the end of the 
conversation offer golden 
words of sunshine, usually 
citing a scripture passage 
and summarizing the 
best In what he observed 
in the meeting.   He 
was also an invaluable 
resource as a Consultor 
of our Archeparchy, 
contributing his wisdom 
in discerning the needs 
of the Archeparchy and 
helping with pastoral 
assignments.

All of us who knew Fr. 
Joe and shared part of 
life’s journey with him 
will very much miss his 

contagious loud laughter.  
It came from deep in the 
gut.  Everything which Fr. 
Joe shared came from 
the depth of all he could 
offer, from his immense 
knowledge and wisdom, 
his life experience, his joy 
and happiness, his love 
and concern for others, 
and his wanting only the 
best for others.  Fr. Joe 
loved his brother priests.  
He extended his hand 
out to assist those who 
needed his guidance and 
words of support, and his 
friendship.  Fr. Joe would 
not allow for someone 
to suffer in silence and 
being neglected.  He 
immediately took the 
initiative to console, 
to challenge others to 
personal and spiritual 
growth, even if it was 
uncomfortable for him to 
do so.  

We will miss Fr. Joe at 

our Cathedral where 
just in the short time of 
one year he rallied so 
many people to come 
together through his rich 
sharing of love and his 
joyful personhood.  Fr. 
Joseph loved to spend 
time with his parishioners 
and offered them nurture 
through his joy of life, 
his dedicated life of 
prayer, his celebration 
of the Holy Mysteries 
with the giftedness of the 
priesthood.  

Our Ukrainian Catholic 
Archeparchy of 
Philadelphia has been 
enhanced significantly 
by the priestly ministry of 
our beloved Fr. Joseph 
Szupa.   The entire Church 
is immensely grateful to 
God for the giftedness 
of his priesthood, and 
to Fr. Joseph for his 
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unconditional ‘yes’ to 
give of himself as a holy 
priest of God.

Сьогодні ми тут, щоб 
молитися за душу 
нашого дорогого 
отця Йосифа Шупи.  
Ми засмучені його 
передчасною втратою.  
Ми зібралися, щоб 
молитвою підтримати 
родину й один одного 
в нашій скорботі.  
Молитвою ми також 
дякуємо Богові за ті 
дари, які Він уділив нам 
через живе служіння 
отця Йосифа Шупи.  
Ми також дякуємо 
отцеві Йосифу за те, 
що впродовж двадцяти 
чотирьох років він 
так щедро відкривав 
Бога у своєму служінні 
священиком.  

Ми вдячні за дар 
спасіння душ, уділений 
через отця Йосифа 
тим багатьом, кому він 
служив впродовж життя.   
Ми вдячні отцю Йосифу 
за готовність служити 
безумовно, з великим 
запалом і любов’ю.  
Ми вдячні отцеві за 
терпіння в подоланні тих 
перешкод, які виникали 
перед ним у його 
священичому служінні.  
Ми вдячні за радість 
священичого служіння 
так щедро розкритого 

через священство отця 
Йосифа.  Ми вдячні за 
дар життя переданий 
через отця Йосифа 
Шупу і за його ділення 
з тими, кого він зустрів 
на своєму життєвому 
шляху.  

Сердечне співчуття 
висловлюємо всій 
опечаленій родині 
нашого дорогого отця 
Йосифа.  Ми молимося, 
щоби душа нашого 
отця Йосифа уже 
почула слова похвали 
і запрошення нашого 
Господа Його вірному 
слузі-священику.  

Our heartfelt sympathies 
are offered to Fr. Joseph’s 
grieving family, his brother 
Stephen Szupa, his sister 
Joanne and husband 
Peter Balandiak, nieces 
Dawn Marie Mastella, 
Kaitlyn Elizabeth Szupa, 
Dana Marie Gaffney, 
and nephews Kristopher 
Michael Szupa and 
Andriy Balandiak. He 
was predeceased by his 
loving parents, Andrij 
and Eva, and his brothers 
Michael and Peter.  Take 
comfort that our beloved 
departed Fr. Joseph has 
undoubtedly received 
the commendation of all 
who love and serve our 
Lord and Savior Jesus 
Christ.  Fr. Joe has gone 

home to be with the Lord 
Jesus Christ, with whom 
he was no stranger 
and whom he served 
faithfully as His priest.  
You will miss his physical 
presence. However, your 
joyful memories of Fr. 
Joseph will bring you 
great joy and allow you 
to celebrate gratitude 
for the gift of Fr. Joseph 

amidst us for these past 
51 years.  We are united 
together with you in our 
prayers for his soul, that 
he may be granted that 
peace which surpasses 
all human understanding.  
May his memory be 
eternal.   

Слава Ісусу Христу!

Літурãійні наìірення çа
 уïокій отця Éосифа Шуïи

Сто п’ятдесят 
вісім Літургійних 
намірень було 
п ожер т в у в а но 
вірними під час  
с в я щ е н и ч о г о 
Парастасу та  
П о х о р о н н о ї 
Служби Божої 
за душу нашого 
д о р о г о г о 
п о к і й н о г о 
В с е ч е с н і ш о г о 
отця Йосифа Шупи.  Вони будуть роздані для 
відслуження священикам в нашій Архиєпархії та 
з інших єпархій, які брали участь.  Митрополит 
Стефан просить, щоб одне літургійне намірення, 
по можливості, було відправлене духовенством 
наших парафій на 40-ий день від дня смерті 
отця, а власне – у п’ятницю, 19 серпня 2016 
р.  Таким чином, все духовенство та вірні 
об’єднаються в спільній молитві за душу нашого 
дорогого Всечеснішого отця Йосифа Шупи.  
Дякую!  Вічная йому пам’ять!

+Стефан Сорока
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+Father Joseph Szupa
A reflection by Rev. Deacon Michael Waak

Shock waves of sorrow spread throughout our 
Archeparchy when the sad news informed us all that 
our beloved Father Joe Szupa had died. No one saw 
it coming.  It was with heavy hearts that our cathedral 
family gathered to mourn and bid a final farewell to 
a most wonderful and beloved pastor. Fr. Joseph’s 
church of his birth, was Holy Ghost in Chester, PA, 
which recently moved to Swarthmore, PA, under the 
title of Holy Myrrh-bearers Eastern Catholic Church. 
This little church was filled to capacity for Fr. Joe’s 
funeral leaving standing room only. No one could 
have ever imagined that after Fr. Joe closed the 
Royal Doors in the Cathedral that Sunday morning; it 
would be for his last time once the 11:00 am Divine 
Liturgy ended. There Our Lord stood waiting for him 
in the sacristy, welcoming him through the open Royal 
Doors of Paradise.  His creator called him home 
because the work he was given was now completed. 
“Well done my good and faithful servant.”

Anyone who knew Fr. Joe realized that he was not just an ordinary priest.  He was a living image of Christ. 
Let us not just brag to have known him, but to strive to learn from his life and good example. Fr. Joe 
prayed reverently and earnestly. He celebrated the worship services with great joy and devotion that was 
clearly visible on his face. Is there anyone that can forget his warm smile, comforting comments, and joyful 
thrill whenever he blessed us with sprinkled holy water? Who can deny his sincere deep love of God that 
clearly came through whenever he preached homilies to us at the Divine Liturgy? Like Our Lord Jesus, Fr. 
Joe had time for each of us. No one was insignificant to him. He always quietly listened to our concerns.  
He exemplified patience and compassion. We can learn from his perpetual attitude of happiness and 
gratitude to God for all the good He gives us. He lived gratefully and happily in an awareness of being in 
God’s presence. Fr Joe loved life. And whether he was planting his garden, tending to his cat, singing the 
services, enjoying a good meal with friends, or going about doing other priestly work, he imitated Jesus 
Christ. It took very little to trigger his smile and laughter. And his heart broke and ached with us whenever 
we suffered pain or loss. Thank you dear Lord for blessing us in this life with Fr. Joe.  

Lastly we gathered at his grave site as we listened to these touching prayers: 

“This grave is sealed, until the second coming of Our Lord, God and Savior Jesus Christ, in the name of 
the Father, and of the Son and of the Holy Spirit.  Amen.

O earth, open up and receive the body, formed from you by the hand of God, which is now returning to 
you as to its mother. What has been made in God’s image, the Creator has already reclaimed, and now 
you earth receive what belongs to you.

In blessed sleep grant eternal rest, O Lord, to Your ever-to-be-remembered servant Priest Joseph, and 
make his memory everlasting.”

+Fr. Joseph Szupa on June 26, 2016 at the 
Cathedral. (Photo: Teresa Siwak)
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62-га Річна Успенська Проща
При Монастирі Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії

Словцбурґ, Нью-Йорк

14 серпня 2016 (Ювілейний Рік Божого Милосердя)

“ІСУС – ОБЛИЧЧЯ МИЛОСЕРДЯ; 
МАРІЯ – МАТИ МИЛОСЕРДЯ”

Порядок Богослужінь/Відправ

Свята Тайна СПОВІДЬ o 7:00 год. - доступно протягом цілої прощі

8:30 ВЕРВИЦЯ (в каплиці св. Марії)  – молитовна група Матері в Молитві
10:30 АРХИЄРЕЙСЬКА  БОЖЕИТВЕННА ЛІТУРГІЯ з процесією до Гроти

Служителі:  
Високопреосвященніший Владика Стефан Сорока, 

Митрополит - Архиєпископ Філядельфії
Преосвященний Владика Павло Хомницький, ЧСВВ, 

Єпископ Стемфордський 
Преосвященний Владика Богдан Данило, 

Єпископ Пармський
Преосвященний Владика Іван Бура,   ПРОПОВІДНИК

Єпископ Помічник Філядельфійської Архиєпархії
Преосвященний Владика Василь Лостен, 

Єпископ Емерит Стемфордський
Співає Хор парафії святого свщм. Йосафата, Нью-Бритен, Конн. 

Посвячення Квітів та Зілля після Літургії

12:00 Служба Божа для Молоді (анлійською мовою в каплиці св. Марії)                   
Служитель – о. Павло Макар, парох, парафії св. Михаїла в Черрі Гил, Нью-Дж.

13:00 Духовна Програма і благословення дітей (тераса біля монастиря св. Марії)
13:30       Духовна Програма/Дискусія для молоді (тераса біля монастиря св. Марії)

Оливопомазання хворих і немічних (під шатрами і в каплиці)
Благословення: вервиць, ікон, і так далі (біля Дому св. Йосифа)

14:00       Хресна Дорога (під проводом отців Василіян)
15:00      Молебень до Пресвятої Богородиці (українською мовою у Гроті) 

Преосв. Владика Богдан Данило, Головний служитель і Проповідник 
Благословення автомобілей/автобусів паломникам

Щоб отримувати повний відпуст гріхів, треба виконати декілька головних умов, визначених
Святішим Отцем: прийняття Святих Тайн Покаяння та Євхаристії, молитва за Папу, повне
відречення  від гріха.   Ті, хто не мають  змоги  здійснити   паломництво до Риму,  можуть
отримати відпуст виконавши всі інші умови та відвідавши спеціально  призначену церкву
перейшовши через “Святі Двері”  у своїй єпархії. Каплиця Сестер Служебниць була ви-
значена таким місцем на Ювілейний Рік  Божого Милосердя. 

Духовний Провідник прощі - о. мітрат Іван Терлецкий, парох парафії св. Петра і Павла в Спрінґ Велі,Н.Й. 
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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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Sisters of the Order of  

Saint Basil the Great 
 

Annual Pilgrimage 

Celebrating Eighty-five Years as a 

Praying…Healing…Life-giving Presence 

 

Sunday, October 2, 2016 

9am – 5pm 

 
Theme: “Mother of Mercy” 

(Year of Mercy proclaimed by Pope Francis I) 

SAVE THE DATE 

On the Monastery Grounds 
  
 
 

Byzantine Liturgy at 
St. Edmond’s Church 

in Rehoboth Beach, DE 

Rev. Volodymyr Klanichka pastor of St. Nicholas 
Ukrainian Catholic Church will celebrate Divine 
Liturgy of St. John Chrysostom at St. Edmond’s 
Roman Catholic Church, Rehoboth Beach, DE at 
6:00 PM on Sundays: July 31 and August 28, 
2016. 

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
 

 
UKRAINIAN 

DAY FESTIVAL 
SEPTEMBER 17, 2016 

11AM – 5PM 
 Ukrainian Food - Cash Raffle - Baked Goods  

Entertainment - Childrens’ Corner - Baskets Raffle 
Flea Market - Vendors - Exhibit - Church Tour 

STS. PETER & PAUL UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
301 FAIRVIEW ST.   PHOENIXVILLE, PA             WWW.SSPETERANDPAULUKR.COM 
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 Call to Prayer 
Beseeching God's Mercy 
Praying for the Intercession of the Mother of God 

Sunday, August 28, 2016 
Assumption of the Blessed Virgin Mary 

Ukrainian Catholic Church 
N. Paxton Street, 2 Blocks North of Route 42 

Centralia, Pennsylvania 
Noon:  Divine Liturgy Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka, 
 main celebrant;  Father Wasyl Kharuk-homilist 
 

 2:00 – 3:30 PM:  Confessions Available 
 

2:30 PM:  Living Rosary with Reflection by Father John Szada 
 

4:00 PM:  Candlelight Procession with: 
 ●Blessing of Water for the Jubilee Year of Mercy 
 ●Blessing of Religious Articles 
 ●Moleben to the Mother of God Celebrated by Metropolitan-  
   Archbishop Stefan Soroka and Area Clergy 
 ●Jubilee Year Prayer of Mercy 
 ●Prayers for Healing and Anointing of the Faithful 
 ●Veneration of the Icon of Our Lady of Pochaiv 
 
During his historic visit in 2015, His Beatitude Major Archbishop 
Sviatoslav Shevchuk, Primate of the world-wide Ukrainian Catholic 
Church, marveled at the continuing presence of the church in 
Centralia and the sense of true holiness which pervades the entire 
property.  His desire is for all people of faith to come and experience 
this holiness, sanctity and serenity as pilgrims to this holy place on the 
mountain.  During this Jubilee Year of Mercy all pilgrims are invited 
to walk through the Holy Door of Mercy for special blessings.  

 

All are Welcome! 
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Christ Our Pascha—Catechism of the Ukrainian Catholic
 Church Now Available in English

The English version of 
Christ Our Pascha—Catechism of the Ukrainian Catholic Church
is now available at the Byzantine Church Supplies
810 North Franklin Street, Philadelphia, Pa.  19123
Phone  215-627-0660
Email:byzsupplies@yahoo.com
$25.00

Вийшов друкоì 
Катеõиçì УГКЦ 

«Христос – наша Пасõа»
 анãлійською ìовою

Неділя, 10 липня 2016

Цього року відзначаємо п’ять років від виходу 
Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха» 
українською мовою. Після представлення 
Катехизму розпочався процес його перекладу 
іншими мовами, щоб послужити вірним УКГЦ у 
різних країнах світу.

«З радістю повідомляємо, що в липні цього року 
вийшов черговий переклад Катехизму «Христос 
– наша Пасха». Цього разу англійською 
мовою. Щиро вітаємо та дякуємо всім, хто до 
цього долучився!» – зазначають у Патріаршій 
катехитичній комісії.

На сьогодні вже вийшли у світ переклади 
португальською та російською мовами. 
Готується до друку переклад іспанською 
мовою.

Тривають переклади Катехизму французькою, 
польською та словацькою мовами.

Департамент інформації УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/news/v iyshov_drukom_kateh izm_ugkts_hr i s tos__nasha_pasha_
angl%D1%96yskoyu_movoyu_77123.html
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Third Annual South Anthracite Deanery Youth Outing Held 
Sunday, July 10 at Knoebel’s Amusement Resort

Elysburg, Pa.—Over 130 youth, parents and clergy from the parishes of the South Anthracite Deanery 
enjoyed a summer outing at Knoebel’s Amusement Resort here on Sunday, July 10. This third annual 
gathering is the result of an initiative of Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka in 2014 asking each 
deanery to hold youth gatherings as part of an outreach to the young people of the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia.

After morning registration, a noontime picnic lunch, 
including hot dogs, hamburgers and other picnic 
foods was enjoyed under Picnic Pavilion C., prepared 
by parish volunteers. Food and refreshments were 
available throughout the day long affair.

The Very Reverend Archpriest Michael Hutsko, 
protopresbyter of the South Anthracite Deanery, who 
had organized and coordinated the planning for this 
annual event since April, welcomed all and led the 
opening prayer the Our Father and then blessed the 
food.

Steven Mazur, of St. Michael’s parish, Frackville, provided vocals and guitar 
selections during the meal.

After lunch, Father Hutsko introduced this year’s inspirational speaker Mr. David 
Holland, presently principal and teacher at St. Nicholas School in Minersville, Pa. 
Mr Holland, an outstanding college basketball player at Holy Cross College, who 
played in the NIT, has been a teacher and coach in several public and Catholic 
high schools throughout his distinguished career.

During his talk, directed to the young people, he stressed the importance of two 
words in their lives—reputation and success. He explained how individuals create 
their own reputations by their actions and behavior throughout their lives and that 

Mr. David Holland
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your reputation is how you are viewed by others based upon your actions.

He reminded all that success is not about wealth or fame. Rather success is really about setting goals, 
striving to achieve them, and coping with the mountains and valleys of life that everyone encounters. When 
you are in a valley in life, look ahead, see the mountain before you, and take the necessary steps, one step 
at a time, to reach that mountain top.

After Mr. Holland’s talk, the youth and adults enjoyed an afternoon in the amusement park enjoying 
the many rides and attractions, before reassembling at 4 pm for an afternoon meal and concluding 
presentation.

Noting that this year St. Josaphat Seminary in Washington, D.C. is observing its 
75th anniversary, Father Hutsko introduced the Very Rev. Archpriest John M. Fields 
to share his personal story of his journey to St. Josaphat Seminary and the holy 
priesthood.

Father Fields began by talking about puzzles, asking what they are in a dialogue 
with the young people. A puzzle is make up of many pieces, but it is only complete 
when all the pieces come together. Then comparing a person to a puzzle, he 
asked what are the pieces that are necessary to come together to form a complete 
person? Some of the responses from the youth included God, church, family and 
education.

He then related how, even though he practiced law for 8 years, there was a 
piece of the puzzle missing in his life, and that was his desire to become a priest, 
and how priestly ordination, with that piece, made his life complete. He urged 

the young people to always ask themselves is the priesthood or sisterhood the missing piece that will also 
makes their lives complete.

After his presentation, Father Fields led the group in 
praying the Hail Mary as the concluding prayer.

South Anthracite Deanery clergy present, besides 
Father Hutsko were Msgr. Myron J. Grabowsky, 
Msgr. James T. Melnic, Rev. Mykola Ivanov and 
Deacon Paul M. Spotts.

Third Annual South Anthracite Deanery Youth Outing Held 
Sunday, July 10 at Knoebel’s Amusement Resort

Fr. John Fields

Steven Mazur, of St. Michael’s parish, 
Frackville, provided vocals and guitar 
selections.
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Feast of Elijah, Great Prophet
Fr. Walter Pasicznyk blessed cars on July 20, 
2016 after the 9 a.m. Liturgy at the Cathedral in 
Philadelphia for the Feast of Elijah Great Prophet. 
It is a tradition to bless vehicles on July 20 in 
commemoration of the holy prophet Elijah who 
was taken into heaven on a fiery chariot.

Пожертва від Союçу Українців Католиків Аìерики
  “Провидіння”

Виконавчі директори Союзу Українців Католиків 
Америки «Провидіння»: Всечесніший о. Ігор Мідзак, 
Президент, Квітка Семанишин, Віце-президент, 
Ірина Корчинська, Корпоративний Секретар та 
Мирон Солтис, Скарбник, пожертвували 5000 
дол. на відновлення крипти першого Єпископа 
усіх Східних Католицьких Церков в Америці, 
Високопреосвященного Сотера Стефана 
Ортинського, ЧСВВ, та інших Архиєпископів, які 
поховані  під нашою Катедрою Непорочного 
Зачаття.  Таким чином вони вшановують 100-ліття 
від дня смерті та 150-ліття від дня народження 
нашого першого Владики. Крипта знаходиться 
при вході до нового приміщення музею «Скарб 
віри».  Дар був ініційований службовцями Союзу 
Українців Католиків «Провидіння» на підтримку 
нашої Української Католицької Церкви. Ми 
заохочуємо наше духовенство та вірних ставати членами цієї організації, яка була заснована нашим 
першим Єпископом як джерело підтримки і допомоги нашим українцям католикам. Оберіть стати 
частиною цієї організації, яка служить реалізації цього завдань впродовж своєї славної історії та 
намагається залишатися живою частиною нашого майбутнього.  Успіх Союзу «Провидіння» полягає в 
нашому виборі  бути членами, які підтримують його цілі – допомогу нашим вірним.  Ми вдячні за їхній 
щедрий дар на відновлення крипти у цей час, як ми боремося з дефіцитом нашого бюджету.  Дякуємо. 
Благослови вас Господь!

The day after the Feast of Elijah  this horse and 
wagon “chariot” passed by the Ukrainian Catholic 
Cathedral of the Immaculate Conception, 
Philadelphia, PA.  (Photo: Fr. John Fields)
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Shenandoah Parish Honors Graduates

On Sunday, June 12th, St. Michael the Archangel 
Ukrainian Catholic Church honored parishioners 
who were members of their respective schools’ Class 
of 2016.  The students’ activities, accomplishments, 
and awards were highlighted as were their intended 
future plans. This year’s ceremony was extra special 
for Monsignor Myron as four of the students were 
members of his “first class” of altar boys, helping him 
transition to his then new role as pastor of the historic 
church in 2009. Pictured with Monsignor Myron 
are (from left) Liam Wolfe, Noah Swaldi, Brittany 
Kozlosky, Joel Caputo, and Paul M. Caputo. Brittany 
is a graduate of Shenandoah Valley Elementary 
School. Paul is a graduate of Indiana University 
of Pennsylvania while Liam, Noah, and Joel are 
all graduates of North Schuylkill High School. The 
four boys faithfully served St. Michael’s as altar 
boys. Also, honored were Mara Wolfe, a graduate 
of the University of Scranton and Andrew Carado, 
graduating from the Joseph F. McClousky School of 
Nursing at Schuylkill Health in Pottsville, Pennsylvania.

Mt. Carmel-Centralia Parishes 
Annual Summer Camp — Vacation
 Bible School August 8-12, 2016

The Annual Summer Camp-Vacation Bible School 
sponsored by the Mt. Carmel and Centralia parishes 
is scheduled for the week of August 8th - 12th.  The 
Camp is held on the grounds of Assumption BVM 
Church in Centralia from 10:00AM - 3:00PM each 
day, rain or shine.  The camp is open to ALL youth of 
the South Anthracite Deanery as well as their extended 
family, friends and neighbors who are between the 
ages of kindergarten through 8th grade.  There is 
no charge for the camp, but registration/medical 
forms MUST be filled out by the child’s parent or 
legal guardian prior to camp beginning.  Forms can 
be downloaded from our Ss. Peter and Paul, Mt. 
Carmel website or by calling the parish office during 
business hours at 570-339-0650 or by contacting 
Camp Director Gene Lapointe at 570-205-7726 or 
email at gene@thelapointefamily.com.  The theme 
of the camp this year is:  Egypt....Joseph’s Journey 
from Prison to Palace.  It would be our pleasure and 
honor to host your child(ren) this year.  
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Saints Peter and Paul Ukrainian Catholic Church Ukrainian 
Catholic Church in Mt. Carmel, Pa. Celebrates 125th Anniversary 

Sunday, June 26, 2016

Mt. Carmel, Pa.--
On Sunday, June 26, 
the parish family of Ss 
Peter and Paul Ukrainian 
Catholic Church gathered 
here to give thanksgiving 
to Almighty God as 
the parish observed its 
125th Anniversary of its 
founding.

The Divine Liturgy was 
celebrated by the Very 
Reverend Archpriest 
Michael Hutsko, pastor, 
and the Very Reverend 
Archpriest John M. 
Fields, who was also the 
homilist.  

Father Hutsko read 
a letter of greetings 
and congratulations 
from Metropolitan-
Archbishop Stefan 

Soroka, of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia.

During the homily, Father 
Fields commented, 
“Today we raise our 
voices in gratitude to 
Almighty God for your 
pioneering founders.  
Their sacrifices founded 
and supported this 
parish of Ss. Peter and 
Paul, from which they, 
their children and their 
children’s children would 
come to know, love and 
serve Jesus Christ on 
their earthly journey to 
eternal salvation.  

He continued, “We also 
remember the many 
dedicated priests who 

have faithfully 
served the 
spiritual needs 
of this parish.  
They have 
baptized and 
c h r i s m a t e d 
you and your 
children, united 
young couples 
in the Holy 
Mystery of 
M a t r i m o n y , 
s p i r i t u a l l y 
enriched you 
on the Word 
of God and 
n o u r i s h e d 
you with the 
Sacred Body 

and Blood of Our Lord.  
During the sacrament of 
penance, through the 
power granted them by 
Jesus Christ, they have 
granted you forgiveness 
and absolution for your 
sins.  When afflicted with 
illness and facing the 
shadow of death, they 
have anointed you and 
your loved ones with 
the blessed oil of the 
Anointing of the Sick.  
They have also prayed 
for your loved ones 
called home to the Lord 
as they escorted them 
on their final earthly 
journey during the 
funeral services.  Today 
remember in your prayers 
all the priests who served 
here,  both the living and 
those who have received 
their eternal reward.”

After the Divine Liturgy, 
a reception was held in 
the church social hall for 
the entire parish family 
and guests, where they 
enjoyed hors d’oeuvres 
and beverages, while the 
Susquehanna Chamber 
Ensemble entertained 
with classical music.

A candle-lighting 
ceremony, rin memory 
of all the deceased 
members of the parish, 
was held by the children 
of the parish.

During the reception, 
Father Hutsko 
honored parishioners 
Ann Steffanick and 
posthumously the late 
Helen Kuzo for their 
dedication to the parish 
over the years.
(continued on next page)
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An excerpt from the homily offered by 
Father John Fields:

“As Christians, despite apparent challenges, we are called to be 
a people of hope—always optimistically looking to the future.

For Christians, the future has the greatest significance, because as 
Christians we know that our history has an eternal direction, an 
ultimate goal. In the incarnation, death and resurrection of Jesus 
Christ the world has been set toward its final moment.

We are part of the history that flows into God’s eternity. The 
promise of that future is ultimately in God’s hands. It is our faith 
that directs this our journey through time into that future, into 
eternity.

We look to our history--the history of God’s people, of His Church, 
of this parish -- remembering who we are and where we have 
been. And at the same time we look to the future, remembering 
what we have been put here to do and where we are going. Our 
history is always leading us to our glory as God’s children in His 
eternal kingdom in the age which is to come.   For here we have 
no lasting city, but we seek the one that is to come. (Heb. 13:14).

For even though the present and future 
generations will experience unimaginable 
scientific and technological advances in this the 
twenty-first century and beyond, and will be 
confronted with many challenges, one constant 
for people of faith in every generation is “Jesus 
Christ is the same yesterday, today and forever.” 
(Heb. 13:8).

As you and your parish journey into that future, I 
give to you a simple four word rule of life to live 
by,  “Love God, Love People.”

At the end of every Divine Liturgy, the priest prays, “Sanctify those who love the beauty of Your house and 
glorify them by Your divine power.”  May each of you always love the beauty of this Lord’s House and 
may His divine power always sanctify and glorify each of you, your beloved families and the parish family 
of Ss. Peter and Paul here in Mt. Carmel.”

Saints Peter and Paul Ukrainian Catholic Church Ukrainian 
Catholic Church in Mt. Carmel, Pa. Celebrates 125th Anniversary 

Sunday, June 26, 2016

Father John Fields



Parish Feast Day Celebration at Saint Paul Ukrainian Catholic 
Church in Ramsey, NJ with Fr. Evhen Moniuk
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Паïа: Добрі діла – свідчення ïлідності віри

11 липня, 2016 p.

Чи наша віра є живою? 
Чи вона приносить плоди 
добрих діл, чи, може, 
є радше неплідною, 
більше мертвою, ніж 
живою? Поставити собі 
таке запитання Папа 
Франциск заохотив 
вірних, коментуючи перед 
проказуванням молитви 
«Ангел Господній» у 
неділю, 10 липня 2016 
р., євангельську притчу 
про милосердного 
самарянина. За його 
словами, вона вказує нам 
на стиль життя, центром 
якого є не ми самі, але інші 
люди, яких зустрічаємо 
на своєму шляху, з 
їхніми труднощами та 
проблемами.

«Ближні становлять для 
нас виклик. І якщо вони 
нас не зворушують, то 
щось не працює належним 
чином, щось у нашому 
серці не є християнським», 
– зазначив Святіший 
Отець, пояснивши, що 
Ісус розповідає згадану 
притчу в контексті 
бесіди із книжником про 
подвійну заповідь любові: 
любити Бога всім серцем 
та ближнього, як себе 
самого. Випробовуючи 
Христа, законовчитель 
просить, аби Він 
пояснив, хто є ближнім. 
За словами Наступника 
святого Петра, також і 
ми можемо поставити 
собі таке запитання: хто 
є моїм ближнім і кого 
саме я повинен любити, 
як себе самого? Чи це 

родичі, співгромадяни, 
одновірці?

Ісус відповідає, 
пропонуючи історію 
подорожнього, якого 
пограбували розбійники, 
залишивши помирати 
на узбіччі. Тією дорогою 
спочатку проходили 
священик та левіт, які 
хоч і бачили пораненого 
чоловіка, то, однак, не 
зупинилися й попрямували 
далі. Наступним був 
мешканець Самарії, 
яких юдеї зневажали, як 
визнавців «неправильної» 
релігії, і саме він проявив 
співчуття до нещасного 
й надав йому не лише 
невідкладну допомогу, але 
й подбав про подальше 
лікування.

У цьому контексті Христос 
запитав законовчителя, 
хто з цих трьох, на його 
думку, був ближнім для 
бідолахи, який потрапив 
у руки розбійників. І той 
відповів: «Той, який виявив 
до нього співчуття». «Таким 
чином, Ісус повністю 
відкинув початковий 
підхід книжника, а також і 
наш: не слід каталогувати 
інших, аби визначити, 
хто з них є, а хто не є 
моїм ближнім. Це від 
мене залежить ставати 
чи не ставати ближнім, 
рішення за мною, від 
мене залежить, чи буду 
ближнім для особи, яку 
зустрічаю і яка потребує 
допомоги, також і тоді, 
коли вона є чужою чи 
навіть ворожою», – 
наголосив Папа.

Ісус підсумував цю 
розмову з книжником 
словами: «Іди і ти чини 
так само!». За словами 
Святішого Отця, Христос 
повторює цей «прекрасний 
урок» кожному з нас, 
закликаючи «ставати 
ближніми» для тих, кого 
бачимо в потребі. І мова 
йде про те, щоб «чинити 
добрі діла», а не лише 
промовляти «порожні 
слова». Адже саме 
завдяки добрим ділам, 
«які чинимо ближньому 
з любов’ю та радістю», 
наша віра «проростає та 
приносить плід».

«Запитаймо себе, і нехай 
кожен з нас відповість у 
своєму серці, чи наша 
віра є плідною? Чи наша 
віра виливається у добрі 
діла? Чи залишається, 
радше, неплідною, більше 
мертвою, ніж живою? 
Чи я стаю ближнім, чи 
просто проходжу мимо? 
Чи належу до тих, які 
сортують людей відповідно 
до власного вподобання? 
Дуже корисно, – сказав 
Папа, – ставити собі такі 
запитання, і робити це 
часто, тому що наприкінці 
будемо суджені на основі 
діл милосердя. І Господь 
може сказати нам: чи 
пам’ятаєш отой випадок 
на дорозі з Єрусалиму 
до Єрихону? Тим 
напівживим чоловіком 
був я. Пригадуєш? Ця 
голодна дитина – то 
був я. Пам’ятаєш? Тим 
мігрантом, якого чимало 
людей хочуть прогнати, 
був я. Самотні дідусі й 

бабусі, покинуті в домах 
для пересталілих – це 
я. Той самотній хворий 
у лікарні, якого ніхто не 
провідує – також я».

«Нехай же допоможе 
нам Пречиста Діва Марія 
ступати дорогою любові, 
великодушної любові до 
інших, дорогою доброго 
самарянина. Нехай же 
допоможе нам жити 
головною заповіддю, яку 
нам залишив Христос. 
Адже саме ця дорога 
веде до вічного життя», 
– наголосив Святіший 
Отець і розпочав 
проказування молитви 
«Ангел Господній».

Уділивши всім 
своє Апостольське 
благословення, перед 
тим, як привітати різні 
групи прочан, Наступник 
святого Петра скерував 
свою думку до людей 
моря: «Сьогодні, – сказав 
він, – відзначається 
Неділя моря на підтримку 
душпастирської опіки 
людей моря. Запевняю 
свою підтримку морякам 
та рибалкам у здійсненні 
їхньої праці, часто важкої 
та небезпечної, а також – 
капеланам і волонтерам 
в їхньому прецінному 
служінні. Нехай же над 
вами чуває Пречиста Діва 
Марія, Морська Зоря!».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/07/11/
папа_добр і _ д і ла_–_
св і д чення_пл і дност і _
віри/1243433
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Глава УГКЦ у Страдчі: «Íе бійтеся бути святиìи, бо тільки 
тоді ìи çìожеìо виконати всі інші життºві çавдання»

Неділя, 26 червня 2016

26 червня відбулася 
Всеукраїнська проща до 
Страдча, що на Львівщині, 
яка цього року збіглася 
із кількома важливими 
подіями в житті Церкви. 

Насамперед, 15 років 
тому святий Папа Іван 
Павло II відвідав Львів і 
проголосив блаженними 
28 осіб. Крім цього, у 
цю неділю УГКЦ святкує 
День мирянина і молиться 
до блаженного мученика 
Володимира Прийми, 
покровителя мирян. 
Його, як відомо, саме 26 
червня 1941 року разом 
із о. Миколою Конрадом 
замордували в лісі 
енкаведисти, коли ті йшли 
сповідати хвору жінку. А 
ще в першу неділю по 
Зісланні Святого Духа 
Церква вшановує всіх 
святих.

Перед Богослужінням 
Отця і Главу Церкви 
зустрічали сім’ї, яким Бог 
дарував батьківство через 
молитви до Страдецької 
Божої Матері. Одна мати, 
вітаючи Предстоятеля 
Церкви, розповіла, що 
лікарі не давали сподівань 
на материнство: «Ми 
заносили наші молитви до 
Матері Божої Нерушимої 
Стіни за посередництвом 
блаженних новомучеників 
УГКЦ о. Миколи Конрада 
і дяка Володимира 
Прийми. Цього дня ми 
засвідчуємо перед вами, 
що Господь почув наші 

молитви і благословив 
нас дітьми. Просимо 
вашого благословення, 
щоб ми були добрими 
батьками і гідно виховали 
наших дітей. Благословіть 
усі українські родини, а 
особливо ті, які з різних 
причин ще не мають 
дітей та не втрачають 
віри й надії на Господнє 
милосердя отримати цей 
великий дар».

Блаженніший Святослав 
поблагословив батьків і 
дітей, кажучи: «Вітаю вас 
із тим великим Божим 
даром батьківства. Нехай 
Він вам дає ще багато 
добрих дарів. Нехай 
ваші діти ростуть здорові 
й мудрі, а тато і мама 
тішаться ними».
На Архиєрейській 
Божественній Літургії, яку 
очолив Глава Церкви, 
із ним співслужили: 
Митрополит Львівський 
Ігор, Митрополит 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівський Василь, 
Єпарх Сокальсько-
Жовківський Михайло, 
Єпископ-помічник Івано-
Франківської архиєпархії 
Йосафат.

П р о м о в л я ю ч и 
проповідницьке слово, 
очільник Церкви подякував 
паломникам, що так 
чисельно прибули на 
прощу, попри спекотний 
день, аби бути разом у 
молитві й спільно славити 
Бога і випрошувати в 
Нього благодаті для 
нашого народу. «Цього 

року проща до 
цього святого місця 
відбувається в 
особливу неділю. 
Сьогодні, у першу 
неділю після 
Зіслання Святого 
Духа, Церква 
вшановує пам’ять 
усіх святих, які в усі 
часи, в усіх країнах були 
свідками Божої святості. 
Та що означає бути 
святими?» – запропонував 
замислитися проповідник.

За його словами, у 
Старому Заповіті поняття 
святості було цілком 
інакшим: «Між життям 
вічного Бога і життям 
людини існувала велика 
прірва». Зокрема, у Книзі 
Виходу йдеться про те, 
що коли Мойсей став 
благати Бога: «Покажи 
мені славу Свою!» - Бог 
відповів: «Ти не зможеш 
побачити лиця Мого, бо 
людина не може побачити 
Мене і жити»...

Ця прірва була подолана 
Божим Сином Ісусом 
Христом. Зокрема, 
апостол Павло навчає, 
що Христос у собі 
знищив стіну, яка 
відмежовувала людину 
від Бога. «Явлення Божої 
святості ми отримали 
тоді, коли Христос помер 
на хресті. Ми знаємо, 
що тим знаком було й 
те, що церковна завіса 
в церкві роздерлася і 
враз зникло все те, що 
відокремлювало святого 
Бога від грішної людини. 

Бог своєю святістю 
увійшов в життя людини. 
Навіть більше, у Зішесті 
Святого Духа Бог 
наповнив людину і зробив 
її храмом Святого Духа. 
Таким чином вона стала 
причасницею Божої 
святості. І ми сьогодні 
вшановуємо тих святих 
людей, які були носіями 
Його Святого Духа», – 
наголосив Блаженніший 
Святослав у проповіді.

На думку проповідника, 
н а й п о в н і ш и м 
об’явленням Божої 
святості є Боже 
милосердя. Тому святою 
вважається людина, 
сповнена Божественною 
любов’ю, яка своїм 
життям поширює Господні 
любов і милосердя до 
всіх, які її оточують. «Отці 
Другого Ватиканського 
Собору окреслювали 
загальне покликання 
християн як покликання 
до святості. Бути святим 
– це наше найважливіше 
Боже завдання. Але 
це не означає, що ми 
повинні лише розвивати 
свої людські прикмети 
досконалості. Бути святим 

(Продовження на ст. 33)
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– означає виявляти в 
сучасному світі Божу 
святість в особистому 
житті», – додав він.
Пригадуючи візит 
святого Папи 15 років 
тому до України, Глава 
Церкви додав: «Ми, 
згадуючи нині особу 
Папи, пригадаймо 
його слова: “Бути 
святим – можливо для 
кожного з нас”. Навіть 
у сучасному світі, коли 
люди заперечують 
можливість бути 
святими, можна жити в 
повноті святості Божої 
любові. Не бійтеся бути 
святими, бо тільки тоді 
ми зможемо виконати 
всі інші життєві 
завдання, які стоять 
перед нами в наш 

час. Тоді ми збережемо 
гідність і святість, 
непорушність кордонів 
нашої Батьківщини і 
переможемо ворога, який 
попри всякі Божі й людські 
закони, є противником 
усього святого».

На його думку, 
проголошені Папою 
новомученики Церкви 
є не тільки «нашими 
заступниками і 
молільниками, а вони ніби 
надають святість нашому 
земному духовному 
життю, бо показують, що 
наше земне паломництво 
є тільки миттю порівняно 
з вічністю». Ми всі 
прямуємо до кінця нашого 
земного життя, і щоб цей 
кінець був вінцем вічної 

слави, ми повинні йти 
їхніми слідами. Бо вони 
вказують нам дорогу 
до святості, до Бога, до 
правди і життя.

Наприкінці Митрополит 
Ігор привітав Главу 
Церкви із 22-ю річницею 
ієрейських свячень, 
які він отримав із рук 
Блаженнішого Мирослава 
Івана Любачівського. 
«Нехай Бог благословить 
вас рясними духовними 
дарами і здоров’ям», – 
побажав Митрополит.

На завершення командир 
80-ї окремої десантно-
штурмової бригади 
нагородив о. Івана 
Колтуна, настоятеля 
храму Успення Пресвятої 

Богородиці в с. Страдч, 
і двох волонтерів 
із Чикаго (США) 
нагрудними знаками 
– відзнакою командира 
згаданої бригади за 
внесок у підвищення 
о б о р о н о з д а т н о с т і 
і покращення 
матеріальної бази цієї 
частини.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news.ugcc.ua/
news/glava_ugkts_u_
stradchі_ne_bіytesya_
buti_svyatimi_bo_tіlki_todі_mi_zmozhemo_vikonati_
usі_іnshі_zhittievі_
zavdannya_77054.html
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