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СОТНИКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПІД ЧАС ПРОЩІ В 
УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСПІННЯ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В ЦЕНТРАЛІЯ, ПЕНС.

В неділю, 28-ого серпня 
ц.р., здійснилася надія 
Блаженнішого нашого 
Патріаха Святослава. 
Понад 300 вірних 
молилися до ікони 
“Почаївської Божої 
Матері” за заступництво 
в самий день празника 
Успіння за юліянським 
календарем.
  
Поломники взяли участь 
під час Божественної 
Літургії, молилися 
вервицю і Молебен до 
Богоматері, почитали 
ікону “Почаївської 
Божої Матері”, 
сповідалися та дістали 28-ого серпня ц.р. Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока 

привітав всіх вірних, які взяли участь під час Прощі.  Бачимо, з 
лівого боку, копію ікони “Почаївської Божої Матері.”

  
Highlights inside this issue: 

Похорон +Преосвященнішого Владики Річарда
 Семінака – ст. 7.

Watch a video from the Funeral on our YouTube Channel 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian/

videos
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оливопомазання для 
зцілення душі і тіла.  
Вірні, які проходили 
через “Святі Двері”, 
дістали надзвичайні 
ласки під час цього 
Року Милосердя.

Centralia, Pa.—In 
November, 2015, the 
Father and Head of the 
Ukrainian Greek Catholic 
Church, His Beatitude 
Sviatoslav Shevchuk 
made a pastoral 
visit to the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia.

At that time, together with 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka, he 
visited many of the 
churches of the South 
Anthracite Deanery that 
dot the landscape in 
the coal regions towns 
of Schuylkill, Columbia 
and Northumberland 
Counties in northeastern 
Pennsylvania.

His visit to the small 
white church on the 
hilltop overlooking the 
abandoned community 
of Centralia, Pa. became 
a special moment for 
him.

“He was moved that the 
church was still standing 
above a town that had 
been vacated because 
of the mine fire,” Very 
Reverend Archpriest 

Hundreds Flock to Abandoned Town of Centralia, Pa. for Pilgrimage
(continued from previous page)

Michael Hutsko, pastor 
of Assumption of the 
Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic 
Church said. “He said 
God’s presence was still 
felt.”

The pastor said Patriarch 
Shevchuk felt the church 
was a holy place and 
others should experience 
it through an annual 
pilgrimage to what 
was once the town of 
Centralia.

The Tragic Story of 
the Town of Centralia, 
Pa.- Great Town to 
Ghost Town
Imagine a once-thriving 
town with seven churches, 
businesses, schools, 
and working families — 
now with less than 10 
residents. Imagine all 
but a handful of those 
homes and building once 
alive but now mostly 
razed. Imagine only one 
beautiful structure left. 
The only one that remains 
fully alive and thriving in 
the ghost town.

Imagine no more because 
the municipality is 
Centralia, Pennsylvania, 
and the only one, thriving 
edifice is the Assumption 
of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic 
Church. So flourishing, 
in fact, that it has 
been designated a 

holy pilgrimage site 
the Ukrainian Catholic 
Church and was chosen 
to have a Holy Door of 
Mercy in the Ukrainian 
Catholic Archeparchy 
of Philadelphia for the 
Jubilee Year of Mercy.

Once a successful coal-
mining town, Centralia 
had a turnabout in the 
spring of 1962. Some hot 
ash put into the town’s 
dump-landfill somehow 
ignited a vein of coal 
beneath the spot. Fast 
forward to 1979 when 
people began realizing 
the fire in the coal veins 
had never stopped. A 
few years later most 
people were displaced. 
The government began 
relocating them, and the 
state finished the task.
The underground fire 
spread constantly and 
was impossible to 
extinguish. Here and 
there ground began to 

collapse including a state 
highway, and dangerous 
gases were released 
into the air. The Post 
Office stripped the place 
of its zip code. Only a 
tiny handful of people 
refused to leave as most 
buildings were being torn 
down. The fire still goes 
on along the coal veins 
while noxious fumes now 
seem no longer a threat.

Centralia has become 
a tourist destination 
of sorts for a lot of 
macabre reasons,” said 
Father Hutsko. “Literally 
hundreds look for 
evidence of the fire, and 
part of the state highway 
closed. People turned it 
into the graffiti highway. 
They come to see how 
nature has taken over. 
All that’s left are street 
grids where once was a 
bustling town.”

Українська Католицька Церква Успіння 
Пресвятої Богородиці в Централія, Пенс.
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Yet the Assumption of 
the Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic 
Church, built in 1912 on a 
hill overlooking this town 
115 miles northwest of 
Philadelphia, has never 
waned.  The church, the 
parish, and the location 
was designated a place 
of pilgrimage for all 
Catholics and people 
of good faith by the 
primate of the world-
wide Ukrainian Greek 
Catholic Church.

Why a Thriving 
Church?
“The members are the 
ones who were displaced, 
and they travel to 
church,” Father Hutsko, 
the pastor, explained. 
They come from the 
different communities to 
where they dispersed. 
Of the less than 10 
permanent residents of 
Centralia today, none 
are parishioners. Two 
years ago he buried the 
last resident in town who 
was a member of the 
parish. The others likely 
attended one of the 
six churches that were 
razed.

“Last November His 
Beatitude Major-
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk visited here,” 
Father Hutsko said, 
explaining then and now 

that the church remains 
here “because there 
was a commitment from 
our bishop to keep our 
church open for as long 
as the people continued 
to come and support 
it. For better than 20 
years after the relocation 
efforts our parishioners 
have remained extremely 
faithful,” he emphasized. 
“The families that were 
dispersed can still find a 
place they can call home 
spiritually and socially.”

Father Hutsko, who is 
also pastor of Saints 
Peter & Paul Ukrainian 
Catholic Church in 
Mount Carmel, shared 
that when Patriarch 
Sviatoslav also asked 
why this church was able 
to stay when everyone 
else was forced to move?

Father Hutsko told him, 
“The Commonwealth of 
Pennsylvania sent people 
in to bore holes to see if 
there was coal beneath 
the property that would 
eventually ignite and 
cause the destruction of 
the property. But they 
found the entire property 
was sitting on solid rock.”
“That struck him as 
something moving,” 
Father Hutsko said. The 
patriarch immediately 
referred to Peter as 
the rock on which the 
Church was built and 

that through him this 
church standing on the 
rock continues to serve 
the needs of the people.

It was a providential sign 
of the Church universal 
being built on solid 
rock, and surely others 
an echo of Matthew 
7:24-25 too. When the 
church was built on then 
unbeknownst solid rock 
in 1912 God already 
knew it over a century 
later would be a witness 
and symbol.

Holy Ground
On the grounds, then 
inside the lovely white 
church with its three 
blue onion domes, 
Patriarch Sviatoslav 
felt a sense of true 
holiness permeating the 
entire church property. 
Because of that, he 
desired all people of 
faith to experience this 
holiness, sanctity and 

serenity as pilgrims to 
this holy place on the 
mountain.

 “We talked about the 
number of vocations from 
the parish, both diocesan 
and international,” Father 
Hutsko also said. From 
this small parish there 
came four priests and 
three sisters. “One was 
a Franciscan friar who 
served the indigenous 
people in Argentina 
and founded a Catholic 
community there.”

He was referring to the 
late Franciscan Father 
Theodore Wenick. “Our 
patriarch was well aware 
of his name. People 
in Argentina have his 
picture hanging in their 
homes and are praying 
to him and asking him to 
intercede with God for 
their needs.”

Hundreds Flock to Abandoned Town of Centralia, Pa. for Pilgrimage

Водосвячення.
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Hundreds Flock to Abandoned Town of Centralia, Pa. for Pilgrimage

The reasons kept piling 
up as to this being a 
special parish. Father 
Hutsko ticked them off:  
“The fact it still exists, the 
fact it is built on rock, the 
fact it provided vocations 
not just to serve the 
Church locally but 
worldwide” were enough 
for the patriarch of the 
entire Ukrainian Catholic 
Church to proclaim this 
a holy place that needs 
to be a pilgrimage place 
for people.

With the support of 
Metropolitan-Archbishop  
Soroka, Patriarch 
Sviatoslav designated the 
Church of the Assumption 
in Centralia a holy place 
of pilgrimage. 

This First Pilgrimage 
and More
On Sunday, August 28, 
under bright blue sunny 
skies on a summer 
afternoon, the hope 
of Patriarch Sviatoslav 
became a reality as over 
300 faithful journeyed to 
the church on the hill for 
a afternoon of prayer 
and reflection on the 
Feast of the Dormition 
of the Most Holy Mother 
of God on the Julian 
calendar.

Pilgrims parked their 
vehicles in the empty street 
grid at the intersection of 

Routes 61 and 42 and 
hopped on shuttle buses 
to the church grounds, 
located just north of the 
boundary of the Borough 
of Centralia. 

Throughout the day, 
the pilgrims, responding 
to the theme “Call to 
Prayer Beseeching God’s 
Mercy — Praying for the 
Intercession of the Mother 
of God,”  participated 
in the Divine Liturgy, 
prayed the Living Rosary, 
walked in a candlelight 
procession, prayed the 
Moleben to the Mother 
of God, witnessed the 
Blessing of and received 
the Holy Water for the 
Jubilee Year, received 
forgiveness through 

the holy mystery of 
confession, received  
anointing for the healing 
of soul and body, and 
venerated the Icon of 
Our Lady of Pochaiv.

The church is home to an 
18th century replica of 
the original icon of Our 
Lady of Pochaiv “that is a 
very precious part of our 
heritage,” Father Hutsko 
explained.

The wonder-working 
icon of Our Lady of 
Pochaiv goes back 
centuries. Among the 
many miracles, in 1675 
a monastery where the 
people of Pochaiv had 
assembled because the 
place was being invaded 

by Turks prayed to Our 
Lady and Venerable Job 
of Pochaiv for help and 
protection. Our Lady 
appeared with a host of 
angels, and when she 
spread her white mantle 
over the monastery, the 
Turks’ arrows bounced 
back on the attackers 
who were confused, then 
thoroughly routed.

Since this church has 
also been designated a 
Holy Door for this Year 
of Mercy, the pilgrims 
entering through this 
Mercy Door received 
special graces during 
pilgrimage.

(continued on next page)

28-ого серпня о. Василь Харук проповідує.
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International Interest
With this year being the 
30th anniversary of the 
disaster at Chernobyl 
after which Priayt, 
Ukraine, the closest 
inhabited town to that 
nuclear plant, had to 
be abandoned, people 
in Ukraine had heard 
about this man-made 
disaster caused by the 
mine fire in Centralia.

Three television stations 
from Ukraine sent crews 
to Centralia to film 
extended stories how 
and why the Ukrainian 
Catholic Church 
remained in Centralia, 
“and why and how it 
continues to serve the 
people even though they 
have been relocated, 
while in Ukraine there 
was a complete loss of 
community. They thought 
it was quite a gift from 
God that we were able 
to continue to do this,” 
Father Hutsko said.

“Our church here 
continues to provide 
a home for the former 
parishioners and 
provide for their needs 
spiritually and socially,” 
he explained. “The hand 
of God is very evident 
in what has happened 
and continues to happen 
with the parish and the 
church.”

Exactly five years ago on 
August 28, celebrating 
the 100th anniversary of 
the founding of the parish 
in 1911, Archbishop 
Soroka told the people, 
“This church is standing 
after 100 years, despite 
the mine fire and the 
town leaving, to deliver 
a message to the world: 
We are to be like your 
namesake, the Mother of 
God, to be servants to 
others."

Archbishop  Soroka 
likened Assumption of 
the Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic 
Church to a well-known 
gospel parable during a 
celebration of a Moleben 
to the Mother of God 
in the church Sunday 
afternoon.

“This church was built on 
solid rock,” Archbishop 
Soroka told a standing-
room-only crowd that 
poured out onto the 
lawn. “This church speaks 
loudly to their rock of 
faith.”

"The rock gave stability 
for the Church to 
continue, but not only 
that, the rock of faith 
of the people, the early 
founders and everyone 
since. They are people 
of strong faith.”

Archbishop Soroka said 

Hundreds Flock to Abandoned Town of Centralia, Pa. for Pilgrimage
(continued from previous page)

the parish’s ability to 
overcome adversity — 
most notably the 54-year-
old underground mine 
fire that forced all but 
a half-dozen residents 
from their homes in the 
borough to neighboring 
communities — made it 
an ideal destination to 
hold what will become 
an annual pilgrimage 
for members of the 
archeparchy.

Living Rosary
A collection of tents 
scattered across the 
church’s lawn drew most 
of the pilgrims, who 
sought to stay cool in 
heavy humidity. In one 
tent, the Rev. John A. 
Szada, Jr., chaplain of 
the Carmelite Monastery, 
Elysburg, spoke to a 
crowd on standing up 
for their Catholic beliefs 
in front of a jeweled 18th 
century copy of the Icon 
of Our Lady of Pochaiv.

Szada then drew the 
pilgrims together for 
a Living Rosary. Each 
pilgrim took hold of a 
thick braid of ribbons 
that formed a large loop. 
One by one as Szada 
moved slowly around the 
circle, the pilgrims took 
a turn saying a prayer, 
with the other pilgrims 
responding in a chant.

One of the greatest 
messages attendees 
could glean from the 
pilgrimage would come 
not from his words, but 
from the town itself, 
Szada said.

“You have a parish in a 
town that has died and a 
faith community that has 
lived on,” he said. “That’s 
a sign of our times.”

Simple High Hopes
What were the hopes for 
this first pilgrimage and 

Процесія.
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the church?
 “What I’m looking 
forward to the most is 
the sense of awe and 
appreciation to how God 
acts in our lives. When 
people come together 
and gather in prayer, in 
particular in a place like 
this,” Archbishop Soroka 
said just before the Divine 
Liturgy, at which he was 
the main celebrant.

In noting that the church 
was 105 years old, 
Archbishop Soroka said 
“All those generations 
came here to celebrate 
the Lord, worshiping 
together and be brothers 
and sisters to one another 
amid the challenges of 
daily life. And it’s still 
vibrant.” 

“One reporter wrote 
in an article that it’s a 

strange thing to see this 
happening in a ghost 
town today, a pilgrimage. 
It’s good when you look 
at it. God acts in ways 
that may come across 
to us as strange. But 
there is a purpose to 
that. We may not always 
understand it. And this 
church was built on solid 
rock. There’s no mine fire 
under this. I admire the 
foresight of the builders. 
And you have to ascend 
the hill to the church, as 
you would ascend to 
the Lord, in the same 
way our Blessed Mother, 
Dormition of God, 
ascending to Heaven. All 
of that comes together 
so beautifully today,” 
Archbishop Soroka said.

Father Hutsko put it 
this way. “Our hope is 
very simple. Our hope 

Hundreds Flock to Abandoned Town of Centralia, Pa. for Pilgrimage

is those that come will 
experience a sense of 
holiness, experience the 
presence of God and 
spend time in prayer 
for whatever needs they 
may have from God, 
and somehow they are 
touched by the presence 
of God and our Blessed 
Mother.”

He admired the 
parishioners’ great 
efforts preparing for this 
pilgrimage day. “They 
lost their homes, their 
town, and the possibility 
of the loss their parish.” 
No surprise “it means 
the world to them.”

"The fact that this church 
stands on the mountain 
above Centralia, a town 
that was devastated, 
still ringing its bells, still 
proclaiming the glory of 

God, still celebrating His 
presence, gives people a 
reason to hope," Father 
Hutsko said.

And it wouldn’t be 
a surprise to see the 
Blessed Virgin Mary 
spreading her white 
mantle over this solid-as-
a-rock church honoring 
her.

(compiled from stories 
written by Stephen J. 
Pytak, RepublicanHerald, 
Joe Pronechen, National 
Catholic Register, and
Sarah DeSantis, The 
News-Item.)

Photos: George Ann 
Novak-Katchick

“Confront the Deficit” Donations for July & August 2016

Gift Amount

$1 - 49
Gayle Yanoshak Miles

Julia Soroko

$50 - 99
George & Zoriana 
Stawnychy

League of Ukrainian 
Catholics (In memory 
of Rev. Joseph Szupa)

$100 - 199
Reverend D. George 
Worschak 

Roman & Maria Mykyta 
(In memory of Rev. 
Joseph Szupa)

$200 - 499
Rev. Deacon Michael 
Waak

Marta Zahalak

Archimandrite Joseph 
Lee - Holy Cross 
Ukrainian Monastery

$500 - 999
St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church – 
Berwick, PA

Msgr. John Squiller

Knights of Columbus-  
Delaware Valley Board 
of District Deputes 

$1000+ 
Very Rev. Archpriest 
David Clooney

Our heartfelt gratitude 
is offered to all who 
have generously 
responded to date.

Ukrainian Catholic 
Archeparchy of 
Philadelphia
827 N. Franklin St.
Philadelphia, PA 19123
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ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО 
І ЖИВОТВОРНОГО ХРЕСТА 

ГОСПОДНЬОГО
14 вересня 2016 p

Владику Річарда (Семінака) поховають у штаті 
Пенсильванія

Четвер, 25 серпня 2016
 
Тіло владики Річарда 
буде поховане на 
кладовищі Сент-Мері 
м. Елкінс Парк штату 
Пенсільванія 26 серпня.

16 серпня на 75-му 

році життя упокоївся 
в Бозі владика Річард 
(Семінак), Єпарх 
Чиказької єпархії.

Увечері, 22 серпня, за 
владикою відслужили 
парастас. Родина, 
друзі, парафіяни і 

с в ященнослужи тел і 
зібралися в 
катедральному храмі 
Святого Миколая в м.  
Чикаго, штат Іллінойс, 
для спільної молитви і 
прощання з владикою 
Річардом.

Заупокійну Службу 
очолив Архиєпископ 
Стефан (Сорока), 
М и т р о п о л и т 
Філадельфійський, за 
участю владики Богдана 
(Данила), єпископа 

Рівноапостольний імператор Константин, з допомогою Божою 
отримавши перемогу над ворогами у трьох війнах, бачив на 
небі знак – Хрест з написом “Цим Знаменням Переможеш”.  
Гаряче бажаючи відшукати Святий Хрест, на котрому 
був розпятий Господь наш Ісус Христос, св. Константин 
відправив до Єрусалиму свою матір, св. Олену, з листом до 
Єрусалимського Патріарха Макарія.  Хоча св. Олена була 
вже на схилі віку, вона з завзяттям взялася за виконання 
цього доручення.  Вона наказала знищити поганські капища 
та ідольські статуї, як і переповняла Єрусалим.
 
Розшукуючи Животворний Хрест, вона розпитувала християн і юдеїв, та, нарешті, натрапивши на одного 
старого єврея Юду, вона дізналася, що Хрест закопаний там, де капище Венери. Знищивши капище і 
помолившись, вони почали копати землю.  В скорому часі натрапили на Гріб Господній і неподалік від 
нього три хрести, дощечка з надписом, яка була зроблена за наказом Пилата, і цвахи, котрими було 
прибите Тіло Господа.  Щоб дізнатись, на котрому з трьох хрестів був розп ятий Спаситель, Патріах 
Макарій почергово прикладав хрести до померлого.  Коли приклали Хрест Господній, померлий 
ожив. Побачивши воскреслого, всі переконались, що знайшли Животворний Хрест.  Християни, котрі 
у великій кількості прийшли, щоби поклонитися Святому Хресту, просили святителя Макарія підняти, 
воздвигнути Хрест, щоб всі, хоч здалека, могли побожно споглядати на Святий Хрест.  Тоді Патріах 
та інші духовні особи почали високо підносити Святий Хрест, а люди, взиваючи: “Господи помилуй”, 
побожно покланялись Чесному Дереву. Ця торжественна подія відбулась у 326-ому році.  Також інші 
чуда творилися після знайдення Святого Хреста і багато юдеїв увірували в Христа і прийняли Хрещення.

(Із “ Настільної книги священнослужителя”)

(Продовження на ст. 8)
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єпархії Святого 
Йосафата з осідком 
у м. Парма (штат 
Огайо), владики Джона 
(Kудрика), єпископа-
емерита Візантійської 
католицької єпархії 
у Пармі, та 40 
п р е д с т а в н и к і в 
д у х о в е н с т в а . 
На заупокійних 
служіннях були також 
присутні місцеві 
священнослужителі з 
прилеглих українських 
православних парафій.

Вранці наступного 

дня в катедрі Святого 
Миколая було 
відслужено Божественну 
Літургію також за 
участю численного 
духовенства, зокрема 
римо-католиків. Були 
зачитані офіційні 
листи зі співчуттями 
від Папи Франциска 
та Блаженнішого 
Святослава, Отця і 
Глави УГКЦ. Наприкінці 
Літургії була відслужена 
друга частина 
похоронної відправи.

З катедрального храму 

тіло покійного владики 
було перевезене до 
Філадельфії, штат 
Пенсильванія, де в 
п’ятницю, 26 серпня, 
відбудеться заключна 
частина молитовних 
відправ в українській 
католицькій катедрі 
Непорочного Зачаття.

Згідно з бажанням 
владики Річарда бути 
похованим поряд із 
рідними, його тіло 
буде захоронене на 
кладовищі Сент-Мері 

м. Елкінс Парк штату 
Пенсильванія.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / n e w s /
vladiku_r%D1%96charda_
s e m % D 1 % 9 6 n a k a _
p o h o v a y u t _ u _
s h t a t % D 1 % 9 6 _

Владику Річарда (Семінака) поховають...

Похорон +Преосвященнішого Владики Річарда
 Семінака - Чікаго

(продовження з попередньої сторінки)
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Похорон +Преосвященнішого Владики Річарда
 Семінака - Філадельфія

Філадельфія - В п’ятницю, 26-ого серпня ц.р. відбувся похорон для покійного Єпископа Річарда 
Семінака в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття.  Митрополит-Архиєпископ Стефан 
Сорока відслужив Божественну Літургію. Його співслужителями були: Преосвященніший Владика 
Павло Хомницький, Єпископ Стемфордський,  Преосвященніший Владика Іван Бура, єпископ-помічник 
Філадельфійський , Преосвященніший Владика Василь Лостен, єпископ-ємерит Стемфордський, 
Високопреосвященніший Владика Василь Скурла, Митрополит-Архиєпископ для Византійських Католиків 
(русинів), Преосвященніший Владика Timothy Senior, єпископ-помічник для римо-католиків з Філадельфії,  
Преосвященніший Владика John Michael Botean, єпископ для румунських католиків з єпархії св. Юрія в 
Кантон, і Преосвященніший Владика Роберт Москаль, єпископ-ємерит Пармський.

Після читання Євангелії, єпископ-ємерит Кир Роберт Москаль виголосив проповідь по-українськи і 
Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока по-англійськи.

При кінці Божественної Літургії були зачитені листи з висловами співчуття  від Папи Франциска та 
Блаженнішого Верховного-Архиєпископа Святослава (Шевчука), Отця і Глави УГКЦ.

Після Літургії була відслужена панахида з обрядом єлеопомазання і молитвою прощення гріхів.

Покійний єпископ Річард був похований на цвинтарі св. Марії  в Елкінс Парк, Па.

ПОХОРОН ДЛЯ ЄПИСКОПА РІЧАРДА СЕМІНАКА ВІДБУВСЯ 
У НАШІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ



(continued on next page)
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Funeral Services held for +Bishop Richard Seminack in 
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception

Bishop-emeritus Robert Moskal offered the 
homily in Ukrainian (Photo: Teresa Siwak)

During the Hierarchical Divine Liturgy (Photo: 
Teresa Siwak)

Philadelphia, PA – 
Funeral Services were 
held for the late +Bishop 
Richard Seminack on 
Friday, August 26, 2016 
at the Ukrainian Catholic 
Cathedral of the 
Immaculate Conception.  
The main celebrant at 
the Hierarchical Divine 
Liturgy was Metropolitan-
Archbishop Stefan 
Soroka.  Concelebrating 
bishops included  Bishop 
Paul Chomnycky, OSBM, 
Stamford Eparchy; Bishop 
John Bura, Auxiliary 
Bishop, Philadelphia 
Archeparchy; Bishop-
emeritus Basil Losten, 
Stamford Eparchy; 
Metropolitan-Archbishop 
William Skurla, Byzantine 
Catholic Archeparchy 
of Pittsburgh; Bishop 
Timothy Senior, 
Auxiliary Bishop, Latin 
Catholic Archdiocese 
of Philadelphia and 
Rector of Saint Charles 
Borromeo Seminary; 
Bishop John Michael 
Botean, Romanian 
Catholic Eparchy of St 
George in Canton; and 
Bishop-emeritus Robert 
Moskal, Eparchy of St. 
Josaphat in Parma, 
Ohio.  

During the Divine 
Liturgy, Bishop-emeritus 
Moskal delivered the 
homily in Ukrainian and 

Metropolitan-Archbishop 
Soroka gave the homily 
in English.

In his homily, Bishop 
Moskal described the 
late Bishop Richard as a 
loyal son of our Ukrainian 
Greek Catholic Church.  
His parents brought 
Richard up according to 
the rites and traditions 
of our Church.  At an 
early age, Richard 
heard a calling from 
God to become a priest 
and entered the Minor 
Seminary, St. Basil’s in 
Stamford, Connecticut.  
He then continued his 
study of theology in 
Washington, D.C. and 
was ordained a priest 
by the late Metropolitan-
Archbishop Ambrose 
Senyshyn.  

Wherever Father 
Seminack was called, he 
faithfully served God and 
the people of God. He 
was ordained a bishop of 
the St. Nicholas Eparchy 
in Chicago on June 
4, 2003. Throughout 
his priestly life, Bishop 
Richard employed his 
talents in faithful service.  
It was this personal gift 
of “loyalty, faithfulness, 
вірність” that Bishop 
Robert highlighted in 
remembering the life and 
works of the late Eparch 

of Chicago throughout 
his homily.

In Metropolitan-
Archbishop Soroka’s 
homily he said, “Jesus 
called his disciples 
the salt of the earth; 
we heard that in the 

Gospel today...  Bishop 
Richard belonged to the 
company of those holy 
men and women who 
we can describe as the 
salt of the earth who did 
not go flat and did not 
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Funeral Services held for +Bishop Richard Seminack in 
Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception

(continued from previous page)

Interment in St. Mary’s Cemetery in Elkins 
Park, PA. (Photo: Rev. D. George Worshak)

lose its flavor.  Bishop 
Richard kept his zest 
for living to the end of 
life; even when facing 
declining health.  He 
continued to persevere 
in his life vocation.”

In describing some of 
the qualities that made 
Bishop Richard the salt of 
the earth, Metropolitan 
Stefan said, “Bishop 
Richard’s life clearly 
reveals that he had 
a real sense of self-
worth.  He understood 
the importance of his 
earthly life, and he lived 
under a deep sense of 
a meaningful purpose in 
life; yet he was fulfilling 
God’s divine mission 
within him…Bishop 
Richard lived his life with 
a sense of mission and 
purpose and he quietly 
inspired others to do the 
same thing.”

Metropolitan Stefan 
continued, “Another 
special quality of Bishop 
Richard was the way he 
handled challenges and 
difficulties in life.  He 
showed such incredible 
strength in handling his 
life. He was not one to 
want to unnecessarily 
burden others with his 
own difficulties.  He 
was always strong for 
others.  He reached out 
to others and helped 

them carry their burdens 
and problems. Bishop 
Richard was the salt of 
the earth in his dealing 
with challenges in life 
and he demonstrated 
to each of us of how to 
entrust ourselves to God 
and to His ways in good 
times and in difficult 
times.”

Metropolitan Stefan 
said, “Most important, 
was Bishop Richard’s 
steadfast faith in God.  
He lived and professed 
profound faith in and 
love of God.”

Towards the conclusion 
of the Hierarchical Divine 
Liturgy, messages of 
condolence were read 
on behalf of His Holiness 
Pope Francis and His 
Beatitude Sviatoslav 
Shevchuk, father and 
head of the Ukrainian 
Catholic Church.

Very Rev. Richard 
Janowicz, administrator 
of the Chicago Eparchy, 
read the letter in English 
from Cardinal Pietro 
Parolin, Vatican Secretary 
of State. Cardinal 
Parolin wrote, “The Holy 
Father was saddened 
to learn of the death of 
Bishop Richard Steven 
Seminack and he asked 
me to kindly convey his 
heartfelt condolences to 

the clergy, religious and 
laity of the Eparchy of St. 
Nicholas in Chicago.”

Very Rev. Archpriest 
Mykhailo Kuzma, also 
from the Chicago Eparchy 
read the message of 
condolence from His 
Beatitude Sviatoslav 
in English.  Patriarch 
Sviatoslav wrote, “With a 
deep sorrow I accepted 
news concerning bishop 
of Chicago Eparchy 
Richard Seminack who 
passed away after a 
long and severe disease. 
The Synod of Bishops of 
the UGCC and I with 
all people of  goodwill 

extend our sympathy 
and assure you of our 
prayers for the newly 
departed.”

The funeral services 
concluded with the 
anointing and prayers 
of absolution and  a 
panakhyda service.   
Interment followed in 
St. Mary’s Cemetery in 
Elkins Park, PA.

Article by “The Way.”
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Важливі події в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії 
 
Для зручності подаємо перелік дат і важливих заходів.  
 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

(Продовження на ст. 13)

Важливі події в Українській Католицькій 
Архиєпархії Філадельфії
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Важливі події в Українській Католицькій 
Архиєпархії Філадельфії

85-та Щорічна Проща до Матері Божої
в Сестер Чину св. Василія Великого

Цьогорічна 85-та Проща  на вшанування Матері Божої відбудеться в неділю 2 жовтня 2016 р. на 
посілості Монастиря Сестер Чину св. Василія Великого на Факс Чейс, Пенс.  Тема Прощі - «Мати 
Милосердя».

День розпочнеться о 9:00 год. ранку з можливості приступити до святої сповіді.  Божественна 
літургія буде відслужена об 11 год. ранку Єпископом Іваном Бурою у співслужінні присутніх єрархів 
та духовенства.  Проповідником під час Божественної літургії та Молебню буде Всечесніший 
протопресвітер Михайло Кузьма з Чіказької Єпархії.  Співати на Божественній Літургії та Молебні 
буде хор української католицької церкви св. Йосафата з Трентону, Н. Дж.  Після Літургії можна 
буде пообідати українськими традиційними стравами.  День завершиться Молебнем при Гроті, який 
розпочнеться о 4 год. дня.

Відбудеться окрема молитва й програма на відзначення Року Божого Милосердя, який проголосив 
Папа Франциск, а також програми для дітей та молоді!

За додатковою інформацією просимо звертатися за № тел.: 215-379-3998, дод. 17, або вийти на 
веб-сторінку Сестер: www.st.basils.com, чи на ФБ:  https://www.facebook.com/Sisters-of-the-Order-of-
St-Basil-the-Great-Jenkintown-PA-280623061977867/

 
 
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.  
 

(продовження з попередньої сторінки)
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         85-та Річна Проща 
 Сестер Чину Святого Василія Великого 

Неділя, 2-го, жовтня, 2016 
 

 «Марія-Матір Милосердя» 
Святкування Проголошеного Папою Франциском Року Божого Милосердя 

  

9 – 11 ранку  Свята Тайна Покаяння (Сповідь)                   на подвірі`ї монастиря 
 

10 ранку  Каплиція Пресвятої  Трійці – місце тихої молитви  
Двері Каплиці Пресвятої Трійці - визначені як Святі Двері під час Року 

  Божого Милосердя  
  
10:30 ранку  Вервичка  Матері в молитві  Ґрот Почаївської Матері Божої 
 

11 ранку   Процесія          від Василіянського Духовного Центру 
 

Архиєрейська Божественна Літургія (двомовна)    в авдиторії 
Служитель:   Преосвященний Іван Бура  

Єпископ-Помічник Філядельфійської Архиєпархії; 
   Українцькі Католицькі Ієрархи США 

   Проповідник: Всечесніший протопресвітер Михайло Кузьма, 
      Чиказька Епархія 
   Хор:    Українська Католицька Церква Св. Йосафата 
      Трентон, Н. Дж. 
 

1:30 -5 пополудні Харчування  Українські страви     під шатрами 
Спеціяльне розгорнуте представлення про  
Покликання від о. Павла Макара                   Василіянський Духовний Центр 

 

3 пополудні  Вервица  Матері в молитві    Ґрот Почаївської Матері Божої 
   
3:45 пополудні Благословення Релігійних Предметів    Ґрот Почаївської Матері Божої 
 
4 - 5 пополудні Молебен (двомовний)  
     Особливі благословення Року Божого Милосердя і Миропомазання 

Служителі:   Українцькі Єпископи та священики 
   Проповідник: Всечесніший протопресвітер Михайло Кузьма 
   Хор:    Українська Католицька Церква Св. Йосафата 
      Трентон, Н. Дж. 
 
5 пополудні    Благословення авт та автобусів                          стоянка авт 
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THE HISTORY OF 
CATECHETICAL SUNDAY

Catechetical Sunday has its roots in a 1935 Vatican 
publication “On the Better Care and Promotion 
of Catechetical Education”, a document that asks 
every country to acknowledge the importance of 
the Church’s teaching ministry and to honor those 
who serve the Christian community as catechists. 
Beginning in 1971, the USCCB’s Department 
of Education began producing materials to help 
parishes celebrate the event at the local level. Now 
the Committee of Evangelization and Catechesis 
publishes Catechetical Sunday materials each year.

The United States Conference of Catholic Bishops 
has designated the third Sunday in September 
as Catechetical Sunday. In the early years of the 
twenty-first century educators of the various Eastern 
Catholic Churches began to provide posters, 
prayers, announcements and other related material 
reflective of the distinctive charisms of Eastern 
Christians’ faith-experience and expression for 
Catechetical Sunday.

Annual themes have been developed to complement the concept of USCCB guidelines, but with a look and 
feel in accord with the Eastern Christian spiritual and catechetical tradition. This year’s theme “Communion 
with God” focuses on the purpose and goal of catechesis specifically in and through the Divine Liturgy.

CATECHETICAL SUNDAY 2016: COMMUNION WITH GOD
Every Christian receives in Holy Baptism the gift of God's Life, which is lived out most fully in the mystical-
liturgical life of the Church.  

In the Eastern Christian tradition, the traditional form or method of religious education is liturgical in nature 
because its main purpose and aim is to incorporate the individual person ever deeper into the mystical 
life of the Church, the Body of Christ.  Catechesis, then, is intimately tied to, founded upon, and directed 
toward the Liturgy, because it is in the Liturgy that the fullness of Divine Life is revealed and communicated. 

CATECHETICAL SUNDAY 2016 POSTER
Catechetical Sunday 2016 Poster is designed to communicate the theme of this year’s Catechetical Sunday.  
The icon of the Mystical Supper is depicted at the bottom of the flyer to reveal the truth that Divine Liturgy 
is the foundation of our communion with God.  The rays which burst forth from the name of God and shine 
upon the image of the Mystical Supper tell us that in the Divine Liturgy we encounter God Himself and 
become partakers of the Divine Nature.  

Catechetical Sunday - September 17-18, 2016 (continued on next page)
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Додаткові прохання до Служби Божої на Катехитичну Неділю 

Під час Посиленої Єктенії наступні прохання можуть бути додані на початку навчального року за тих хто вчиться: 
 

Диякон (або священик): Ще молимось Господеві Богові нашому за наших учнів, щоби вони зростали у мудрості, розумінні та 
чесноті, задля прослави святого імені Твого і щоб дарував їм здоров'я з довголіттям для розбудови Його святої Церкви, 
вислухай і милостиво помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

 
Якщо присутні катехити, можна додати наступне прохання: 

 
Диякон (або священик): Ще молимось Господеві Богові нашому за всіх наших катехитів, щоби Господь зіслав Пресвятого 
свого Духа, провадив та скріпив їх у навчанні учнів нашої парафії, вислухай і милостиво помилуй.  
Хор: Господи, помилуй. (3) 

 

Благословення Учнів 
Після Заамвонної молитви, всі учні запрошуються на середину церкву і свяченик читає наступну молитву: 

 
Диякон (або священик): Господеві, помолімся.  

  Хор: Господи, помилуй. 
 

Священик: Господи, наш Боже і Сотворителю, Ти дав нам свої образ і подобу, і Ти навчив своїх вибраних учнів, що страх Господній – це 
початок мудрості. Ти об’явив мудрість дітям і навчив закону свого Соломона і всіх, хто шукає Тебе в чистоті серця свого. Відкрий серця, 
розум та уста наших учнів. Нехай приймуть силу закону Твого та зрозуміють все, що їх навчатимуть. Поможи їм зрозуміти Твою святу 
волю і долучитися до розбудови Твоєї святої Церкви. Обережи їх від усякого зазіхання диявольського, укріпи їх у вірі, праведності та 
чистоті всі дні їхнього життя. Нехай вони зросуть у мудрості та дотриманні Твоїх заповідей. Нехай вони стануть правдивими 
почитателями Твого імені і спадкоємцями Твого Церства. Благослови також їхніх вчителів. Подай, щоб їхні слова були вільними від 
всякого світського обману і марнославства, та голосно проголошували слово правди Твоєї істини. 
Бо Ти єси Бог наш, джерело правди та мудрості, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і 
навіки вічні.  
Хор: Амінь. 

 
Після цього учні підходять до священик, який благословить їх свяченою водою і каже: 

 
Страх Господній – це початок мудрості: нехай Гсоподь тебе вбереже від всього злого та неправди, в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 
 

Благословення Катехитів 
 
Диякон (або священик): Господеві, помолімся.  

  Хор: Господи, помилуй. 
 

Священик: Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти зробив рибалок мудрими вчителями та наказав їм йти і робити учнями всі 
народи. Зглянься на цих катехитів, які жертвують себе у служінні Тобі і Святій Церкві. Благослови їх, просвіти їхній розум та 
допоможи їм проголошувати слово Твоє у їхньому житті. Нехай їхня віра та любов осіяє нашу парафію, щоби через них всі 
прославляли Твоє святе Ім’я. Допоможи їм позбутися всякого страху та побороти усяку неміч. Сповни їх любов’ю до своїх 
учнів та вижени всяке диявольське начало, там де вони будуть навчати. Нехай їхні уроки будуть сповнені мудрості, і щоби 
кожен хто почує їх, були спасені і прийшли до зрозуміння правди Твоєї. 
Бо Ти є Бог мудрості, Христе, Боже наш, і ми Тобі славу возсилаємо, разом з Твоїм Отцем і Святим животворним Духом, нині і 
повсякчас, і навіки вічні.  
 
Хор: Амінь. 

Після цього учні підходять до священик, який благословить їх свяченою водою і каже: 
 

Страх Господній – це початок мудрості: нехай Гсоподь тебе вбереже від всього злого та неправди, в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 
 
 

Священик також дає кожному катехитові сертифікат вдячності та делегування до навчання. 
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St. John the Baptist Pyrohi Workers 
Celebrate Father David Clooney’s Birthday 
on August 17, 2016 in Northampton, Pa. 

American Girl Doll  Bingo 
Sunday, September 18th 

Doors open at 12 noon 
Early Bird at 1:15pm 

Bingo starts at 1:30pm 
Admission $25.00 

 

*All Players must purchase an admission ticket 

*Winner receives their choice of doll. 

*Advanced ticket holders will be entered in a 
drawing for an American Girl Accessory . 

* Special Raffle - Bring  non-perishable food or paper 
products to get a chance for a special raffle – 

one chance per item  
 

St. Michael’s Church Hall 
300 W Oak St , Shenandoah, PA  

for tickets or info call  570-462-0809. 
We cannot accept 50 or 100 dollar bill’s 

Christmas  Bingo 
Sunday, October 16th  

Doors open at 12 noon 
Early Bird at 1:15pm 

Bingo starts at 1:30pm 
Admission $25.00 

*All Players must purchase an admission ticket 

*Advanced ticket holders will be entered in a drawing for 
Christmas item . 

* Special Raffle - Bring  non-perishable food or paper 
products to get a chance for a special raffle – 

 one chance per item  
 

St. Michael’s Church Hall 
300 W Oak St , Shenandoah, PA  

for tickets or info call  570-462-0809. 
We cannot accept 50 or 100 dollar bill’s 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Date: Sunday, October 16th, 2016 
 

 Time: Doors open at 12:30 PM 
     First drawing at 2:00 PM 
 

 Where: Holy Ghost Ukrainian Catholic Church 
  315 Fourth Street, West Easton, PA 18042 
 

$10 admission includes first sheet of tickets. 
Many prizes valued at $100+!  Door prizes and 50/50 raffle! 

All ages are welcome! 
 

Refreshments including homemade pierogies, BBQ,              
baked goods and more will be available to purchase. 

 

Top prizes include:  55” 4K UHD TV, Xbox One, Apple Watch, 
Disney Hopper Passes and more! 

 
www.HolyGhost-Ukrainian-Catholic.org 
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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 
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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 

Ss. CYRIL AND 
METHODIUS UKRAINIAN 

CATHOLIC CHURCH, 
OLYPHANT, PA

6th Annual
“RUMMAGE SALE”

St. Cyril’s Grade School
133 River Street, Olyphant, PA
 
Time:  Friday-23th, Saturday-24th. 8:00 a.m-
6:00 p.m.; Sunday-25th at 8:00 a.m. - 2:00 
p.m. 
with Raffle and refreshments every day!!
 

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.

PHOTO:   First Row: Left to right: Barbara 
Krenitsky, Julie Harris, Myron Krenitsky, Pete 
Kresnitsky, Marlene Zelno, and Lauren Telep, 
Chairman,  2nd Row, left to right Marie 
Martin, Jack Martin, Cheryl Matuszewski, Ken 
Kosakevitch, John Sember, 3rd Row, Left to 
Right:  Rose Sember, Maryann Turko, Dorothy 
Zinsky, and Last Row:  Rev. Nestor Iwasiw, 
Pastor and Jimmy Matuszewski.



(continued on next page)

 

FOR IMMEDIATE RELEASE:  
Contact: Kelly Peiffer 

Associate Director of Marketing Communications 
kpeiffer@manor.edu 

2158852360 ext. 237  
 

Manor College Welcomes New and Returning Students to Campus  
 

JENKINTOWN, PA Manor College hosted over 300 students and parents, on Thursday, September 1. 
The day consisted of presentations and discussions by various faculty and staff members, a resource fair, 
and other activities pertaining to the students’ majors.  A presentation was also made by the Women’s 
Center of Montgomery County about Sexual Assault and Violence education. Parents had a separate 
orientation that entailed presentations by different staff members including the Athletic Director, Vice 
President of Academic Affairs, and more.  The energy and enthusiasm of the entire campus was evident 
throughout the day.  
 
Alison Mootz, Director of Student Engagement at Manor College said, “New Student Orientation is our 
chance to really show the new students and parents what Manor College has to offer. Students get to form 
a deeper connection with staff and faculty while also meeting fellow students who are just as nervous and 
excited as they are. It is a great way to kickoff to the school year and this year's Orientation was no 
exception with over 300 students and guests enjoying the day's program!  
 
Rosemary Lopez, a freshman prenursing major from Philadelphia, PA, stated that she “chose Manor after 
it caught her attention”.  She added that she “likes the fact that Manor will help her transfer after 2 years, 
and get her closer to becoming a nurse.”  
 
Yasmeen Shepherd, a freshman Early Education major from Hatboro, PA, said, “I’m ready to experience 
college and leave home.”  She also stated that she was “eager to start classes.”  
 
Move In Day for Freshman took place on  August 31 and September 2 for Sophomores.  The Manor 
College community is excited to begin this new school year.  Classes for the the 2016 fall semester will 
begin on Tuesday, September 6.  
 
### 
About Manor College: 
Located in suburban Philadelphia, Manor College is a private college offering more than 38 associate's 
degree programs in Allied Health, Science and Math; Business, Technology and Legal Studies; and 
Liberal Arts to traditional and adult students.  Manor College provides its students with excellent 
academic and transformative opportunities that instill the importance of lifelong learning.  More 
information at www.manor.edu 
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Saint Basil Academy

you belong here…

EntrancE/ScholarShip tESt DatES
October 29, 2016 & November 5, 2016
711 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046 • 215.885.3771 • www.stbasilacademy.org • admissions@stbasilacademy.org

 

Open House
12-3pm    October 9, 2016

SAINT BASIL ACADEMY is pleased to announce important 
SBA Dates to remember for 2016: 

SBA Open House - Register Online 
https://www.stbasilacademy.org/admissions/
Sunday, October 9, 2016 
12:00-3:00PM

Entrance/Scholarship Exam – 
Register Online https://www.stbasilacademy.org/admissions/application-test-registration/
Saturday, October 29th at 8:30AM 
Saturday, November 5th at 8:30AM 

To schedule a Shadow Day Visit or for more information, please contact Mrs. Kimberley Clearkin, 
Director of Admissions
(215) 885-3771 ext 125; kclearkin@stbasilacademy.org

Come and see for yourself all that SBA has to offer!
You belong here…
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Works of Mercy in the USA: The Ukrainian Catholic Laity, 
Monastics, and Clergy until 1916

Tuesday, September 27, 2016 
6:30 - 8:30 PM 
Rev. Dr. Ivan Kaszczak 
Fee: $20
710 Fox Chase Rd, Jenkintown, PA  19046

In the Year of Mercy we are called to renew our commitment to Corporal and Spiritual works of mercy. 
This renewal calls to mind the question: How did our forbearers live their evangelical commitment? This 
talk will explore the historical witness that has been given in perpetuity by that "cloud of witnesses" within 
the Ukrainian Catholic Church. We will explore the life of the believers using the works of mercy as our 
guideline. This church settled in the United States in the 1870s. How was the United States enriched and 
how was the faith proclaimed by those blessed few who answered the call to see Christ in their neighbor?

Rev. Dr. Ivan Kaszczak's maternal grandmother was born in Olyphant, Pennsylvania in 1898 but he is an 
immigrant born of Ukrainian parents from Lemkivschyna. He serves as a priest in the Eparchy of Stamford 
(CT) in Kerhonkson and Hunter, NY . His interest in Church history has born fruit in several publications and 
the latest of these is "Bishop Soter Stephen Ortynsky and the Genesis of the Eastern Catholic Churches in 
America." He is a retired chaplain of the United States Air Force Reserve.

Year of Mercy Article for September 25:
Lazarus Among Us - by Mr. Peter Yaremko

Who is the Lazarus among us?

Our newest saint, Mother Teresa, recognized him in alleys and gutters:
“The outcasts, those who are rejected, the unloved, prisoners, alcoholics, the dying, those who are alone 
and abandoned, the marginalized, the untouchables and lepers, those in doubt and confusion, those who 
have not been touched by the light of Christ, those starving for the word and peace of God, sad and 
afflicted souls.”

Like Lazarus in the parable, the poor thirst for water. But the new Lazarus, St. Teresa reminds us, also 
thirsts “for peace, truth and justice. The poor are naked and need clothing, but also need human dignity 
and compassion for those who sin. The poor have no shelter and need shelters made of bricks, but also 
need a joyful heart, compassionate and full of love. They are sick and need medical attention, but also a 
helping hand and welcoming smile.”

In other words, the Lazarus among us needs not only God’s mercy, but ours as well.

The psalmist knew this in his darkest hour when he sang, “Your mercy is better than life itself.” (Psalm 62)
And St. Augustine, too, confessed, “On your exceedingly great mercy, and on that alone, rests all my 
hope.”

Our prayer today: Jesus, help us always be wholehearted in showing mercy to the needy among us, just 
as you shower us with the full measure of your love.
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Children's Bible Camp - Perth Amboy, NJ

This year’s Children's 
Bible Camp held at the 
Assumption parish in 
Perth Amboy, NJ   was  
a huge success. We 
had 22 children (2nd 
-5th grades) join us 
for two amazing days. 
The children played 
games, made crafts, 
heard stories, ate some 
delicious snacks! 

The first day was a day 
filled to the brim with 
fun. It started out at 
our church hall where 
children offered prayer 
to Almighty God. Then 
a day was filled with 
variety of fun activities 
that included a visit to 
St. Michael Archangel in 
our church after an art 
project about angels. 
Continuing on the lesson 
about angels was a 
snack of strawberries, 
whipped cream and 
"angel food" cake. 

A craft project with 
butterflies was created 
during the discussion on 
the beauty of creation.  
The children learned how 
to create their designs 
by watching their pastor 
create his craft project.     

(continued on next page)

Learning about Angels.

Fr. Ivan Turyk poses for a picture with the children who are 
holding their butterfly crafts.
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Throughout the second 
day of camp the children 
took part in many 
different fun activities like 
playing in the bounce 
house and participating 
in "Leaping for the Lord" 
potato sack races. In 
addition to activities 
children listened to stories 
and heard teaching that 
all clearly spoke to the 
power of the Gospel! 

The campers also worked 
on "Abraham mobile" 
and "Baby Moses" 
projects and composed 
their own version of a 
"Genesis Mural”. For 
lunch campers ate a 
delicious barbeque 
prepared by their pastor 
Fr. Ivan at the church 
rectory. 

There were lots of 
amazing projects and 
lots of new friendships 
made. Thank you to 
everyone who worked so 
hard to make it happen. 
We hope to see you next 
year at Summer Blast!

Children's Bible Camp - Perth Amboy, NJ
(continued from previous page)

 Sr. Yosaphata, MSMG, teaches the children.

"Leaping for the Lord" potato sack races.



11 âåðåñíÿ 2016 p. 26

St. Stephen Church, Toms River, NJ, Welcomes New Pastor

On August 21, 2016, following the 10:30 AM Ukrainian 
liturgy, over one-hundred and thirty (130) enthusiastic 
parishioners and guests of St. Stephen Ukrainian Catholic 
Church, 1344 White Oak Bottom Road, Toms River, New 
Jersey, 08755, welcomed Rev. Volodymyr Popyk as the new 
parish Pastor and Spiritual Director.

Father Popyk and his spouse, Natalia, were greeted in a 
decorated Church Hall filled with a variety of food and 
refreshments to a standing ovation.  Following an opening 
address by spokesperson, Gerry Tchir, Father Popyk 
acknowledged “the sincere and immense love parishioners 
have for the St. Stephen Church, and that Almighty God 
granted us the opportunity to go forward together on a 
journey toward an enriching spiritual parish life.  Together 
as a unified Christian family, we have one (1) common goal, 
namely to glorify God in our beautiful Church, built by the 
parishioners, and to beautify the Church with our presence 
and Church services.  I have great faith, that with love and 
respect for one another, we will fulfill that which Christ wants.  
Our sincere prayers and good deeds will bring joy and pride 
to our parish.  With sincere work and brotherly love, we can 
earn a good reputation and glory among others who know 
us and want to join us.”

Before Blessing of the food and joining the parish celebration, Father Popyk concluded his remarks with, “I 
welcome everyone to work together to enrich our St. Stephen Church, and I will always gladly share with 
you your joys and sorrows.  May the Lord and Blessed Mother Bless and guide us, and may God Bless 
you.”    

For more information, please contact Rev. Volodymyr Popyk, Pastor, St. Stephen Ukrainian Catholic Church, 
1344 White Oak Bottom Road, Toms River, NJ, 07755.
Rectory Phone: 732-505-6053   Fax: 732-505-6295  
Pastor Cell: 609-372-7161
Pastor E-Mail: rev.volodymyr@gmail.com   
Web Site: ststephenchurch.us    
Order Pyrohy Phone: 732-505-6393

Liturgies: 
Saturday: 5:00 PM, Sundays @ 9:00 AM-English, 10:30 AM-Ukrainian.

Coffee Hour after 10:30 Ukrainian Liturgy.  
    

Father Popyk and his spouse, Natalia
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Ukrainian Festival in Reading PA 

Lancaster Parish Celebrates Ukrainian Independence Day

St. Andrew the Apostle parish 
in Lancaster PA celebrated 
Ukrainian Independence 
on Sunday, August 28th. 
The Divine Liturgy prayers 
were for the intention of the 
Ukrainian nation around the 
world.  After the Liturgy the 
parishioners, who looked 
very festive in their Ukrainian 
outfits, held a picnic where 
they enjoyed lots of good 
food and great fellowship!  

On August 20 the Nativity of 
the BVM church in Reading PA 
held their first Ukrainian festival! 
It was a wonderful celebration 
of the 25th anniversary of 
Ukrainian Independence, 
Ukrainian culture and heritage!  
The crowd was entertained 
by the talented dancers and 
songstress from the Nadiya 
Dance School from New Jersey 
and by the masterful DJ'S who 
played music that appealed to 
everyone.  Games and a basket 
raffle provided fun prizes for all 
ages, while vendors displayed 
and sold beautiful Ukrainian 
items. And of course it would not 
have been a true festival without 
delicious food! Pyrohy, holubtsi, 
halushki, potato pancakes and 
more were enjoyed by all!  The 
Reading parish thanks everyone 
who worked on, participated in 
and attended their first of many 
future festivals! They are looking 
forward to next year! 



11 âåðåñíÿ 2016 p.  28

З 15 по 19 серпня у Філадельфії 
пройшов християнський табір 
«Вишиванка для Ісуса», який 
спільно зорганізували Сестри 
Чину св. Василія Великого та 
Релігійне Товариство українців 
католиків «Свята Софія» США 
(ТСС А). У заході, що відбувся в 
Духовному центрі сс. Василіянок 
Провінції Христа Чоловіколюбця 
у Дженкінтавн, взяли участь діти 
віком від 6 до 12 років. Тематику 
організатори опрацювали з 
думкою про Рік Милосердя та 
Світовий День Молоді, який 25-
31 липня проходив у Кракові за 
участю Святішого Отця Папи 
Франциска.

Програму табору було 
створено з метою поєднання 
духовної та культурної 
спадщини українського народу. 
В рамках Року Милосердя 
діти «вишивали» головні 
чесноти Божого Милосердя: 
любов, прощення, співчуття, 
жертвенність та справедливість 
- усе це під час катехитичних 
занять, співу, прикладного 
мистецтва, вишивання та ігор.  
Для учасників табору відслужив 
Молебен о. Мирон Миронюк а 
Святу Літургію капелан Сестер 
Василіянок о. монс. Петро Васло. 
Це перша спільна ініціятива 
ТССА та Сестер ЧСВВ в царині 
духовного виховання молодого 
покоління українців «в розсіянні 
сущих». Загалом у таборі взяли 
участь 20 дітей з різних куточків 
штату Пенсильванії.
    
- Прес-служба Товариства 
«Свята Софія» США

«Вишиванка для Ісуса». У Філядельфії пройшов 
християнський табір для дітей українських імігрантів.
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11 вересня 2001 року:  чорний день в історії людства
Молитва про зцілення

Пам’ятаймо цей день просякнутий біллю втрат, але й 
наповнений захопленням героїзмом тих, хто прийшов на поміч 
враженим цією трагедією, неочікуваним актом терору, тих, 
хто пожертвував своїм життям заради спасіння ближніх.  Щоб 
ми залишалися єдиною державою під Богом і щоб Дух Святий  
охоронив нас від зла.  Щоб ми без упередження любили і 
шанували всіх людей, сповняючи наш обов’язок щодо всіх 
добропорядних і законослухняних громадян, оберігали їхній 
добробут та безпеку. Нехай Господь оздоровить  рани 
минулого  і  через нас утішає тих, хто пережив важку втрату.  
Господи благослови Америку і всіх її громадян!

Проповідь Папи Франциска з нагоди канонізації Матері 
Терези з Калькутти

04/09/2016 

Під час Святої Меси, 
яку він очолив у 
неділю, 4 вересня 
2016 р., проголосивши 
святою Матір 
Терезу з Калькутти, 
після прочитання 
є в а н г е л ь с ь к о г о 
уривку латинською та 
грецькою мовами, Папа 
Франциск виголосив 
наступну проповідь:

«Хто може збагнути, 
чого Господь хоче?» 
(Мудр. 9,13). Це 
запитання Книги 
Мудрості, яке ми почули 
в першому читанні, 
представляє нам наше 
життя, як таємницю, 
ключ до розуміння якої 
не перебуває в нашому 

володінні. Дійовими 
особами історії завжди 
є двоє: з одного боку – 
Бог, з іншого – люди. 
Нашим завданням є 
відчути Божий поклик 
і пізніше прийняти 
Його волю. Але щоб 
прийняти її без вагань, 
запитаймо себе: якою є 
Божа воля?

В тому ж уривкові 
з Книги Мудрості 
знаходимо відповідь: 
«Навчились люди того, 
що тобі довподоби» (ст. 
18). Щоб перевірити 
Божий поклик, ми 
повинні запитувати себе 
і зрозуміти, що Йому 
подобається. Пророки 
багато разів звіщали 
про те, що приємне 
Господеві. Їхнє послання 

знаходить чудовий 
підсумок у словах: «Я 
милосердя хочу, а не 
жертви» (Ос 6,6; Мт 
9,13). Богові приємне 
кожне діло милосердя, 
тому що в братові, 
якому допомагаємо, 
розпізнаємо обличчя 
Бога, Якого ніхто не 
може бачити (пор. 
Ів 1,18). Щоразу, 
коли схиляємося над 
потребами братів, 
ми дали їсти та пити 
Ісусові, ми зодягнули, 
підтримали та відвідали 
Божого Сина (пор. Мт 
25,40). Ми торкнулися 
до Христового тіла.

Отож, ми покликані 
втілювати у конкретність 
те, що проголошуємо в 
молитві та визнаємо у 

вірі. Для милосердної 
любові не існує 
альтернативи: ті, які 
служать братам, навіть 
цього не знаючи, є тими, 
які люблять Бога (пор. 1 
Ів 3,16-18; Як 2,14-18). 
Однак, християнське 
життя не є простою 
допомогою, наданою в 
хвилини потреби. Якщо 
б це було так, то, без 
сумніву, це було би 
прекрасним почуттям 
людської солідарності, 
що приносить негайну 
користь, але воно 
було би безплідним, 
бо – позбавленим 
коріння. Навпаки, 
заанґажування, якого 
вимагає Господь, 
є покликанням до 

(Продовження на ст. 30)
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милосердної любові, з 
якою кожен Христовий 
учень віддає своє життя 
для служіння Йому, щоб 
кожного дня зростати у 
любові.

Ми чули в Євангелії, 
що «численний натовп 
йшов за Ісусом» (Лк 
14,25). Сьогодні цей 
«численний натовп» 
представлений широким 
світом волонтерства, 
що зібрався тут з нагоди 
Ювілею Милосердя. 
Ви є тим натовпом, 
що слідує за Вчителем 
та вчиняє видимою 
Його конкретну любов 
до кожної людини. 
Повторюю вам слова 
святого апостола Павла: 
«Велику я мав радість і 
втіху з твоєї любові, бо 
ти, брате, дав відпочити 
серцям святих» (Фил, 
7). Скільком-же серцям 
волонтери принесли 
розраду! Скільки-то рук 
вони підтримують та сліз 
висушують, скільки-ж 
любові виливається 
у прихованому, 
смиренному та 
б е з к о р и с л и в о м у 
служінні. Це гідне 
похвали служіння надає 
голос вірі, дає голос вірі, 
та виражає милосердя 
Отця, що наближується 
до тих, які в потребі.

Наслідування Ісуса 
– це серйозне, але, 
водночас, радісне 
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зобов’язання; воно 
вимагає радикальності 
та відваги для того, 
щоб розпізнати 
Божественного Учителя 
в найбіднішій і відкиненій 
особі та посвятитися 
служінню для неї. 
Тому, волонтери, які 
з любові до Ісуса 
служать найостаннішим 
та потребуючим, 
не очікують жодної 
вдячності чи 
винагороди, але 
відрікаються від цього 
всього, бо відкрили 
істинну любов. І кожен 
з нас може сказати: як 
Господь вийшов мені 
назустріч та схилився 
наді мною в хвилину 
потреби, також і я 
виходжу Йому назустріч 
та схиляюся над тими, 
які втратили віру або 
живуть так, ніби Бога 
не існує, над молоддю 
без цінностей та 
ідеалів, над сім’ями, що 
переживають кризу, над 
хворими і в’язнями, над 
біженцями й мігрантами, 
над слабкими й 
б е з з а х и с н и м и 
тілом і душею, над 
н е п о в н о л і т н і м и , 
залишеними на себе 
самих, та над похилими 
віком, покинутими 
самотніми. Повсюди, де 
існує простягнута рука, 
що просить допомоги, 
аби підвестися, 
там повинна бути 
наша присутність та 

присутність Церкви, яка 
підтримує й дарує надію. 
І це слід чинити з живою 
пам’яттю про Господню 
руку, простягнену мені, 
коли я був на землі.

Мати Тереза протягом 
усього свого життя 
була великодушною 
р о з п о д і л ю в а ч к о ю 
б о ж е с т в е н н о г о 
милосердя, вчинивши 
себе доступною для 
всіх через прийняття та 
захист людського життя, 
і ненародженого, і 
покинутого й викинутого, 
немов непотріб. Вона 
заанґажувалася у 
захист життя, неустанно 
проголошуючи, що «той, 
хто ще не народився 
– є найслабшим, 
н а й м е н ш и м , 
н а й н у ж д е н н і ш и м » . 
Вона схилялася над 
знеможеними людьми, 
залишеними вмирати 

на узбіччях доріг, 
розпізнаючи гідність, 
даровану їм Богом; 
вона взивала до 
могутніх на землі, щоб 
вони визнали свої 
провини за злочини, 
за злочини бідності, 
створеної ними. 
Милосердя було для неї 
«сіллю», що додавала 
смаку кожному її 
ділу, та «світлом», що 
просвічувало темряву 
тих, у кого вже висохли 
сльози для оплакування 
своєї нужди та 
страждання.

Її місія на периферіях 
міст та на екзистенційних 
периферіях триває 
також і в наші дні, як 
промовисте свідчення 
Божої близькості до 
найбідніших серед 
убогих. Сьогодні вручаю 

The tapestry depicting Mother Teresa 
displayed on the facade of St Peter's 

Basilica - REUTERS

(продовження з попередньої сторінки)
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цю показову постать 
жінки й богопосвяченої 
особи всьому світові 
волонтерства: нехай 
же вона буде вашим 
прикладом святості! 
Думаю, що нам 
буде трохи незручно 
називати її «свята 
Тереза». Її святість 
настільки нам близька, 
настільки ніжна та 
плідна, що ми спонтанно 
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і далі називатимемо її 
«Мати Тереза».

Нехай ця невтомна 
працівниця милосердя 
допоможе нам дедалі 
краще зрозуміти, що 
єдиним критерієм 
нашого діяння є 
безкорислива любов, 
вільна від будь-якої 
ідеології та будь-
яких обумовлень, яку 

виливаємо на всіх, 
не залежно від мови, 
культури, раси чи релігії. 
Мати Тереза любила 
повторювати: «Може 
я й не говорю їхньою 
мовою, але можу 
усміхнутися». Носімо 
у серці її усмішку та 
даруймо її тим, кого 
зустрічаємо на своїй 
дорозі, особливо 
тим, що страждають. 

Таким чином відкриємо 
горизонти радості і надії 
багатьом зневіреним 
людям, які потребують 
зрозуміння та ніжності.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/09/04/
пропов і д ь_папи_з_
нагоди_канонізаці ї_
м а т е р і _ т е р е з и _ з _
калькутти/1255734
text/1255727

Президент та Глави Церков і релігійних організацій у 
Софійському соборі помолились за Україну

25 серпня 2016 

У День Незалежності України Президент Петро Порошенко разом з родиною – взяв участь у «Молитві 
за Україну».

У Софійському соборі предстоятелі Церков і керівники релігійних організацій помолилися за Українську 
державу, за мир та процвітання, за Божий захист і благословення для українських захисників.
За Україну молитви виголосили митрополит Української Православної Церкви в США, представник 
Вселенського Патріарха Антоній, Предстоятель Української Православної Церкви Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Української Греко-Католицької 
Церкви Святослав (Шевчук), Предстоятель Української Православної Церкви, Митрополит Київський 
і всієї України Онуфрій, Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви, Митрополит 
Київський і всієї України Макарій, Голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-
баптистів Валерій Антонюк, Муфтій Духовного управління мусульман України Тамім Ахмед та Головний 
рабин Києва та України Яків Дов Блайх.

Президентське подружжя встановило свічки.

Разом з Главою держави та його родиною у молитві 
взяли участь Голова Верховної Ради Андрій Парубій, 
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів, Міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін, Секретар 
Ради національної безпеки і оборони Олександр 
Турчинов та Київський міський голова, голова 
Київської міської державної адміністрації Віталій 
Кличко. Про це інформує офіційний сайт Глави 
держави. http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/
national_religious_question/64304
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На Софійській площі відбувся молебень за загиблими 
під Іловайськом

29 серпня 2016

На Софійській площі 
у Києві пройшов 
молебень за загиблими 
під Іловайськом два 
роки тому українськими 
бійцями. Як передає 
кореспондент УНІАН, 
після виступів родичів 
загиблих відбувся 
молебень за здоров`я 
живих та за тими, хто 
загинув під Іловайськом.

Також родичі загиблих 
випустили в небо білі 
кульки як символ миру, 
надії та душі, яка летить 
до неба. На цих кульках 
вони написали слова, 
які хотіли б передати 
бійцям, які знаходяться 
у “війську господньому”.
За даними Інтерфакс-
Україна, на заході 
були присутні близько 
сотні матерів і вдів 
загиблих військових, 
бійців добровольчих 
батальйонів, активістів. 
29 серпня учасники 
акцію планують 
провести акцію під 
Генпрокуратурою та 
сподіваються на зустріч  
з генпрокурором Юрієм 
Луценко, щоб дізнатися 
про хід розслідування 
справи “Іловайської 
трагедії”, формування 
обвинувальних актів та 
направлення справи до 
суду. 

Як повідомило 
Hromadske.ua,  до 
річниці виходу 
українських військових 
з Іловайського котла 
розмістили виставку 
“Блокпост пам’яті”.

“Це речі загиблих 
хлопців, частина 
їх була зібрана 
безпосередньо на 
полі бою в Іловайську 
і під Іловайськом. 
Кожна гільза, яка тут 
виставлена - позначає 
населений пункт, який 
проходили наші хлопці, 
виходячи так званим 
“зеленим коридором”, 
- зазначив організатор 
виставки Павло 
Нетьосов.

Перед Михайлівським 
собором волонтери із 
сухих соняхів зробили 
невеликий коридор - 

як нагадування шляху, 
який пройшли військові 
під час виходу з “котла”.

Наприкінці серпня 2014 
року після запеклих 
боїв бійці сил АТО 
потрапили в оточення 
під Іловайськом 
Донецької області. 
Українські військові 
зазнали значних 
втрат. За офіційними 
даними, загинули 366 
українських військових, 
429 були поранені, 128 
потрапили в полон, 158 
зникли безвісти.

Військовий прокурор 
Анатолій Матіос 
відмовився називати 
конкретні прізвища і 
заявив, що головною 
причиною “Іловайської 
трагедії” стало 
вторгнення на територію 
України понад 3,5 тисяч 

військовослужбовців 
регулярної армії РФ 
без оголошення війни.

За попереднім звітом 
ТСК, до трагедії під 
Іловайськ привели 
помилкові кадрові 
призначення в силовому 
блоці, неадекватні 
дії міністра оборони 
Валерія Гелетея і 
начальника Генштабу 
Віктора Муженка 
напередодні, а також 
те, що президент не 
ініціював введення 
воєнного стану. Про 
це інформує Українська 
правда.

http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/state/
na t i o na l _ r e l i g i o u s _
question/64340
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Папа Франциск прийняв засновника Facebook

Засновник Facebook на аудієнції в Папи 
Франциска. Ватикан, 29 серпня 2016 - ANSA

29/08/2016 

У понеділок, 29 серпня 2016 р., Папа 
Франциск прийняв Марка Цукерберґа, 
засновника та виконавчого директора 
Facebook, якого також супроводжувала 
дружина Прісцилла Чан. Як повідомляє 
Директор Ватиканського прес-центру 
Ґреґ Берк, їхня розмова стосувалася 
того, як застосовувати комунікаційні 
технології для зменшення бідності, 
сприяння культурі зустрічі та допомогти 
посланню надії досягати, зокрема, 
знедолених людей.

h t t p : / / u k . r a d i o v a t i c a n a . v a /
n e w s / 2 0 1 6 / 0 8 / 2 9 / п а п а _
франциск_прийняв_засновника_
facebook/1254357


