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РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА З НАГОДИ 25-ОЇ 
РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

24-го серпня 2016 р.  українці в світі 
святкують двадцять п’яту річницю 
проголошення Незалежності України.  
Наше святкування повинно бути 
радісним і сповненим надії.  Наше 
святкування повинно відображати 
бачення тих, хто доклався до 
цього проголошення  свободи та 
самостійності двадцять п’ять років тому.  
Наше святкування повинно розпалити 
нові надії на процвітання народу, 
які мали українці та вільний світ при 
реалізації нашої самостійності.  Наше 
святкування повинно нагадати нам 
про героїчну жертву тих, які  сміливо 
стали на Майдані, щоб захистити 
свободу перед тими, хто прагнув 
знищити нашу самостійність.  Наше 
святкування повинно бути висловом 
вдячності тим, хто сьогодні ціною великих жертв  захищає Україну від агресора.  Дуже важливо і 
значуще, щоб всі українці широко відзначили двадцять п’яту річницю Незалежності України.  

Наше святкування має найперше зосереджуватися на молитві до Всевишнього з подякою за Його 
благословення зіслані на всіх, хто плекає і захищає Незалежність України.  Наші церкви та святі  
храми всіх віросповідань повинні бути наповнені українцями, які єднаються в спільній молитві. Наша 
спільна віра та молитва – це те, що живить і плекає нашу ідентичність як українців.  Наша довіра 
до Всевишнього надає підтримки й вселяє надію в наших братів і сестер в Україні, які особливо 
страждають через війну в Україні.  Ми віддаємо себе в руки  Матері Божої  благаючи в неї любові,  
материнської присутності та заступництва за Україну та її народ.  Ми також молимося і просимо про 
мир  для світу й народів, які також страждають від руйнівних воєн.

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 2)
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РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА З НАГОДИ 25-ОЇ 
РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Наше святкування повинно стати яскравою демонстрацією наших багатих українських національних 
традицій, розвинутих в Україні і в світі.  Підготовка концертів та різноманітних фестивалів є запорукою 
того, що наші багаті  традиції та культура продовжать розвиватися  й підкорювати серця українців 
різного віку.  Ми маємо особливо заохочувати участь у всіх таких святкуваннях молоді, бо це засіває 
зерна вдячності та гордості за їхнє українське коріння.  Ділення нашою багатою культурною спадщиною в 
піснях і танцях є життєдайним для наших друзів та сусідів,  які живуть поряд з нами в  різних країнах. 
 
25-та річниця Незалежності України повинна святкуватися з вдячністю і надією, які відзначаються 
щирою і дієвою молитвою та уділенням нашого культурного надбання через пісню та танець.  Нехай 
кожен з нас гідно і щиро плекає свою українську ідентичність з нагоди цього особливого ювілею, а 
також кожен день свого життя.   Слàâà Укðàїíі!  

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüîї ñòîðіíкè)

25-à ðічíèцÿ (1991-2016)
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

24-îгî ñåðïíÿ

АКТ  ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Пðî ïðîгîлîшåííÿ íåçàлåæíîñòі Укðàїíè

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом 
в СРСР 19 серпня 1991 року,

— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні.
— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-
правовими документами,
— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської 
Соціалістичної Республіки урочисто проголошує
незалежність України та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

ВЕРХОВНА РАДА України
24 серпня 1991 року

https://uk.wikipedia.org/wiki/Акт_проголошення_незалежності_України
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All Invited to Attend Philadelphia City Hall Ceremonies 
to Celebrate Ukrainian Independence Day, 

Wednesday, August 24 at 12:45 p.m.
 
Philadelphia, Pa.—The Ukrainian-American community of the Greater Philadelphia area will celebrate 
the 25th Anniversary of Ukraine’s independence on Wednesday, August 24, beginning at12:45 PM, in an 
outdoor ceremony on the North Broad Street area of Philadelphia City Hall. 
 
The Most Reverend Metropolitan Archbishop Stefan Soroka, of the Ukrainian Catholic Archeparchy of 
Philadelphia will present the closing address, praying for Ukraine and all who lost their lives defending 
Ukrainian independence and sovereignty. 
 
Philadelphia Mayor Jim Kenney will read and present the official city Ukrainian Independence Day 
proclamation.  He will also be presented with the traditional Ukrainian bread and salt greeting of 
hospitality.
 
The Ukrainian Ambassador to the United States, the Honorable Valeriy Chaly will deliver an address after 
being welcomed to the City of Brotherly Love by Mayor Kenney.
 
During the raising of the Ukrainian flag, Yuliya Stupen will sing the Ukrainian National Anthem.

United States Senator Pat Toomey and Congressmen Mike Fitzpatrick and Brendan Boyle will also extend 
their greetings to the audience.
 
After Metropolitan Soroka’s remarks, children will release helium-filled balloons marking the celebraton.
 
Dr. Zenia Chernyk, president of the Ukrainian Federation of America, which is organizing the event, will 
present words of welcome, after being introduced by Roman Petyk, who will serve as Master of Ceremonies 
for the program.
 
All are welcome and invited to attend the outdoor program. Wear your best vyshyvanka or your national 
dress, bring your children with you, and celebrate Ukrainian Independence at City Hall in Philadelphia.
 
To inform Philadelphians of Ukrainian Independence Day, PECO crown lights on the top of its center city 
building will display HAPPY B-DAY, UKRAINE! on August 23, 24, 25.
 
Additionally, during the month of August, an art exhibit “With LOVE from Ukraine, Sharing our Heritage 
With Philadelphia” will be shown
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В цей тиждень
13-14-гî ñåðïíÿ, 2016 ð.:  

62-гà Річíà Уñïåíñüкà 
Пðîщà â Сåñòåð Слуæåбíèцü 
Нåïîðîчíîї Діâè Мàðії â 

Sloatsburg, NY.

УСПІННЯ БОГОМАТЕРІ - 15-îгî ñåðïíÿ 2016

“Ще не чувано ніколи що Вона не помагла”

Матір Божа не залишилася нас сиротами, а як Цариця 
Неба і Землі завжди опікується нами і допомагає нам 
ходити на дорозі до нашого спасіння, до Небесного 
Царства.  За свого земного життя Пресвята Богородиця 
якнайкраще сповнила Божу волю.  Вона завжди була 
злагоді зі своїм Сином, і тому чуємо Її настанову, яку 
Матір Божа дала слугам на весіллі у Кані Галилейській 
і дає нам:  “Робіть те, що Він скаже вам.”
 
На свято Успіння Пресвятої Богородиці ми згадуємо Її 
смерть і поховання, а також святкуємо Її Воскресіння і 
Вознесіння (тобто Внебовзяття).  Смерть і гріб не змогли 
Її втримати.  Одна наша пісня каже:  “Уснула Мати 
Божа, уснула і сном блаженним спочила.  Не знала 
смерти, болю не знала з життям ся легко ростала.”    
 
На іконі Матір Життя є показане перенесення Богородиці 
до життя зі Своїм Сином, Ісусом Христом на Небесних 
Висотах, де Вона перебуватиме повіки. Також бачимо 
Апостолів, навколо Матері Божої, і Ісуса Христа, як 
повновладного Господаря над смертю і життям.  Те, що Христос вчинив з Богоматер’ю (перенесення 
до Життя вічного), те вчинить з кожним, хто вірить у Христа і у Його Воскресіння.  Тож віримо у Бога, 
віримо у Царювання Діви Марії, віримо у перемогу Життя над смертю.  Амінь.

гðîòî
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В цей тиждень
13-14-гî ñåðïíÿ, 2016 ð.:  

62-гà Річíà Уñïåíñüкà 
Пðîщà â Сåñòåð Слуæåбíèцü 
Нåïîðîчíîї Діâè Мàðії â 

Sloatsburg, NY.

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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Year of Mercy Column 
August 14 : Earth On Fire 

By: Mr. Peter Yaremko

Many people blame religion for bringing strife 
into the world. They point to the Crusades, the 
Inquisition, the enslavement of Africans. 

But what’s closer to the truth is that religion is 
not to blame. The blame falls on those who call 
themselves Christians but fail to live according to 
Christ’s commandments of love and mercy. 

This is what G. K. Chesterton meant when he 
said, “Christianity has not failed; it has not even 
been tried.”

Christianity should be thought of as not so much 
a religion as a spiritual pathway towards union 
with God. In fact, “The Way” was a name 
adopted by the earliest Christians. 

Paul, before his conversion on the road to 
Damascus, was obsessed with finding “any men 
or women who belonged to the Way,” so he 
could haul them away in chains [Acts 9:2].

Hear what Catherine of Siena urges us: “Be who 
God meant you to be, and you will set the world 
on fire.” Her words echo Christ’s, as recorded in 
Luke 12:49: “I have come to set the earth on fire, 
and how I wish it were already blazing!”

Want to help Jesus set the earth ablaze? Simply 
be who God meant you to be.

Our prayer today: Jesus, Lord of love and mercy, 
strengthen us as we follow the path you have set 
for us.

St Michael & St Nicholas Ukrainian Catholic Church
Host

Shroud of Turin Exhibit
Authentic Vatican Replica

Sunday, August 14 to Sunday, August 28
Saint Michael Ukrainian Catholic Church

114 South Chestnut Street, Shenandoah PA 17976

Shroud Exhibit Hours
Monday through Friday 9:00am – 9:00pm

Saturday 9:00am – 3:00pm and 5:00pm – 9:00pm
Sunday 11:30am – 9:00pm

For Information: (570)462 0809
or www.first ukrainian.com

 

 

Сестри Чину святого Василія Великого 

Відкриття Святих Дверей  в  Ювілейний Рік Божого Милосердя 

Каплиця Пресвятої Трійці 

14 серпня 2016 р. 

5 год. вечора – Вечірня 

Празника Успіння Пресвятої Богородиці 

Ласкаво запрошуємо усіх на службу 

 

Під час 85-ої щорічної Прощі до Матері Божої, яка відбудеться 2 жовтня 2016 р., усіх 

вірних заохочуємо ввійти Дверима Милосердя, щоб поклонитися іконам в Каплиці та 

змовити  Молитву Святішого Отця до Божого Милосердя  
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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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Молебень і виголосить 
проповідь Архиєпископ 
Стефан Сорока. Перед 
входженням до церкви 
в Гроті Святого Хреста 
буде посвячена вода 
до Ювілейного року.   
Посвячена вода опісля 
буде роздана прочанам.  
На завершення 
Молебню відбудеться 
оливопомазання на 
оздоровлення душі і тіла, 
а також можна буде 
приступити до почитання 
Ікони Почаївської Божої 
Матері.  На території 
посілості церкви увесь 
день буде можливість 
приступити до таїнства 
сповіді.  Також будуть 
продаватися релігійні 
речі, які по завершенні 
Вервиці можна буде 
посвятити в Каплиці.   
З 1:00 по 4:00 год. 
пополудні буде 
подаватися їжа.  Проща 
відбудеться за будь-якої 
погоди. На паркувальній 
площі церкви є місця 
зарезервовані для 
людей з особливими 
потребами.  Стоянки 
поза посілістю церкви 
та регулярні рейси 
будуть відправлятися 
від спеціально 
облаштованих місць 
поряд з церквою.  
За додатковою 
інформацією просимо 

звертатися в ректорій 
церкви за № тел.: 570-
339-0650.

Під час свого візиту 
в листопаді 2015 
року Блаженніший 
Святослав Шевчук, 
Верховний Архиєпископ 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
дивувався, що церква в 
Централії і далі служить,  
при тому, що дільниця 

майже спорожніла 
через вихід шахтних 
газів на поверхню, що 
всі навколишні будівлі 
практично зруйновані, 
а люди, окрім кількох, 
перебралися в інші 
райони.  Патріарх 
Святослав пережив 
відчуття справжньої 
святості, яким просякнута 

Зàïðîшуємî âñіх íà мîлèòâу ç Мèòðîïîлèòîм Сòåфàíîм 
Сîðîкîю ïіä чàñ Пðîщі â цåðкâі Уñïіííÿ Пðåñâÿòîї 

Бîгîðîäèці â Цåíòðàліÿ, Пåíñ., â íåäілю, 28 ñåðïíÿ. 

Цåíòðàліÿ, Пåíñ.- 
Запрошуємо всіх 
приєднатися до 
М и т р о п о л и т а -
Архиєпископа Стефана 
Сороки та духовенства 
Архиєпархії на молитві 
в часі прощі в церкві 
Успіння Пресвятої 
Богородиці в Централія, 
Пенс, в неділю, 28 
серпня.  Проша 
розпочнеться о 12 
год.  дня відправою 
Божественної літургії, яку 
відслужить Архиєпископ 
Стефан.  Проповідником 
на літургії буде отець 
Василь Харук, Духівник 
Семінарії св. Йосафата 
в Вашінгтоні та Місіонер 
Божого Милосердя 
під час Ювілейного 
року Божого 
Милосердя. О 2:30 год. 
пополудні відбудеться 
молитва на Вервиці 
перед історичною 
коронованою Іконою 
Почаївської Божої 
Матері з 18 століття. 
По завершенні 
Вервиці отець Іван 
Сада виголосить свої 
роздуми.  О 4:00 год. 
пополудні усі зберуться 
перед  дверима Каплиці, 
щоб пройти процесією 
зі свічками до церкви, 
де буде відправлений 
Молебень до Матері 
Божої.  Відправить  

Блàæåííішèй Сâÿòîñлàâ Шåâчук, 2015 p.

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 9)
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 О 2:30 гîä. ïîïîлуäíі âіäбуäåòüñÿ 
мîлèòâà íà Вåðâèці ïåðåä іñòîðèчíîю 
кîðîíîâàíîю Ікîíîю Пîчàїâñüкîї Бîæîї 
Мàòåðі ç 18 ñòîліòòÿ. 

уся церковна посілість.  
Він прагне, щоб усі 
вірні могли прибути і 
досвідчити цю святість, 
чистоту і спокій як 
прочани до цього 
святого місця на горі.

Під час Ювілейного 
Року Божого Милосердя 
двері церкви також 
визначені як Двері 
Божого Милосердя, і всіх 
прочан запрошується 
пройти крізь ці Святі 
Двері задля особливого 
благословення.

Зàïðîшуємî âñіх íà мîлèòâу ç Мèòðîïîлèòîм Сòåфàíîм 
Сîðîкîю ïіä чàñ Пðîщі â цåðкâі Уñïіííÿ Пðåñâÿòîї 

Бîгîðîäèці â Цåíòðàліÿ, Пåíñ., â íåäілю, 28 ñåðïíÿ.

Дâåðі Бîæîгî Мèлîñåðäÿ

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüîї ñòîðіíкè)
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PASTORAL ASSIGNMENTS BY ARCHBISHOP STEFAN

The pastoral assignment change date previously announced to take effect on August 1st, 2016 is postponed 
to August 16th, 2016, given the need to meet the pastoral need of our Ukrainian Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception after the death of its beloved Rector, Very Rev. Joseph Szupa.  Each of the priests 
impacted were notified by email on July 22nd, 2016.  The following assignments and changes are being 
announced.

Effective August 16th, 2016, Rev. Roman Pitula is relieved of his assignment as 
pastor of St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church in Frackville, PA and 
St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church in Maizeville, PA.

Effective August 16th, 2016, Rev. Roman Pitula is appointed as Rector of the Ukrainian 
Catholic Cathedral of the Immaculate Conception, Philadelphia.

Effective August 1st, 2016, Rev. Petro Zvarych’s appointment as Parish Administrator 
of Transfiguration of Our Lord Ukrainian Catholic Church in Nanticoke, PA and Ss. 
Peter and Paul Ukrainian Catholic Church in Plymouth, PA is rescinded.  

Rev. Zvarych will minister to his current parish of Annunciation of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic Church in Manassas, VA and, additionally, Holy Trinity 
Ukrainian Catholic Church in Silver Spring, MD until his move on August 16th, 
2016.

Effective August 16th, 2016, Rev. Peter Zvarych is appointed as Pastor of St. Michael 
the Archangel Ukrainian Catholic Church in Frackville, PA and St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic Church in Maizeville, PA.

Effective August 16th, 2016, Rev. Walter Pasicznyk is assigned as Parish Administrator 
of Transfiguration of Our Lord Ukrainian Catholic Church in Nanticoke, PA and Ss. 
Peter and Paul Ukrainian Catholic Church in Plymouth, PA.  

Effective July 31st, 2016, Rev. Roman Sverdan is assigned as Assistant Pastor of 
the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception, Philadelphia.  Fr. 
Sverdan will continue to serve as pastoral Administrator of St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church in Millville, NJ.

Effective August 1st, 2016, Rev. Roman Petryshak will assume responsibilities 
temporarily assisting at the Archbishop’s Chancery, residing at the clergy residence 
on Franklin Street.

(Note: The previous list of pastoral announcements were posted in the June 26, 
2016 issue of “The Way.”)

Rev. Pitula

Rev. Zvarych

Rev. Pasicznyk 

Rev. Sverdan

Rev. Petryshak
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
святкуючи 25-ту річницю Незалежности України 

 

В НЕДІЛЮ, 28-ГО СЕРПНЯ   -   О ГОД. 12:00 ВПОЛУДНЕ 
НА „ТРИЗУБІВЦІ”: UKRAINIAN AMERICAN SPORT CENTER - „ТРИЗУБ” 

County Line & Lower State Roads, Horsham, PA 
www.tryzub.org  ~  тел. (267) 664-3857 

1:30-4:30 попол.                   

„ЄДИНА УКРАЇНА — ЄДИНА З НАМИ!” 
Блискучий літній концерт надворі в „Тризубівському” парку 

 

Початок о год. 12-ій вполудне: 
Жива музика й танці 

 

Українські народні страви й печива 
 

Ярмарок та виставки 
Українське мистецтво  

й майстерність  
 

Пікнікові страви 
Холодні й гарячі напитки 

 

Розваги для дітей 
 

Українська музика, пісня й танці в одній динамічній програмі 
Хореографія спільними зусиллями виступаючих мистців: 

 

Taнцювальний ансамбль „Волошки” 
Скрипалька Іннеса Тимочко-Декайло  Танцювальний ансамбль „Іскра” 

Музичний гурт „СПІВ-Життя”                                   Оркестра „Вокс Етніка” 
Живе відтворення української історії гуртом „Хоругва Ясної Гори” 

 
 

4:30 по пол. — Забава 
при звуках оркестри „Вокс Етніка” 
Спонзор:  

 
 
 
 
 

ВСТУП: 15 дол.; студенти 10 дол., діти до віку 14– безплатно. Безплатне паркування  
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(continued on next page)

Ukrainian Seminary Day offers ethnic food, dance

Kazka Ukrainian Folk Ensemble performs at Ukrainian Seminary 
Day on July 31, 2016. (Photo: Tanya Chabon Meridionale)

With material from 
an article written by 
STEPHEN J. PYTAK / 
PUBLISHED IN THE 
REPUBLICAN HERALD: 
AUGUST 1, 2016

PRIMROSE — With 
a dash of rosin on the 
dance floor, the stage 
was set.

Moments later, a 
collection of red boots 
started tapping, and the 
more than 150 people 
in the audience put 
their hands together. 
A performance by the 
Kazka Ukrainian Folk 
Ensemble was one of 
the highlights of the 
82nd annual Ukrainian 
Seminary Day summer 
picnic on Sunday at St. 
Nicholas Church picnic 
grove.

“We’re going to start 
with a traditional Poltava 
region Pryvit, or welcome 
dance. And we welcome 
all of you, especially 
our honored guests, 
Metropolitan Stefan and 
all of our clergy and our 
honored sisters, and all 
of you who are here 
to celebrate Ukrainian 
Seminary Day,” Paula 
Holoviac, Sugarloaf, 
Luzerne County, one of 
the founders of the Kazka 
ensemble, said as she 
started the entertainment 
at 2 p.m.

As is traditional, the event 
began with the celebration 
of a Hierarchical Divine 
Liturgy in St. Nicholas 
Hall. 

“It was jammed. 
Every seat was filled. 
Somebody got up and 
gave me a seat. That 
whole auditorium was 
full,”  Helen Taylor, from 
Schuylkill Haven said.

The main celebrant was 
Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka, head 
of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia and spiritual 
shepherd of Ukrainian 

Catholics in the United 
States. Concelebrants 
were priests of the 
South Anthracite 
P r o t o p r e s b y t e r y 
(Deanery) parishes and 
other churches. 

The homilist was Reverend 
Paul Makar, vocation 
director and pastor of St. 
Michael’s Church, Cherry 
Hill, N.J.

The Rev. Deacon Paul 
Spotts of St. Michael 
Ukrainian Catholic 
Church in Frackville 
assisted at the Divine 
Liturgy.  

At the conclusion of 
the Divine Liturgy, 
Metropolitan Stefan 
thanked the dean, Very 
Rev. Michael Hutsko 
and the clergy and 
parishioners of the South 
Anthracite Deanery 
parishes for their 
sacrifices and dedication 
in keeping this Ukrainian 
Seminary Day tradition 
alive since the 1930’s.

Then Metropolitan Soroka 
blessed holy oil, led the 
faithful in the recitation 
of a prayer of healing, 
invoking the intercession 



(continued on next page)
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Ukrainian Seminary Day offers ethnic food, dance
(continued from previous page)

Replica of Shroud of Turin on display at 
Ukrainian Seminary Day. (Photo: Tanya 

Chabon Meridionale)

of Blessed Mykola 
Charnetsky, C.Ss.R. and 
Blessed Sister Josaphata 
Hordachevska, SSMI, 
whose icons and relics 
were available for 
veneration.  Then he and 
the concelebrating priests 
individually anointed the 
faithful during the healing 
service.

Throughout the day, 
people venerated the 
relics and also viewed 
a full-sized Vatican 
authorized replica of the 
Shroud of Turin, believed 
to be the burial cloth of 
Jesus Christ, which were 
on display in the social 
hall.

Ukrainian Seminary Day 
is an all-day event and at 
dawn volunteer workers 
arrived to start preparing 
the food, especially the 
bean soup made over 
the open pit fire.

Just after 11 a.m. 
Sunday, Marion Repella, 
Mount Carmel, and 
Gloria Apollo, Paxinos, 
were frying bleenies. 
Andy Wernosky, West 
West Terrace, and Josh 
Minder, Primrose, were 
using chains to hoist a 
20-gallon cauldron of 
bean soup over a fire.

At 1 p.m., more than 
300 people were there, 
including many families 

from out of the area.

Carly Rinda, Tamaqua, 
was there with her son, 
Jayden, 1, and her 
grandmother, Helen 
Taylor.

“I’m Helen Taylor, a 
World War II vet. We 
come here every year. 
It’s the food, the ethnic 
food,” Taylor said.

“And she has a Ukrainian 
background, heritage,” 
Rinda said.

“And I like the music. And, 
look at how crowded 
it is. And it’s early,” 
Taylor said at 1:15 p.m. 
Sunday.

Brandon Ernst, 
Orwigsburg, was there 
with his children, Liam, 5, 
and Elizabeth, 3.

“This is our first time here. 
We’re with my wife’s 
grandmother,” Ernst said, 
referring to Elizabeth 
Gulas, Pottsville.

“I’m Ukrainian. I belong 
to St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church in Saint 
Clair. I used to work 
here when I was a lot 
younger at the stands 
over there. I used to work 
in the kitchen. I used to 
help with serving. And I 
used to help out the day 
before, making halupki. It 

must have been at least 
six or seven years ago,” 
Gulas, 85, said, when 
her granddaughter, 
Leah, went to buy food.

Ericka Hogue, 20, of 
Sinking Spring, Berks 
County, was there with 
her sister, Danielle, 17, 
and other members 
of their family. Ericka 
said she’s proud of her 
Ukrainian heritage and 
said it inspired a tattoo 
she had placed on her 
left bicep recently. The 
collage included a solid 
black Ukrainian trident, 
a sunflower and poppy 
flowers.

“I dedicate it to my great-
grandmother,” Ericka 
said.

“It’s the Ukrainian symbol 

of freedom,” her aunt, 
Lidia Zidik, Reading, 
Berks County, said.

In the collage, Ericka had 
her great-grandmother’s 
name spelled out in 
Cyrillic script.

“In English, it’s Volya,” 
Zidik said.

“I had it done a couple 
months ago. It was 
finished in May,” Ericka 
said.

The family hopes to 
make annual visits to 
Ukrainian Seminary Day 
a tradition.

“I was here two years 
ago with my mother, but 
she has passed so we’re 



14 ñåðïíÿ 2016 ð.  14

Ukrainian Seminary Day offers ethnic food, dance

sort of keeping up the 
tradition of our Ukrainian 
roots and our heritage,” 
Zidik said.

Sandy Duda, Lehighton, 
Carbon County, and 
Holoviac are among the 
founders of the Kazka 
ensemble. Kazka was 
started in June 1987.

“This year, we’re 29 
years old,” Duda said.

The two were helping to 
manage the dancers and 
run the show Sunday.

There were 14 dancers 
performing Sunday, who 
ranged in age from the 
early teens to the mid-30s. 
The youngest included 
Olivia Dages, 13, of Jim 
Thorpe, Carbon County, 
and Zoria Komperda, 
13, of Whitehall, Lehigh 
County, and her brother, 
Maksym, 11.

“We’ll be doing dances 
from the Poltava region,” 
Holoviac said, referring 
to an oblast of central 
Ukraine.

Dances they performed 
include Pryvit, Hrechanyky 
and Oj Lopniv Obruch.
“And we’re singing 
today, too,” Duda said.
“We’re going to be 
singing a couple of 
Lemko songs,” Holoviac 
said.

Vladimir Holoviac, 14, 
Paula Holoviac’s son, 
played violin.

“And today we’re thinking 
about the Ukraine. As 
you know, Ukraine is 
under invasion by Russia. 
Crimea has been seized. 
So it’s very much in 
the news. We’ve been 
doing a lot of aid work 
for Ukraine. We had a 
fundraiser for wounded 
Ukrainian warriors in 
June. The church, the 
U k r a i n i a n -Ca t h o l i c 
Church in America, 
has been very active in 
assisting the church in 
Ukraine,” Duda said.

U k r a i n i a n 
C a t h o l i c 
Seminary Day 
began in the 
1930’s in 
Lakewood Park, 
B a r n e s v i l l e , 
and continued 
through the 50th 
anniversary held 
in July, 1983. 
Seminary Day 
was a “coming 
home event” 
for many of 
d e s c e n da n t s 
of Ukrainian 
immigrants who 
left the coal 
region to work in 
the larger cities. 
The Seminary 
Day tradition at 
Lakewood Park 

ended in 1983, the year 
the park was permanently 
closed.

In 1985 Ukrainian 
Seminary Day was revived 
and moved to Primrose. 
The deanery parishes 
have been among the 
strongest supporters of 
the seminary appeal 
since the seminary was 
founded. From 1985 
through 2015, Ukrainian 
Seminary Day has raised 
more than $785,000 for 
St. Josaphat’s Seminary 
Fund, which provides 
financial support for 
St. Josaphat Ukrainian 
Catholic Seminary, 
adjacent to the campus 

of The Catholic 
University of America, in 
Washington, D.C. It is the 
only Ukrainian Catholic 
seminary in the United 
States. St. Josaphat is the 
patron saint of Ukraine.

The South Anthracite 
Protopresbytery is 
comprised of 12 churches 
in the counties of Schuylkill 
(Frackville, Maizeville, 
McAdoo, Middleport, 
Minersville, Saint Clair 
and Shenandoah), 
Luzerne (Hazleton), 
Northumberland (Marion 
Heights, Mount Carmel 
and Shamokin) and 
Columbia (Centralia).

(continued from previous page)

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka,  Rev. 
Mykola Ivanov and the Missionary Sisters of the 

Mother of God at Ukrainian Seminary Day. 
(Photo: Tanya Chabon Meridionale)
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Зуñòðіч  Укðàїíñüкèх  Кàòîлèцüкèх  Єïèñкîïіâ  США

26-го липня 2016 р. українські 
католицькі єпископи США 
зустрілися в резиденції 
Митрополита Стефана Сороки 
в Філадельфії і провели 
нараду щодо ряду справ,  які 
потребують вирішення.  Участь 
в нараді взяли Митрополит-
Архиєпископ Стефан Сорока з 
Філадельфійської Архиєпархії,  
Єпископ Павло Хомницький, 
ЧСВВ, зі Стемфордської Єпархії, 
Єпископ Богдан Данило з Єпархії 
св. Йосафата в Пармі, Єпископ-
Помічник Філадельфійської 
Архиєпархії Іван Бура та 
Єпископ-Емерит Василь Лостен 
зі Стемфордської Єпархії.  
Єпископи молилися за здоров’я 
та благополуччя свого брата 
Єпископа з Єпархії св. Миколая 
в Чікаго, Преосвященного 
Ричарда Стефана Семінака.  
Першочерговою турботою 
на зустрічі були пасторальні 
та адміністративні потреби 
Української Католицької Церкви 
в Америці в час приготування до 
участі в Синоді Українських Католицьких Єпископів, який пройде в Україні з 4 по 11 вересня 2016 р.  

Вèйшîâ äðукîм Кàòåхèçм УГКЦ
«Хðèñòîñ – íàшà Пàñхà»

àíглійñüкîю мîâîю

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
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Пðåäñòàâíèкè  Укðàїíñüкèх Оðгàíіçàцій Амåðèкè
çуñòðілèñÿ ç íîâîïðèçíàчåíèм Пîñлîм США â Укðàїíі

Photo (l to r): Andrew Futey, UCCA Executive Vice 
President; Roksolana Lozynskyj - UCCA External 
Affairs Commission; Tamara Olexy, UCCA President; 
The Honorable Marie Yovanovitch; His Grace Stefan, 
Ukrainian Catholic Church; Marie Duplak, UCCA Executive 
Secretary; His Excellency Daniel, Ukrainian Orthodox 
Church; Michael Sawkiw, Jr., UNIS Director

У понеділок 8 серпня 2016 р. 
предствники українських організацій 
США, єрархи Української 
Католицької та Української 
Православної Церков зустрілися 
в Державному Департаменті в 
Вашінгтоні, ОК, з новопризначеним 
Послом США в Україні пані Марі 
Йованович.  Відбулася відверта та 
інформативна розмова стосовно 
теперішньої нестабільної ситуації 
в Східній Україні та Східній 
Європі, з якою новопризначений 
посол, виглядає, дуже добре 
ознайомлена.  Зустріч стала також 
нагодою поділитися інформацією 
про важливу організаційну 
та матеріальну допомогу, яку 
українці в США надають тим, хто 
її найбільше потребує в Україні.  
Ми вдячні панові Михайлові Савці 
за ініціативу організувати таку 
зустріч напередодні від’їзду Посла 
в Україну.

Rev. Roman Sverdan and 
Rev. Roman Petryshak 
blessed fruit on the Feast 
of the Transfiguration at 
9am on Saturday, August 
6, 2016 at the Ukrainian 
Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception in 
Philadelphia.  

A video is posted on our 
YouTube Channel at https://
www.youtube.com/user/
thewayukrainian/videos

FEAST OF THE TRANSFIGURATION 
OF THE LORD AT THE CATHEDRAL
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Shamokin Parish Completes First Phase of Renovations

Posing for a picture behind the glass wall
of the new crying room.

The Transfiguration 
Church in Shamokin just 
completed the first phase 
of their construction 
project. The construction 
phase consisted of a 
crying room for our little 
and future parishioners, 
which is very convenient 
for young families with 
kids and a new ADA 
rest room was added to 
the rear of the church. 
Also a new beautifully 
etched glass wall was 
installed at the entrance 
of the church. 

We are also moving to 
our second phase of 
renovation: elevator for 
elderly people. We have 
so many parishioners 
who find is difficult to 
climb the steep steps at 
Church. The elevator will 
provide an easy access 
to Church for people 
with walking problem, 
for families with strollers 
and funerals. 

We are thankful to 
our pastor and all 
parishioners for their 
support in this big 
effort.

New etched glass wall with icons at the 
entrance of the church.



Важливі події в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії 
 
Для зручності подаємо перелік дат і важливих заходів.  
 
 
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). 
 
28 серпня 2016 р. – «Благаємо про Боже Милосердя – Молимося за 
заступництво Матері Божої».  Проща в українській католицькій церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці в Централія, Пенс. Божественна літургія в полудень о 
12 год.  З 1:00  до 4:00 год. дня  - молитва і почитання Ікони Почаївської Божої 
Матері.  Процесія і Молебень до Матері Божої о 4:00 дня.  
 
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. 
 
16 жовтня 2016 р. – Святкування річниць подружжів в Архиєпархії;  
Божественна літургія об 11 год. ранку в Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття, Філадельфія, Пенс. 
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Вàæлèâі ïîäії â Укðàїíñüкій Кàòîлèцüкій Аðхèєïàðхії 
Філàäåлüфії

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 21)
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Вàæлèâі ïîäії â Укðàїíñüкій Кàòîлèцüкій Аðхèєïàðхії
 Філàäåлüфії

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.  
 

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüîї ñòîðіíкè)
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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 

Ukrainian Festival
August 20th and 21st, 2016

Ukrainian Homestead of CEC ODWU, Inc.
1230 Beaver Run Drive * Lehighton, PA 18235 * (610) 377-4621 

www.ukrhomestead.com

            

           

Innesa Tymochko-Dekajlo                Kazka Ukrainian Folk Ensemble
            Lviv, Ukraine                                          Schuylkill County, PA

And featuring

Nadiya Song and Dance Ensemble
Lviv and Kiev, Ukraine

Traditional Ukrainian foods, folk art and exhibitions,
Children’s games * Swimming * Gift & craft vendors

Programs Festival Admission
Saturday, August 20th $5/person- one day
2:00 – 3:30 pm Stage Show $7/person- both days
4:30 – 6:30 pm Stage Show FREE – Age 14 & under
8 :00 pm Zabava (Dance)

Sunday, August 21st

11:00 am Divine Liturgy at St. Andrew’s Chapel,                     
2:00 – 4:30 pm Stage Show

Liturgy celebrated 
by Metropolitan 
Stefan Soroka
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Church Picnic at Holy Ghost Ukrainian Catholic Church in 
West Easton, PA

CHURCH PICNIC

Holy Ghost Church, after a 17 year hiatus, 
celebrated their first Parish Picnic on June 26, 
2016. The day started with a posting of the flags 
by the Ukrainian American Veterans of War 
and the singing of the national anthems of the 
United States and Ukraine and a greeting read 
from Mayor Gerald Gross.  Over 400 people 
attended the beautiful day. St. Mary’s Ukrainian 
Orthodox Ukrainian Dancers performed at 
2:00PM and the Holy Ghost Singers presented 
a short program of Ukrainian poems and songs. 
Music was presented by the Jeff Bellfy Band and 
The Golden Tones Polka Band, thoroughly but 
happily exhausted the pastor (Fr. Daniel Troyan) 
and parishioners were happy for reviving an old 
community favorite, and hopefully bringing some 
new life to an old fashioned church event.
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Summer Camp at Holy Ghost Ukrainian Catholic Church in 
West Easton, PA

SUMMER CHURCH CAMP
 2016

Holy Ghost Church sponsored its 
annual Summer Church Camp 
from July 18-22, 2016. The 
theme for this year’s camp was 
“Exploring our Roots: Faith and 
Culture.”  A structured day of 
religious classes, exercise, games 
and arts and crafts enabled 15 
children from the parish to learn 
more about God and their faith 
in Him.   

We went to Shenandoah, the mine 
Tunnel in Ashland, Centralia, Mt. 
Carmel and Shamokin before 
heading to Knoebels Grove.

Fr Mykola had a pizza party for 
the children after he explained 
about Shamokin being the oldest 
standing Ukrainian Church in the 
States.
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The Chapel: Holy Ghost community center in West Easton

An old Methodist Chapel which had been purchased in the 
late 90’s is getting a new purpose. It was built in 1914 and 
had been used as a Methodist chapel until 1993.  Holy 
Ghost church purchased it in 1998 with the hope to use it 
for its picnics or for a parking area.

The pastor and parishioners decided at a church finance 
meeting to address some of the needs of the Ukrainian 
community and the borough of West Easton by making 
the chapel into a community center. Ukrainian parishioners 
have been donating time and materials to complete the 
project. Plans for the building include a meeting place 
for the Ukrainian American Veterans in the Lehigh Valley, 
Alcoholic Anonymous meetings which have already begun in 

the church hall, religious education classes for adults and children, yoga 
for seniors, summer church camp and other community activities.

The church voted to use the building rather than tear it down or sell it. 
May their foresight bring much life to the church community and the 
Easton area.

May God bless all those who have worked so hard to bring this to 
reality. A dedication will be planned for the fall.

Sister Servants of Mary Immaculate Jubilees 2016

On July 30th, the SSMI’s along 
with family of the Jubiliarians, 
friends and Lay Associates joyfully 
celebrated with our Jubiliarians: 
70 years of Consecrated Life - Sr. 
Oksana, Sr. Evelyn; 50 years of 
Consecrated Life - Sr. Zenovia; and 
25 years of Consecrated Life - Sr. 
Natalya. The celebration began 
with an 11:00 am Divine Liturgy 
celebrated by Archbishop Stefan 
Soroka, Bishop Paul Chomnycky, 
Bishop Basil Losten, Msgr. John 
Terlecky and Rev. Stepan Sus. A 
festive dinner was served along 
with entertainment provided by 
the Jubilarians and guests. It was a 
beautiful celebration of the the unconditional love and faithfulness of our God to Sr. Oksana, Sr. Evelyn, 
Sr. Zenovia and Sr. Natalya. Thank you to all our guests who joined in this life-giving moment!
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BASILIAN SISTERS CELEBRATE JUBILEES

Marking significant milestones as members of the Order of the Sisters of Saint Basil the Great were Sisters 
Gabriel Suszko, OSBM, celebrating 75 years; Sister Marina Bochnewich, OSBM, celebrating 65 years and 
Sister Susanne Matwijiw, OSBM, celebrating 55 years.  Reverend Edward Higgins, Confessor for the Sisters 
and Pastor of Holy Ghost Byzantine Catholic Church in South Philadelphia, officiated at the Divine Liturgy 
of thanksgiving. 

Prior to receiving the Holy Eucharist, each jubilarian, hand 
upon the Bible, emphasized her unwavering dedication to 
live the monastic life as a Basilian by once again pronouncing 
her vow to live her religious life as a member of the Order 
of the Sisters of Saint Basil the Great until death.  

At the celebratory dinner that followed, the jubilarians 
were greeted and congratulated by the members of 
their community.  Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM, 
commended each individual jubilarian for her many years 
of faithful service to God, the Order and the Faithful of the 
Ukrainian Catholic Church with the words “Sisters all of your 
lives are a deep reflection of Christ’s love.  Your story is a 

love story - one reflected in Scripture - 1 Corinthians.”  

Sister Gabriel, now retired, is from Keiser, PA and has served well in many parishes in New York, Ohio, 
Illinois and Pennsylvania throughout her 75 years. 

Sister Marina from Yonkers, NY has travelled many roads geographically 
as a principal and/or as a teacher in Syracuse, Arnold, Hamtramck, 
Chicago, Philadelphia and New York.  Sister Marina attended the 
Institute for Spiritual Leadership in Chicago.  She was the forerunner 
for the Basilian Pastoral Ministry Team in Pittsburgh, Pennsylvania.  
Sister returned back to Fox Chase as Director of the Basilian Spirituality 
Center.  

Sister Susanne’s teaching career led her to Hamtramck, Olyphant, 
Philadelphia and then finally to Fox Chase where she has served at 
Saint Basil Academy for close to forty years.  Many young women have 
left the Academy with at least a rudimentary grasp of the Ukrainian 
alphabet; have an understanding of Ukrainian history and can say as 
least “Slava Isusu Christu.” This past year Sister Susanne took the girls 
even deeper with instructions in the spirituality and writing of icons.  

Sister Dorothy Ann assured the Sisters that “if you ever start to doubt 
yourself and the beauty of your life…if you ever doubt the love you’ve 
been and given in God’s name - just look around at the admiration 
and love in the eyes of the Sisters.  Look around at the respect and 
remembrance that your students have for you.  Look around and 
remember the love God has for you.”

Sister Gabriel Suszko

Sister Marina and Sister 
Susanne with Provincial 
Superior Sister Dorothy Ann
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BASILIAN ASSOCIATES OF PARMA RENEW COVENANT

In preparation for renewing their covenant 
relationship with the Sisters of the Order of 
Saint Basil the Great, the members of the 
Basilian Associate Program of the Parma, 
Ohio, Eparchy gathered for a day of spiritual 
renewal Saturday, July 16, 2016, at Saint 
Josaphat Cathedral in Parma.

Sister Ann Laszok, OSBM acted as facilitator 
for the day.  After the celebration of the Divine 
Liturgy, Sister Ann guided the retreatants 
through the day’s schedule of conferences, 
silent reflection and sharing, in preparation 
for the Saturday evening Divine Liturgy of 
commitment.  

Taking part in exploring the retreat’s theme, 
“Theosis: Our Journey to the Unknown (God),” in preparation for the renewal of their commitment were 
Lay Associates Audrey Fedak, Oksana Szepiwdycz, Andrew Szepiwdycz and Martha Weigand of Saint 
Josaphat Cathedral Parish and Margaret Jane Zysek of Saint Andrew Parish.  Other participants in the day 
of prayer were Chris Hlabse, Stefan Mural, Kotya Malanchuk and Daria Sopka.  All were deeply touched 
by Sister Ann’s presentation especially Martha who commented that she could not “name some of the 
wonderful spiritual lights that struck my heart during Sister Ann’s talk but they were there and touched my 
mind and soul and enlarged my spiritual capacity to love and serve our Lord.”

At the end of the Saturday evening Divine Liturgy, Sister Olga Marie Faryna, OSBM, Regional Director 
of the Parma Basilian Associates, called forth each member to renew his/her personal profession of the 
spiritual covenant and to receive and enjoy the congratulations of the parish congregation.  Stefan made 
his first commitment. 

Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM, Provincial Superior, who travelled from Fox Chase to be with the 
associates on their special day, offered words of congratulations.  Sister spoke of the bondedness and 
special relationship… “a covenant relationship - One in Spirit - to each other, to the Sisters and to the 
Church.”

Women and men are invited to consider deepening their baptismal commitment by sharing in the life of 
prayer, community and service of the Order of the Sisters of Saint Basil the Great, Jesus Lover of Humanity 
Province.  Those interested in more information about the Basilian Associate Program may contact:

PARMA EPARCHY
Sister Olga Marie Faryna, OSBM
olyamarika_f15@aol.com

PHILADELPHIA ARCHEPARCHY
Sister Rita Stremba, OSBM
srrita@stbasilacademy.org



14 ñåðïíÿ 2016 ð. 28

(continued on next page)

BASILIAN VOLUNTEER TEAM MISSION TRIP TO UKRAINE

More than twenty years ago, Sister Mary Bernarda 
Arkatin, OSBM, a member of the Order of the 
Sisters of Saint Basil the Great, Jesus Lover of 
Humanity Province, initiated summer journeys of 
goodwill to the needy, orphaned and handicapped 
of Ukraine.  Bearing gifts and treats as well as 
compassion and love, Sister became a frequent 
and welcomed visitor as she traveled from site to 
site, from institution to hospital, to orphanages and 
to campsites. 

Carrying on the tradition established by Sister 
Bernarda to collaborate with the Basilian Sisters 
in Ukraine and to help the needs, Sister Ann 
Laszok, OSBM, and Sister Joann Sosler, OSBM, 
left Saturday, May 27, 2016, on what has now 
become the Basilian Volunteer Program to carry 
on the humanitarian mission.  Accompanying 
Sisters Ann and Joann this summer were 15 
volunteers from three different Eparchies and 5 
different States.  Of the 15 Americans 7 were from 
St. Josaphat Eparchy; 7 from the Archeparchy of 
Philadelphia, and 1 person from the St. Nicholas 
Eparchy of Chicago.  There were seven individuals 
who stayed for an extra week to accompany 
Sister Ann to orphanages, halfway houses and 
psychiatric institutions.  Many added to the success 
of the mission - drivers who transported the group, 
those who coordinated and organized the on-site 
councilors, the Sisters of Holy Trinity Province who 
provided the room and board, etc. 

The program began with Orientation on Sunday, 
May 29, 2016.  Father Karepin, former Chaplain 
in Fox Chase and now from Paris, France, was 
present and blessed each volunteer.  

The Sisters of St. Basil held four English Catechetical 
camps.   In the  Lviv area - Sr. Lucia Murashko from 
Ukraine and Sr. Joann from the USA coordinated 
- overnight camp.  In  Mukachevo (near Uzhhorod) 
- Father Kopyn from Ukraine and Sr. Ann from the 
USA coordinated this overnight camp in the village 



(continued from previous page)
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BASILIAN VOLUNTEER TEAM MISSION TRIP TO UKRAINE

with 38 children and four councilors.  
Sr. Anastasia and Sr. Ann had a camp 
in Ivan Frankivs’k for children in grades 
3-6.  In Zhytomyr,  Sr.  Margareta and 
Sr. Joann conducted a camp.  

Each day the Divine Liturgy was 
celebrated with the children responding 
in English.  The intention at each 
Liturgy was for all who supported this 
endeavor.  A special feature this year 
was the participation of six orphans 
from Eastern Ukraine who traveled to 
the Rudno camp with their councilor.  
Another surprise was the visit of the 
local TV news station that came to do 
a feature on the Mukachevo camp.  
The last week was spent visiting seven 
different orphanages and psychiatric 
institutions. 

On the morning of their departure from Ukraine, Sister Ann and several volunteers visited Saint George 
Cathedral in Lviv and prayed at the tombs of Metropolitan Sheptytsky and Metropolitan Lubachivsky for all 
benefactors, partners in prayer and everyone who had helped make their goodwill trip possible and who 
offered prayers for the team’s fruitful mission and safe return.  

The Sisters and volunteers were ever mindful of Pope Francis’ exhortation calling to mind the works of 
charity of Saint Basil the Great and his sister, Saint Macrina, and heeding the exhortations of Pope Francis 
to reach out to the poor and marginalized.  The Sisters of Saint Basil urge the Faithful to consider taking 
part in the Basilian Volunteer Mission to Ukraine next year, 2017.  

If interested in serving with or supporting the mission, please contact:
Sister Joann Sosler, OSBM
215-379-3998 Ext. 36
vickis@stbasils.com

Sister Ann Laszok, OSBM
412-260-1607
srannl@aol.com

Since 1911 the Sisters of the Order of Saint Basil the Great have served in the United States.  The Sisters 
strive to be a Praying, Healing, Life-Giving Presence in every community they minister, especially in the field 
of education.  Their Motherhouse is in Fox Chase Manor, Pennsylvania, which is just outside Philadelphia.  
The Sisters can be reached by email at province@stbasils.com by telephone at 215-379-3998 and by mail 
at 710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, PA 19046.  Their website is www.stbasils.com
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Byzantine Liturgy at 
St. Edmond’s Church 

in Rehoboth Beach, DE 

Rev. Volodymyr Klanichka pastor of St. Nicholas 
Ukrainian Catholic Church will celebrate Divine 
Liturgy of St. John Chrysostom at St. Edmond’s 
Roman Catholic Church, Rehoboth Beach, DE at 
6:00 PM on Sunday 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
 

Ss. CYRIL AND METHODIUS UKRAINIAN 
CATHOLIC CHURCH, OLYPHANT, PA

6th Annual
“RUMMAGE SALE”

St. Cyril’s Grade School
133 River Street, Olyphant, PA

 
Time: 8:00 a.m-6:00 p.m. 

Friday-23th, Saturday-24th.
Sunday-25th at 8:00 a.m. - 2:00 p.m.
 SEPTEMBER 23th 24th 25th 2016

Contact Lauren Telep at 570-383-0319 or Rev. Nestor 
Iwasiw 570-489-2271. http://stcyrils.weconnect.com  
Free parking across the Street from St. Cyril’s Church 

on River Street (one-way street), Olyphant.



Feed the Hungry

Once a month on a rotational basis, members of various Faith 
communities come to Camden, to cook a full hot meal from scratch, 
salad to desert, to serve to the poor, destitute, and homeless. One such 
parish community is the Sacred Heart Catholic Church of Camden. 
The hungry, poor, and needy are invited inside when the doors of the 
large dining room are opened. They are each offered seating at the 
neatly arranged tables that are set with place settings and a humble 
center floral arrangement. This all takes place in a large restaurant 
style dining room called “Joseph’s Place”. Everyone here will eat with 
dignity in a warm and welcoming environment. Once everyone is 
seated, (in the upwards of some eighty men, women and children), 
all heads are quietly bow as we all join together to pray the Grace 
Before Meals. Then we the volunteers turn into the table waiters.

Camden, NJ, was once a beautiful and positive place to live and work. 
Many Ukrainians immigrated to and settled in Camden. Our very own 
parish of St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church on 
Florence Street was established in Camden. Our Ukrainian people 
took employment in the Campbell Soup Company, RCA Victor, or at 
the ship yards in South Camden. Now, some 80 years afterwards, 
all has changed. All the businesses moved out of town and their 
employees did as well, including our Ukrainian Church community. Camden degenerated into the nation’s 
poorest and most dangerous city in our entire country. Practically every day a serious crime or murder 
happens. Yet many good, poor and broken people somehow manage to continue live there. These are the 
people that Christ asks us to serve.

As I drove through the “battle zones” of Camden on my way to participate in our Catholic Church turn to 
feed and serve the poor, I rode down the filthy streets past numerous burned out houses, abandoned cars, 
and groups of loitering people just hanging out with whiskey bottles in hand. Truly a sad discouraging sight 
to me.  It became very easy for me to become judgmental. Yet Jesus asks us not judge but rather to minister 
and love these very people and on this day the Catholic Church will serve and dine with the poor. It just 
so happened that when I stopped for a traffic light, I casually glanced at the front porch of an abandoned 
corner house with a front porch filled with trash and squalor. And there to my amazement in the midst of 
the mess, dirt, and trash was the life-size statue of the Sacred Heart of Jesus looking straight at me almost 
to remind me that Jesus is very much present here too just as much as He is in our comfortable homes and 
beautiful churches. Jesus loves us all.

In the Holy Gospel of the begging, hungry, and poor Lazarus at the doorway of the rich man’s household 
you will recall that after they ail died, the rich man is depicted in the flames of hell, while Lazarus is in the 
joy of Heaven. The rich man didn’t seem to have done anything sinful or wrong. Yet Jesus may be teaching 
us that it’s just as sinful and wrong to pass by the needy people in detached, cold, benign indifference, blind 
to their suffering, sadness, poverty, and simply do nothing to help them. This was exactly the rich man’s sin. 
Jesus said, “When you do this to these the least of my children, you are doing it to me.” Come now and 
receive your heavenly reward.

Rev. Deacon Michael Waak 
June 30, 2016
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Українська Католицька Архиєпархія Філадельфії 
 

Святкування   річниць  шлюбу 
Неділя,16 жовтня 2016 р. 

 
Українська Католицька 
Катедра Непорочного Зачаття 
 
Філадельфія, Пенсильванія 
 
Запрошуємо всіх наших 
одружених вірних разом з 
нашим Митрополитом 
Архиєпископом Стефаном 
Сорокою 16 жовня  2016 р. об 

11:00 год. ранку відсвяткувати свої річниці подружжя 
підчас Божественної  Літургії й опісля бенкетом у 
вашу честь. 

Реєстраційна форма 

Ім'я чоловіка _____________________________________________________________________ 

Ім'я дружини  _____________________________________________________________________ 

Адреса ___________________________________________________________________________ 

Парафія  _________________________________________ Телефон  _________________________ 

Електронна адреса ____________________________________ Рік шлюбу  __________________ 

Кількість  гостей    ______________________________________________________________________ 

Останній день реєстрації: 1 жовтня 2016 р. 

Вартість: $ 50 з пари ювілярів, $ 30  з гостя 

Писати на адресу відділу Євангелізації:  827 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123 

Чеки виписувати на Archeparchy of Philadelphia 



Ukrainian Festival in Perth Amboy, NJ
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On Saturday, June 25, 2016, throughout the sun filled day, more than 2000 guests, including His Grace, 
Metropolitan Stefan Soroka, Archbishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, the 
Honorable Wilda Diaz, Mayor of the City of Perth Amboy, NJ could be seen enjoying themselves, eating 
the delicious Ukrainian food, listening to lively Ukrainian music, socializing with friends and neighbors, and 
enjoying the entertainment of our incredible Ukrainian dance performances at the Fourth Annual Ukraine 
in Festival in Perth Amboy, NJ. The event was a great success and another proof that Assumption Parish 
shines when parishioners work together as one parish family!

Metropolitan Stefan
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Глàâà УГКЦ äî укðàїíñüкîї мîлîäі â Кðàкîâі: «Бåçíàäійíіñòü 
– âåлèкà íåïðàâäà ïðî Бîгà» 

Субота, 30 липня 2016

Передусім хотів би всіх 
вас сердечно привітати в 
Кракові під час Світових 
днів молоді. Дякую, що 
ви є тут. Ви потрудилися 
приїхати сюди і взяти участь 
у цій події. Особливо 
прагну подякувати, що ви 
тут є обличчям України. 
 
Прагну привітати 
українську молодь, не 
тільки ту, що приїхала 
з української землі, а й 
молодь Перемишльсько-
Варшавської митрополії 
УГКЦ, яка є обличчям 
нашої Церкви в Польщі. 
Вітаю нашу молодь з усіх 
куточків земної кулі, яка за 
покликом Церкви разом із 
владиками і священиками 
прибула сюди. Дякую вам 
і бажаю справжнього 
глибокого переживання 
нашої християнської віри.
Такими словами звернувся 
Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
до української молоді 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії в 
парафії Матері Божої 
Королеви Польщі 
в Кракові. Разом із 
Предстоятелем Церкви 
співслужили 20 владик, 
членів Синоду УГКЦ, та 
єпископи Угорської ГКЦ.
Під час проповіді Глава 
Церкви зазначив, що 
в Євангелії цього дня 
йдеться про дві безнадійні, 
безвихідні ситуації. «Уявіть 
собі, батько приходить до 
Ісуса Христа і каже: «Моя 
донька щойно померла. 

Прийди і поклади на 
неї руку і вона оживе». 
Чи може бути більш 
безнадійна ситуація за 
смерть 12-річної дівчини?» 
– сказав Блаженніший 
Святослав.

Друга ситуація: коли 
Ісус ішов до того дому, 
сповненого болю і плачу, 
і дорогою зустрів жінку, 
яка 12 років страждала 
на кровотечі. А це 
означає, що всі ці роки 
її вважали нечистою, не 
гідною молитися, чути 
Слово Боже і такою, яка 
щодня втрачає життєву 
силу і поволі вмирає. 
Євангелист Лука каже, 
що ця жінка витратила 
на лікування все своє 
майно і ніхто не зміг їй 
допомогти. «Що об’єднує 
ці дві безнадійні ситуації? 
– продовжив проповідник. 
– Насамперед те, 
що Ісус, чуючи про 
ці обставини, відразу 
встає і йде на допомогу. 
Євангелист Матей описує 
Його як джерело життя і 
оздоровлення, джерело 
надії».

На думку Блаженнішого 
Святослава, безнадійність, 
в яку може потрапити 
людина, є великою 
неправдою про Бога і про 
неї. Бо немає безнадійної 
ситуації там, де присутній 
Христос. Він є джерелом 
оздоровлення, від Нього 
походить наше дочасне і 
вічне життя.

«Безнадійність – велика 

неправда про Бога. Чому? 
Бо коли ми втрачаємо 
надію, то гадаємо, що 
Бога поруч немає, що 
Він десь далеко, нібито 
нас покинув… А правда 
про Бога в тому, що Він 
перший спішить нам на 
допомогу. Він набагато 
ближче до нас, ніж ми 
це уявляємо. Він перший 
нас чує і відкликається 
на голос нашого жалю і 
плачу», – зауважив Глава 
Церкви.

Як зазначив проповідник, 
вчора ми почули відповідь 
на це безнадійне 
запитання: де є Бог, коли 
страждає людина? Це 
питання ставив Папа собі 
і нам, коли вчора відвідав 
табір смерті в Аушвіці. 
Це питання Папа ставив 
собі і всім, коли вчора 
відвідав лікарню, де бачив 
важкохворих малих дітей, 
які плачуть і страждають. 
Батьки тих дітей питали 
Святішого Отця: «Чому 
так сталося з нашими 
дітьми?»

«Ми можемо поставити 
те саме питання собі, як 
сини і доньки України: 
де є Бог, коли Україна 

спливає кров’ю? Це 
питання постійно чують 
наші військові капелани, 
це запитання ставлять 
священикам матері, які 
ховають своїх молодих 
дітей – ваших однолітків», 
– додав він.

На це питання учора 
під час Хресної дороги 
Папа шукав відповіді для 
себе і для нас. «Немає 
відповіді на це питання з 
точки зору лише людської 
логіки. Відповідь є тоді, 
коли наша віра веде нас 
до Христа. Тому учора, 
відповідаючи, Папа 
сказав: «Бог є в тому, хто 
страждає: у поранених, 
плачучих, хворих, тих, хто 
стікає кров’ю». Сьогодні 
Бог є в тілі стражденного 
українського народу, в тілі 
нашої Церкви, в тілі нашої 
України. Папа сказав, що 
в тих стражданнях Христос 
творить з нами одне Тіло. 
Тому християнська віра 
вказує нам на Христа і 
на Його присутність в 
особі стражденного», 
– запевнив Предстоятель 
Церкви.
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«Дорога українська 
молоде, прагну, щоб ви 
були носіями і сіячами 
християнської надії. Бог 
торкає того, хто потребує 
Його дотику. Він приходить, 
щоб нас торкнути, і хоче 
стати з нами одним 
Тілом у Святому Таїнстві 
Пресвятої Євхаристії. Ми 

Глàâà УГКЦ äî укðàїíñüкîї мîлîäі â Кðàкîâі: «Бåçíàäійíіñòü 
– âåлèкà íåïðàâäà ïðî Бîгà» 

можемо сьогодні Його 
не лише торкнутися, а й 
причаститися Його Тіла і 
Крові і стати з Ним одним 
цілим. Бажаю вам пережити 
дотик всемогутньої Божої 
десниці. Дайте себе 
торкнути Богові, тоді ви 
станете могутньою силою, 
яка здатна буде змінювати 

світ!» – звернувся до 
української молоді Глава 
УГКЦ.

Наприкінці, Блаженніший 
Святослав привітав 
усіх, хто долучилися 
до організації СДМ у 
Кракові.

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüîї ñòîðіíкè)
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Неділя, 24 липня 2016
  
Боже Слово сьогодні 
кличе зробити свій, але 
правильний вибір – бути 
разом із Христом. Бо 
остаточно ми можемо 
бути собою, не втратити 
власної гідності лише тоді, 
коли в особистому житті 
станемо на бік добра, 
бо немає іншої сили, яка 
може перемогти зло. 

Про це говорив сьогодні 
Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді до вірних 
24 липня в Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового в Києві.

Проповідник зауважив, 
що слухаючи сьогодні 
євангельське читання про 
побут і дії Ісуса Христа в 
Гадаринському краї, ми 
стаємо свідками відвічного 
протистояння, глибокої 
і остаточної боротьби 
між добром і злом – 
протистояння між Ісусом 
Христом, який є повний 

Духа Святого, та іншими 
людьми, які повні іншого 
духа і виходять начебто з 
нутра землі. Ісус Христос 
зустрічає диявола на його, 
можна сказати, власній 
території. У деталях 
опису цього протистояння 
євангелист Матей дає нам 
наче глибоку відповідь на 
наші особисті питання і 
наш пошук…

«…Можемо сказати, 
– розповів Блаженніший 
Святослав, – що 
боротьбою між добром і 
злом завжди є боротьба 
за свободу людини, за 
її гідність. Бо остаточно 
це чудо (вигнання з 
одержимих людей бісів. 
– Ред.), яке Ісус Христос 
чинить сьогодні перед 
нашими очима, – чудо 
звільнення, визволення. Це 
чудо повернення людині її 
гідності та свободи. Зло 
завжди поневолює. Каже 
нам Христос, хто чому 
піддається, той стає тому 
невільником: хто чинить 
гріх, стає невільником 
гріха».

Як зауважує Предстоятель, 
Ісус Христос засвідчує 
нам, що Він прийшов, 
аби бути визволителем, 
дати свободу всім тим, які 
безкомпромісно стануть 
на Його бік, стануть на 
бік добра, свободи.

«Бо справжня свобода 
– це ніщо інше, як 
свобода від зла, здатність 
бути вільним і чинити 
все те, що є добрим в 
очах Божих. У цьому 
євангельському читанні 
начебто кожному з нас 
Ісус Христос представляє 
два різних вибори, які 
ми повинні сьогодні самі 
зробити. Христос каже, 
що не можна двом панам 
служити. Не можна бути 
трішки на боці зла і 
трішки на боці добра. 
Кожен із нас має прийняти 
особисте рішення», – 
наголосив Глава Церкви. 

Проповідник відзначив, 
що сьогодні наша 
Церква урочисто святкує 
пам’ять блаженної 
рівноапостольної княгині 

Ольги. «По-особливому, 
–  каже він, – відчуваємо 
її тут, на святих Київських 
горах. Вона, можливо, 
свого часу мала силу і 
сміливість іти проти течії 
тогочасної культури і 
звичаїв. Вона рішуче 
стала на бік добра, на 
бік Христа, зробила свій 
життєвий вибір, прийнявши 
Святе Таїнство Хрещення. 
Спогадуючи сьогодні 
життєве рішення княгині 
Ольги, ми чуємо її заклик 
до нас сьогодні бути 
переможцями з Христом, 
бути на боці добра, бути 
собою, бути християнами 
в наш час. Вона відкриває 
нам потужне джерело 
нашої сили й перемоги», 
– вважає Блаженніший 
Святослав.

Архиєрей нагадав, що 
коли ми святкуємо пам’ять 
наших рівноапостольних 
просвітителів княгині 
Ольги і князя Володимира, 
ми завжди відновлюємо 
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хресні обіти. «Я закликаю 
всіх, зокрема в день пам’яті 
святого князя Володимира, 
прийти до наших храмів і 
за звичаєм відновити ті 
обіцянки, які ми через 
вуста наших хресних дали 
в день нашого Хрещення», 
– закликав духовний лідер 
греко-католиків.

«Підставою, глибинним 
фундаментом боротьби, 
яку сьогодні веде 
український народ, є 
ніщо інше, як глибока 
боротьба між добром 
і злом. Щоб мати силу 
вистояти і перемогти, щоб 
не дати злу заволодіти 
нашою землею, ми 

мусимо черпати сили з 
нашого Хрещення. І тоді 
благодать буде нашою 
перемогою над злом у 
нашому особистому житті 
і в нашому сучасному 
історичному моменті», – 
переконаний Глава УГКЦ.
 
Департамент інформації 
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 «Ми не прийшли у світ, 
щоб вести вегетативний 
спосіб життя, провівши 
його на дивані, але 
щоб залишити в світі 
слід», навчаючи великих 
цього світу «будувати 
мости братерства». Таке 
послання для молоді 
залишив Папа Франциск 
під час однієї з центральних 
подій СДМ – молитовного 
чування, яке ввечері у 
суботу, 30 липня 2016 р., 
зібрало, згідно з даними 
організаторів, на «Полі 
Милосердя» поблизу 
Кракова один мільйон 
шістсот тисяч юнаків і 
дівчат.

У рамках чування 
прозвучали три свідчення 
молодих людей з різних 
кінців світу та їхні 
запитання, і саме на їхні 
слова, промовляючи до 
учасників молитовної 
зустрічі, посилався 
Святіший Отець. Своїм 
досвідом віри і надії 
поділилися Ренд із Сирії, 

Міґель з Параґваю, та 
польська дівчина Наталя, 
які розповіли про досвід 
переживання війни, про 
життя, врятоване з тенет 
наркотичної залежності 
та про Боже милосердя, 
що може промовити до 
серця, яке два десятиліття 
не мало нічого спільного з 
Церквою.

Промовляючи після 
зворушливих свідчень, 
Папа зазначив, що 
для присутніх на «Полі 
Милосердя», що походять 
з різних кінців світу, «біль, 
війна, які переживають 
численні юнаки й дівчата, 
вже не є чимось анонімним, 
новиною з преси, але 
мають ім’я, обличчя та 
історію». Деякі ситуації 
нам можуть здаватися 
далекими доти, доки ми 
не доторкнемося до них, 
але коли «встановлюємо 
контакт з життям, з 
конкретними життями 
не за посередництвом 
екранів, то стається щось 
сильного: всі ми відчуваємо 
заохочення прилучитися», 

– зауважив Святіший 
Отець, заохотивши 
молодь молитися за 
тих, які страждають від 
наслідків війни.

«Ми не хочемо 
перемагати ненависть 
більшою ненавистю, 
насильство – більшим 
насильством, терор – 
більшим терором. Наша 
відповідь цьому світові у 
стані війни має ім’я, вона 
називається братерством, 
її ім’я – приязнь, 
спільність, родина. Ми 
радіємо з приводу того, 
що походимо з відмінних 
культур та єднаємося 

в молитві. Нашим 
найкращим словом, 
нашою найкращою 
промовою буде єднання 
в молитві», – сказав 
Наступник святого Петра, 
запросивши юнаків і дівчат 
взятися за руки та під 
час хвилини молитовного 
мовчання покласти перед 
Богом різні свої та своїх 
ровесників проблеми.

Після хвилини молитовної 
тиші Святіший Отець 
зазначив, що під час неї 
йому на думку прийшов 
образ апостолів, зібраних 
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в день П’ятидесятниці. Того 
дня вони були «зачинені зі 
страху», який «опанував 
їх». Але прийшов Святий 
Дух, спонукавши їх «до 
пригоди, про яку вони 
ніколи не мріяли».

За словами Наступника 
святого Петра, щось 
схожого бачимо в житті 
людей, які поділилися 
свідченнями. «Страх і 
тривога, які породжує 
усвідомлення того, 
що вийшовши з дому, 
хтось може вже більше 
не побачити своїх 
найдорожчих, страх не 
почуватися цінованим 
та любленим, страх не 
мати більше шансу. Вони 
розділили з нами той 
самий досвід, що мали 
апостоли», – сказав 
Папа, додаючи, що такий 
стан веде до замкненості 
та скованості. І тоді 
«бракує простору для 
зростання, для мріяння, 
для творення».

Але, за словами 
Святішого Отця, в житті 
існує ще страшніший 
параліч, який не завжди 
легко розгледіти. Він 
народжується тоді, коли 
хтось «плутає ЩАСТЯ з 
ДИВАНОМ». Тобто, коли 
хтось вважає, що для щастя 
вистачить почуватися 
в зручності, спокої та 
безпеці. «І саме такий 
«диван-щастя» є, мабуть, 
мовчазним паралічем, 
який може принести великі 
знищення, який може 
найбільше зруйнувати 
молодість», – сказав він, 

пояснюючи, що «коли 
ми стаємо приспаними», 
хтось жвавіший, але, 
можливо, не найдобріший, 
вирішуватиме про наше 
майбутнє. І для багатьох 
«простіше та зручніше 
мати заколисану молодь», 
яка плутає щастя з 
диваном.

У цьому контексті Глава 
Католицької Церкви 
наголосив, що ми не 
прийшли у цей світ, аби 
вести «вегетативний спосіб 
життя», але для того, щоб 
«залишити слід». «Коли 
обираємо зручність, 
– сказав він, – плутаючи 
щастя зі споживанням, 
то платимо дуже високу 
ціну: втрачаємо свободу». 
Отож, не лише наркотики, 
за його словами, «вчиняють 
нас невільниками».

«Друзі, Ісус є Господом 
ризику, Господом, Який 
завжди виходить за 
межі. Ісус не є Господом 
комфорту, безпеки та 
зручності. Щоб іти за 
Ісусом, потрібна доза 
сміливості, слід прийняти 
рішення поміняти диван 
на пару взуття, яке 
допоможе виходити на 
шляхи, про які ти ніколи 
не мріяв і навіть не думав, 
на шляхи, які можуть 
відкрити нові горизонти, 
здатні заражати радістю, 
яка народжується з Божої 
любові, радістю, яка 
залишає у серці всі жести 
і наставлення милосердя. 
Виходьте на дороги, 
слідуючи за “безумством” 
нашого Бога, Який навчає 

нас зустрічати Його в 
голодному, спраглому, 
нагому, хворому, в 
приятелеві, який зазнав 
лиха, в ув’язненому, в 
біженцеві та мігрантові, 
в самотньому сусідові. 
Виходьте на шляхи нашого 
Бога, Який заохочує нас 
бути політичними діячами, 
мислячими особами, 
соціальними аніматорами. 
Який спонукає нас думати 
про солідарнішу від 
цієї економіку. В усіх 
середовищах, в яких 
перебуваєте, Божа любов 
запрошує нас нести 
Добру Новину, приносячи 
своє життя в дар Йому 
та ближнім. А це означає 
бути сміливими, це означає 
бути вільними», – сказав 
Святіший Отець.

Як зауважив далі 
Наступник святого Петра, 
хтось може подумати, 
що згадані завдання 
стосуються лише окремих 
вибраних. «Так, це 
правда, – відповідає він, 
– а цими обраними є всі 
ті, які готові розділити своє 
життя з іншими. Подібно 
до того, як Святий Дух 
перемінив серця учнів 
у день П’ятидесятниці, 
що були паралізовані, 
Він це вчинив також 
з нашими друзями які 
поділилися свідченнями», 
– сказав Папа, додаючи, 
що перетворення 
починається, коли 
усвідомлюємо, що Бог від 
нас чогось чекає.

«Час, який переживаємо, 
не потребує диванної 

молоді, але взутої молоді, 
навіть більше, взутої 
у кросівки. Наш час 
приймає лише гравців 
основного складу, для 
резервістів не залишилося 
місця. Сьогоднішній світ 
вимагає від вас стати 
головними діячами історії, 
тому що життя завжди є 
прекрасним, якщо хочемо 
його прожити, завжди, коли 
бажаємо залишити слід. 
Історія сьогодні вимагає 
від нас захищати нашу 
гідність і не дозволити, 
аби інші вирішували 
про наше майбутнє», 
– сказав Святіший Отець, 
наголошуючи, що Господь 
Бог бажає вчинити, аби 
«наші руки перемінилися 
в знаки примирення, 
сопричастя, творення».

Тому, хто заперечуватиме, 
говорячи, що є слабким 
та грішником, хто 
сумнівається, що може 
щось зробити, Наступник 
святого Петра відповідає: 
«Коли Господь нас кличе, 
Він не думає про те, ким ми 
є, про те, якими ми були, 
що робили чи перестали 
робити. Навпаки, в той 
момент, коли нас кличе, 
Він дивиться на те, що 
ми зможемо зробити, 
на ту всю любов, яку ми 
здатні передати іншим. 
Він завжди робить ставку 
на майбутнє, на завтра. 
Ісус тебе спрямовує за 
горизонт, а не до музею. 
Тому, друже, сьогодні Ісус 
посилає тебе, кличе тебе 
залишити твій слід в житті, 
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слід, яким буде позначена 
історія, твоя і багатьох».

Підсумовуючи, Папа 
зауважив, що нам легше 
зосереджувати увагу 
на тому, що нас ділить, 
спонукаючи думати, що 

Пàïà äî мîлîäі: Мè ïðèйшлè у ñâіò, щîб йîгî çміíюâàòè!
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüîї ñòîðіíкè)

«замкнутися є найкращим 
способом захиститися». 
«Сьогодні ми, дорослі, – 
додав він, – потребуємо 
вас, щоби ви навчили 
нас, як це чините сьогодні, 
співжити у відмінностях, 
в діалозі, розділяючи 

б а г а т о к у л ь т у р н і с т ь 
не як загрозу, але як 
можливості». Святіший 
Отець закликав юнаків 
і дівчат навчити старше 
покоління, що «легше 
будувати мости, ніж 
зводити стіни», та вимагати 

від нього «ступити на шлях 
братерства».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/07/31/
папа_до_молод і _ми_
прийшли_у_світ,_щоб_
його_змінювати!/1248229

Лüâіâ’ÿíкà âçÿлà учàñòü â îбіäі Пàïè Фðàíцèñкà ç мîлîääю 

Понеділок, 01 серпня 
2016
  
Українка Уляна Журавчак, 
яка родом зі Львівщини, 
стала однією з тринадцяти 
людей, які в рамках 
Світового дня молоді 
розділили обідню трапезу 
з Папою Франциском у 
Кракові. Дівчина передала 
вітання Папі від українців, 
а також попросила 
благословити ікону 
Пресвятої Богородиці 
«Двері Милосердя», яку 
мала із собою. Уляна 
Журавчак розповіла 
Tvoemisto.tv про свої 
враження від зустрічі. 

Спільний стіл Папи з 
молодими людьми – 
традиція Світових днів 
молоді. Уляна Журавчак, 
яка народилася на 
Львівщині, зараз є 
д о в г о т е р м і н о в и м 
в о л о н т е р о м 
секції перекладів 
організаційного комітету 
СДМ-2016 у Кракові. 
Про те, що візьме участь 
в трапезі з Папою, 
дівчина дізналася за 
кілька тижнів до того. 
«Заздалегідь відбулася 
своєрідна лотерея, під 

час якої обрали 
тринадцять людей, 
– розповідає 
Уляна. – Коли 
дізналася про свою 
участь, то відчула 
неймовірну, навіть 
дитячу радість».

Запрошена на 
обід молодь 
п р е д с т а в л я л а 
різні країни 
та континенти: 
Н і м е ч ч и н у , 
Польщу, Канаду, 
Нову Зеландію, 
Коста-Рику, В’єтнам, 
Колумбію, Бразилію, 
країни Африки та інші 
країни.

«Папа зайшов у кімнату 
й привітався з кожним. 
Він був радісним і 
безпосереднім. Коли 
Папа говорить, жартує, 
то нагадує дуже молоду, 
динамічну, емоційну 
людину», – ділиться 
враженнями волонтерка. 
Каже, що під час обіду 
йшла невимушена 
розмова. Звучали різні 
запитання: формальні й 
неформальні.

«Окрім того, що було 

весело й невимушено, у 
тій розмові також була 
глибина, – говорить Уляна 
Журавчак. – Я від початку 
розуміла, що ця зустріч 
не є особисто для мене. 
Дуже чітко усвідомлювала 
важливість такої події. 
Коли почала говорити до 
Папи, то сказала, що я 
– з України, з Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви. Потім подякувала 
Папі за підтримку України. 
Також передала прохання 
від української молоді, 
щоб він підтримував нас. 
Адже ми потребуємо 
його батьківського слова, 
потребуємо розуміння, що 
він з нами у такий важкий 

час. Папа відповів, що він 
є з нами і підтримує нас. 
Це було сказано з таким 
великим теплом, з такою 
любов’ю, що я почала 
плакати».

«Ще був цікавий момент, 
коли ми вже встали з-за 
столу. Папа давав кожному 
вервиці. Я тримала в 
руках маленьку ікону 
Матері Божої Милосердя. 
Підійшла до Папи по 
благословення, а він до 
мене каже: «Слава Ісусу 
Христу!» Українською! 
Папа поблагословив ікону 
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«Євангельський уривок, 
який ми щойно чули (див. 
Ів. 20, 19-31), розповідає 
нам про одне місце, про 
одного учня і про одну 
книгу», – цими словами 
розпочав свою проповідь 
Вселенський Архиєрей 
Франциск під час Святої 
Меси із священиками, 
б о г о п о с в я ч е н и м и 
особами та 
семінаристами у суботу, 
30 липня 2016 р., у місті 
Кракові.

Євангелист Іван 
розповідає про місце, де 
були зібрані апостоли 
у вечір Пасхи. З 
прочитаного уривку 
довідуємось про це місце 
лише те, що двері до 
нього були зачинені. А 
вісім днів пізніше, учні 
знову там зібрались і 
також того разу двері 
були замкнені. Ісус, 
однак, увійшов, став 
посередині, принісши 
зібраним Свій мир, 
Святого Духа і прощення 
гріхів: одне слово, приніс 
їм Боже милосердя. 
«Всередині того 

замкнутого приміщення 
знову звучить сильний 
заклик, з яким Ісус 
звертається до Своїх: «Як 
Отець послав Мене, так 
і Я посилаю вас» (Ів. 20, 
21)», – підкреслив Папа 
Франциск, додавши, що 
Спаситель від самого 
початку бажав, щоб 
Церква виходила, йшла у 
світ. Як Він був посланий 
Отцем у світ не як 
могутній, але як слуга, не 
щоб йому служили, але, 
щоб служити іншим та 
принести добру новини, 
так і Церква, тобто ті, 
яких Він у кожний час 
посилає у світ, повинні 
йти й робили так само. 
«Вражає контраст: 
у той час, як учні зі 
страху замикають двері, 
Ісус запрошує їх на 
місію; Він бажає, щоб 
вони відчинили двері 
і вийшли, звіщаючи із 
силою Святого Духа 
Боже прощення і мир», 
– наголосив Святіший 
Отець, зазначаючи, 
що це запрошення Ісус 
скеровує також і до 
кожного священика, 
богопосвяченої особи та 
семінариста.

І як тут не почути відлуння 
великого запрошення 
святого Івана Павла 
ІІ: «Відчиніть двері!» У 
нашому священичому 
та богопосвяченому 
житті можемо зустрітись 
із спокусою, з причини 
страху або комфорту 
залишитись трішки 
замкненими у собі та 
нашому світі. Натомість, 
шлях, який нам вказує 
Спаситель, – це шлях 
в одному напрямку і 
без зворотного квитка. 
Йдеться про те, щоб вийти 
із власного «я». Єпископ 
Риму теж наголосив, 
що Христос не любить 
доріг, пройдених лише 
наполовину, причинених 
дверей чи подвійного 

життя. Господь заохочує 
нас вийти поза себе 
самих, зректись власних 
безпек та ввіритись лише 
Йому. Іншими словами, 
життя Його найближчих 
учнів, якими покликані 
бути священики та 
богопосвячені особи, 
складається з конкретної 
любові, тобто, із служіння 
та готовності, воно 
є життям, де не існує 
зачинених приміщень і 
приватної власності задля 
особистої зручності.

Хто обрав священиче 
та богопосвячене життя, 
той більше не шукає 
особистого простору, 
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для укранської молоді. Це 
був незабутній момент!» 
– ділиться враженнями 
Уляна Журавчак.
Нагадаємо, з 25 липня 
до 1 серпня за 250 
км від українського 
кордону, у польському 

Кракові, відбувається 
одна з найбільших та 
найяскравіших подій цього 
року у світі – Світовий 
день молоді. Близько 
двох мільйонів молодих 
людей з-понад 180 країн 
світу разом із Папою 

Римським Франциском 
зібралися в одному місці, 
аби провести один із 
найбільших фестивалів 
планети.

Спілкувалася Юлія 
Сабадишина

tvoemisto.tv

h t t p : / /news . ugcc . ua/
articles/lvіvyanka_vzyala_
uchas t_v_ob іd і_pap i_
frantsiska_z_moloddyu_
77232.html

Лüâіâ’ÿíкà âçÿлà учàñòü â îбіäі Пàïè Фðàíцèñкà ç мîлîääю 
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але йде туди, куди його 
посилає Господь, є 
готовим відповісти на 
Боже покликання, при 
цьому навіть не шукаючи 
часу для себе; а дім, 
де мешкає, йому не 
належить, адже Церква 
та світ є відкритим 
місцем його місії. Скарб 
такої людини полягає 
у тому, щоб поставити 
Ісуса у центрі свого 
життя, не шукаючи нічого 
іншого для себе самої, 
особливо таких ситуацій, 
які б поставили його 
самого у центрі. Така 
людина не прагне влади, 
комфортного життя, що 
послаблює євангелізацію, 
не витрачає час на 
проектування надійного 
та добре забезпеченого 
майбутнього, щоб 
у такий спосіб не 
ізолюватись від інших чи 
замкнутись у власному 
егоїзмі, де немає надії 
і радості. Священик та 
богопосвячена особа 
задоволена у Господі та 
бажає свідчити про Ісуса 
та дійти до кожної людини; 
любить ризикувати та 
виходить поза себе на 
шлях, вказаний Святим 
Духом, відкриваючись на 
інших.

Далі Глава Католицької 
Церкви підкреслив, 
що прочитаний під 
час Служби Божої 
євангельський уривок 
вказує також і на постать 
одного з учнів, а саме на 
апостола Тому, епізод з 
яким дає нам збагнути, 

що Бог не ховається 
від людини, а навпаки 
– шукає її. Ісус показує 
апостолу Свої рани 
від цвяхів та дозволяє 
йому доторкнутись 
до безмежної Божої 
ніжності, до знаків Його 
любові до людини. Папа 
наголосив на тому, 
що для найближчих 
учнів Спасителя є дуже 
важливо поставити 
нашу людськість в 
контакт із тілом Господа, 
тобто привести її до 
Нього. Святій Фаустині 
Ковальській Христос 
сказав, що Він бажає, 
аби ми щиро та відверто 
говорили з Ним про 
все, Він не втомлюється 
слухати навіть наші 
розповіді про прожитий 
день. «Чого хоче від 
нас Ісус? – запитав 
Вселенський Архиєрей, 
а відповідаючи, мовив 
– Він бажає сердець 
справді посвячених, які 
живуть отриманим від 
Нього прощенням, щоб зі 
співчуттям перелити його 
на братів та сестер. Ісус 
шукає сердець відкритих 
та ніжних до слабких, але 
ніколи не твердих; сердець 
слухняних та прозорих, 
які не затаюються перед 
тими, що мають у Церкві 
обов’язок вказувати 
шлях». На думку Папи, 
учень не повинен 
боятись прийти із своїми 
сумнівами та запитаннями 
до Спасителя, до своїх 
настоятелів, форматорів. 
Вірний учень знає, що 
серце слід виховувати 

щоденно.

«Апостол Тома, на 
закінчення свого палкого 
пошуку, не лише 
сам дійшов до віри у 
воскресіння, але знайшов 
в Ісусі ввесь сенс свого 
життя, свого Господа; він 
промовив: «Господь мій 
і Бог мій». Добре, щоб 
сьогодні і також кожного 
дня ми молилися цими 
чудовими словами, якими 
можемо Йому сказати: 
«Ти є моїй єдиним добром, 
дорогою мого шляху, 
серцем мого життя, всім», 
– заохотив священиків 
та богопосвячених осіб 
Папа Франциск.  

А розпочинаючи роздуми 
над книгою, про яку 
згадується у 30-му стишку 
прочитаного уривку, 
проповідник вказав на 
те, що тут мова йде про 
Євангелію, де багато 
чудес, які вчинив Ісус, не 
було записано. Можемо 
сказати, що після того 
великого жесту любові, 
який довершив Спаситель, 
не було необхідним ще 
щось додавати. Однак, ці 
слова, є для нас викликом. 
У цій книзі залишилось 
місце, де ми повинні 
записати про знаки 
любові, які ми довершили, 
адже, отримавши Духа 
любові, ми покликані 
поширювати Боже 
милосердя. «Можемо 
сказати, що Євангелія, 
жива книга Божого 
милосердя, яку постійно 
читають і перечитують, 

наприкінці має ще білі 
сторінки: залишається 
відкритою книжною, яку 
ми покликані писати у 
тому ж самому стилі, 
тобто роблячи діла 
милосердя», – наголосив 
Святіший Отець.

«Дорогі брати та сестри, 
кожен із нас зберігає у 
серці особисту сторінку 
книги Божого милосердя: 
це історія нашого 
покликання, голос 
любові, яка притягнула 
та перемінила наше 
життя, схиляючи нас 
до того, щоб на Його 
слово залишити все і 
піти за Ним (див. Лк. 5, 
11). Сьогодні з вдячністю 
наново переживімо 
пам’ять Його покликання, 
що є сильнішим 
за будь-який опір і 
зусилля. Продовжуючи 
Є в х а р и с т і й н е 
богослужіння, що є 
центром нашого життя, 
подякуймо Господеві за 
те, що Він ввійшов крізь 
наші зачинені двері зі 
Своїм милосердям, що, 
як Тому, покликав нас 
по-імені, що дає нам 
благодать і далі писати 
Його Євангеліє любові», 
– сказав на закінчення 
проповіді Глава 
Католицької Церкви.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/07/30/
п о д о р ож _ п а п и _ д о _
п о л ь щ і _ п р о п о в і д ь _
н а _ с л у ж б і _ з _
духовенством/1248053
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Пàïà Фðàíцèñк çàïðîñèâ мîлîäü íà çуñòðіч у 
Пàíàмі â 2019 ðîці

31 липня 2016

Наступний Всесвітній 
День Молоді відбудеться 
у Панамі. Про це 
повідомив Папа 
Франциск, наприкінці 
Святої Меси з нагоди 
закриття ХХХІ СДМ у 
Кракові.

«Боже провидіння, 
– сказав він, – завжди 
нас випереджує. Уявіть 
собі, що воно вже 
вирішило, яким буде 
наступний етап цього 
великого паломництва, 
започаткованого 1985 
року святим Іваном 
Павлом ІІ! Отож, з 
радістю звіщаю вам, 
що наступний Всесвітній 
День Молоді, після двох 
на дієцезальному рівні, 
відбудеться 2019 року в 
Панамі».

Святіший Отець склав 
подяку всім, хто брав 
участь в приготуванні та 
проведенні краківських 
подій та всім, хто молився 
за їхній успішний перебіг. 
«Велике спасибі лине 
до вас, дорога молоде! 
Ви наповнили Краків 
заразливим ентузіазмом 
своєї віри. Святий Іван 
Павло ІІ ликував у 
небі та допоможе вам 
нести повсюди радість 
Євангелія», – додав він.

«Цими днями ми 
досвідчили красу 
вселенського братерства 
у Христі, що є центром 

і надією нашого життя. 
Ми слухали Його голос, 
що є голосом Доброго 
Пастиря, що живе 
між нами», – сказав 
Папа, зазначаючи, що 
це було «насичення 
духовним киснем», яке 
допоможе «жити й 
ходити в милосерді», 
повернувшись до своїх 
домівок. А Тією, що 
навчає нас «не розгубити 
отриманий дар», 
Папа назвав Пресвяту 
Богородицю, заохочуючи 
за Її прикладом 
«зберігати» цей дар у 
своєму серці, «щоб він 
проріс та приніс плоди».

«Таким чином, кожен з вас, 
зі своїми обмеженнями 
та слабкістю, зможе 
стати Христовим свідком 
там, де проживає, в 
родині, в парафії, в 
асоціаціях та групах, на 
місцях навчання, праці, 
служіння, розваг: всюди, 
куди провидіння спрямує 
ваш шлях», – сказав 
Святіший Отець, а 
оголосивши про місце 
проведення наступного 
СДМ, запросив учасників 
проказати молитву 
«Ангел Господній», 
після чого уділив своє 
заключне Апостольське 
благословення.

 «Боже провидіння, 
– сказав він, – завжди 
нас випереджує. Уявіть 
собі, що воно вже 
вирішило, яким буде 
наступний етап цього 

великого паломництва, 
започаткованого 1985 
року святим Іваном 
Павлом ІІ! Отож, з 
радістю звіщаю вам, 
що наступний Всесвітній 
День Молоді, після двох 
на дієцезальному рівні, 
відбудеться 2019 року в 
Панамі».

Святіший Отець склав 
подяку всім, хто брав 
участь в приготуванні та 
проведенні краківських 
подій та всім, хто молився 
за їхній успішний перебіг. 
«Велике спасибі лине 
до вас, дорога молоде! 
Ви наповнили Краків 
заразливим ентузіазмом 
своєї віри. Святий Іван 
Павло ІІ ликував у 
небі та допоможе вам 
нести повсюди радість 
Євангелія», – додав він.

«Цими днями ми 
досвідчили красу 
вселенського братерства 
у Христі, що є центром 
і надією нашого життя. 
Ми слухали Його голос, 
що є голосом Доброго 
Пастиря, що живе 
між нами», – сказав 
Папа, зазначаючи, що 
це було «насичення 
духовним киснем», яке 
допоможе «жити й 
ходити в милосерді», 
повернувшись до своїх 
домівок. А Тією, що 
навчає нас «не розгубити 
отриманий дар», 
Папа назвав Пресвяту 
Богородицю, заохочуючи 
за Її прикладом 

«зберігати» цей дар у 
своєму серці, «щоб він 
проріс та приніс плоди».
«Таким чином, кожен з вас, 
зі своїми обмеженнями 
та слабкістю, зможе 
стати Христовим свідком 
там, де проживає, в 
родині, в парафії, в 
асоціаціях та групах, на 
місцях навчання, праці, 
служіння, розваг: всюди, 
куди провидіння спрямує 
ваш шлях», – сказав 
Святіший Отець, а 
оголосивши про місце 
проведення наступного 
СДМ, запросив учасників 
проказати молитву 
«Ангел Господній», 
після чого уділив своє 
заключне Апостольське 
благословення.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/07/31/
п а п а _ ф р а н ц и с к _
запросив_молодь_на_
зустр іч_у_панам і_в_
2019_році/1248244
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Блàæåííішèй Любîмèð ñòàâ ïåðшèм лàуðåàòîм 
міæíàðîäíîї ïðåмії Фðàíкà

8 серпня 2016

Блаженнішому Любомирові присудили нову міжнародну премію в галузі соціально-гуманітарних 
наук та україністики.

Міжнародну премію імені Івана Франка здобув Архиєпископ-емерит, екс-глава УГКЦ Любомир 
(Гузар) як автор наукової монографії “Андрей Шептицький, Митрополит Галицький (1901-1944), 
провісник екуменізму”, виданої в Львові у 2015 році. Розмір призового фонду становить півмільйона 
гривень.

Володаря цієї премії оголосили 5 серпня у Віденському університеті. Представники міжнародного 
фонду Івана Франка повідомили, що Любомир (Гузар) переміг серед 14 номінантів на премію.
Міжнародна премія імені Івана Франка, яку в 2015 році заснував онук Івана Франка Роланд 
Франко, засвідчує почесне визнання наукових відкриттів, значних здобутків та заслуг науковців у 
галузі суспільних наук та україністики.

Церемонію нагородження Любомира(Гузара) планують провести 27 серпня в Дрогобичі. Про це 
повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/ugcc/64178


