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ДУХОВЕНСТВО ЗІБРАЛОСЯ, ЩОБ РОЗДУМАТИ ПРО ТЕ, 
ЯК СВЯЩЕНИКИ СВІДЧАТЬ ПРО БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ

Духовенство Української Католицької Архиєпархії Філадельфії з 19 по 22 вересня 2016 р. збиралося 
на свої щорічні реколекції в реколекційному центрі святого Альфонсо в Лонг Бранч, Н.Дж.  Цьогорічний 
формат реколекцій суттєво відрізнявся від попередніх.  Замість того, щоб запросити одного провідника 
реколекцій, Архиєпископ Стефан Сорока попросив дев’ятьох священиків архиєпархії, щоб вони 
поділилися своїми роздумами про різні шляхи, якими Боже милосердя розкривається через священиків.  

Дев’ять різних оповідей розкрили тему милосердя у цей Надзвичайний Ювілейний рік Божого Милосердя, 
проголошений Папою Франциском. 

Всечесний отець Іван Турик виступив з першими роздумами про проявлення Божого милосердя через 
висловлення радості. Після нього Всечесніший отець Василь Харук роздумував про вияв Божого 
милосердя в прощенні;  Всечесніший отець Марко Фесняк в проповіді роздумував про розкриття 
священиком Божого милосердя через молитву;  Всечесніший отець Іван Сенів роздумував про відкриття 
священиком Божого милосердя через Євангелізацію, поширення віри; Всеченіший протопресвітер 
Данило Троян роздумував про відображення священиком Божого милосердя в смиренні;  Всечесніший 
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отець Іван Філдс роздумував у проповіді про розкриття священиком Божого милосердя в надії та 
пошуку спасіння для душ;  Всечесніший протопресвітер Михайло Гатско роздумував про виявлення 
священиком Божого милосердя через служіння;  Всечесніший отець Роберт Гітченс роздумував про 
розкриття священиком Божого милосердя через любов у священстві.  Завершальні роздуми виголосив 
Всечесніший протопресвітер Давид Клуні роздумуючи в проповіді про розкриття священиком Божого 
милосердя через святкування вдячності, розпізнання й розкриття Божого дару в духовному стані.  

Усі доповідачі говорили з жаром, ділилися особистим досвідом і спостереженнями, якими проілюстрували 
суть свого представлення.  Все ж, кожен виступ був відмінний.  Стиль і підхід у висвітленні змісту були 
унікальними і неповторними. Особливість кожного священика залежала від його знань, обдарувань 
і талантів використаних в їхній презентації.  Кожен проявив відвагу й чуттєвість ділячись з братами 
священиками своїм особистим досвідом.   Благодать Божа проявилася через кожного промовця і 
передалася тим, які  заглибилися в ці духовні роздуми під час реколекцій духовенства.

 Цей досвід нагадує нам і вчить, що Бог закликає кожного священика чи диякона  пізнати свої особливі 
дари і таланти.  Кожен священик чи диякон є унікальний.  Кожного призивається уживати і святкувати 
свої дари в особливий спосіб, в який вони ними володіють.  Ми не повинні впадати в крайність і 
порівнювати одного священика чи диякона з іншими, ані плекати сподівання, що всі священики чи 
диякони уживатимуть чи святкуватимуть свій особливий дар в однаково подібній формі. Замість того, 
щоб сподіватися, що всі священики будуть однакові, підтримуймо їх й заохочуймо до святкування в 
служіння Ісусові Христу і Його Церкві їхніх надзвичайних дарів чи талантів.

Різноманітність талантів була очевидна в апостолах, яких покликав Ісус. Це є правдою і для тих, кого 
Ісус посилає сьогодні, щоб вони, як рукоположені служителі, служили нашій Церкві та нашим вірним.  

Архиєпископ Стефан Сорока
  

ДУХОВЕНСТВО ЗІБРАЛОСЯ, ЩОБ РОЗДУМАТИ ПРО ТЕ, 
ЯК СВЯЩЕНИКИ СВІДЧАТЬ ПРО БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ

Divine Liturgy during the Clergy Retreat (Photo: Father Daniel Troyan)
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Сâÿòèé Аïîñòîë ³ ªâàíãåëèñò Лóêà - 18-ãî æîâòíÿ 2016
Сказав Господь:  
Одначе, не радійте 
тому, що духи вам 
коряться, але радійте 
тому, що ваші імена 
записані на небі.”  (Лк. 
10, 20)

Св. євангелист Лука 
народився в Сирії, в 
місті Антіохії, і походив 
з грецької поганської 
родини. По званню 
був він лікарем. Коли 
навернувся до Христової 
віри, то став учнем і 
помічником св. Апостола 
Павла. В своєму 
посланні до Колосян 
св. Павло згадує його 
поіменно: “Поздоровляє 
вас Лука, улюблений 
лікар.” (4:15). Коли 
св. Павло, після свого 
ув’язнення, відкликався 
до цісарського суду і 
виїхав до Риму, разом з 
ним поїхав теж Лука. З 
того часу Лука постійно 
перебував біля св. 
апостола, хіба що з 
його доручення мусів 
виконати якусь духовну 
працю в новозаснованих 
церковних громадах. 
Найбільше вславився 
Лука тим, що написав 
одне св. Євангеліє і 
Апостольські Дії. У 
своїм Євангелію він 
хотів подати християнам 
у п о р я д к о в а н е 
оповідання про те, чого 
вони досі навчалися. 
Про це він так пише 
на початку свого 
Євангелія: “Тому, що 
багато намагаються 

скласти історію про 
події, які сповнилися 
між нами, як передали 
нам ті, що спочатку 
були самовладцями й 
слугами слова, забажав 
і я, вивідавшись перш 
про все докладно, по 
порядку написати тобі, 
достойний Теофіле, щоб 
ти пізнав певність тих 
слів, яких тебе навчено.” 
(Лук. 1, 1- 4). 
Під впливом діяння 
Святого Духа, Лука 
старався написати все 
згідно з історичною 
правдою. Його св. 
Євангеліє є наче 
доповненням Євангелій 
св. Матея й Марка. Він 
подав нам згадку про 
шість чудес і оповів нам 
вісімнадцять притч, що 
про них нема згадки в
інших Євангеліях. Між 
іншим, він докладно 
описує св. події 
благовіщення, зустріч 
Пресв. Богородиці з 
Є л и с а в е т о ю , 
народження Ісуса 
Христа, обрізання, 
стрітення, а також
зворушливі притчі про 
блудного сина, доброго 
пастиря, митаря і 
фарисея, Самарянку та 
навернення розбійника 
на хресті. Ці притчі 
підкреслюють велике 
Боже милосердя та 
приносять розраду 
розкаяним грішникам.

Крім св. Євангелія, 
написав Лука також 
“Апостольські Дії”. Ця 

книга була доповненням 
його Євангелія. 
“Апостольські Дії” Святий 
Лука написав у тім 
намірі, щоб виступити 
проти фальшивих 
оповідань про життя 
й дії св. апостолів, а 
одночасно скласти 
правдиве засвідчення 
про чудесні Божі діла 
при засновуванні 
Церкви та оповісти 
про деякі чуда, що 
ними Бог закріплював 
це велике діло між 
людьми. Згадавши на 
початку книги деякі дії 
передових апостолів 
після вознесіння Христа 
Господа, він у наступних 
розділах своєї книги 
описує нам передусім 
діяльність і чуда св. 
апостола Павла, чого 
він був самовидцем. 

Про “Апостольські 
Дії” так пише св. Іван 
Золотоуст: “В цій книзі
описує св. Лука 
сповнення багатьох 
предсказань Христа, як 
одну віру і в однакових 
вправлялися чеснотах. 
З цієї книги довідуємося 
про чудесне навернення 
поган і заснування св. 
Католицької Церкви, що 
є сильною й тривкою 
підпорою правди 
та проти якої ніякий 
фальш ніколи нічого не 
вдіє. І в цій книзі ми не 
маємо шукати чудес, 
що їх робили апостоли, 
але маємо пізнавати 
їх діла, пізнавати й 

наслідувати.” Своє 
Євангеліє написав св. 
Лука, мабуть, перед 60 
роком, а “Апостольські 
Дії” підчас ув’язнення 
св. Павла в Римі. Св. 
Åпіфаній згадує, що після 
мученицької смерти св. 
Павла, св. євангелист 
Лука проповідував 
Христову віру в Італії, 
Дальмації і Македонії.

Однак ми не маємо 
певности, де він умер і
чи був мучеником. 
Тому, що св. Лука 
розпочинає своє 
Євангеліє оповіданням 
про священицьку службу 
св. пророка Захарії, 
а передусім тому, що 
підкреслює речі зв’язані 
зі священицтвом Ісуса 
Христа, християнська 
старовина на основі 
видіння св. Пророка 
Єзекіїла (1:10), почала 
додавати на образ 
св. Луки також подобу 
вола, тобто знак жертви. 
Св. євангелист Лука є 
небесним заступником 
лікарів, малярів і 
різників. 

„Æиття Святих”
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Open House
12-3pm    October 9, 2016

В³äêðèò³ äâåð³ â Аêàäåм³¿ Сâ. Вàñèë³ÿ Вåëèêîãî â Дæåíê³íòàâí³

Академія Св. Василія 
Великого, дівоча середня 
школа підготовляючи 
учениць до університету, 
є власністю сестер чину 
Св. Василія Великого, 
положена в Дженкінтавн, 
ПА.  Дівчата зацікавлені 
вступити до Академії 
вже можуть замовити 
відвідини школи на цілий 
день, слідкуючи ученицю 
Св. Василія.  Спеціяльно 
запрошуємо дівчат 
українського походження 
оглянути цю академічно-
сильну школу, яка дає 
змогу відчути своєрідне 
української Католицької 
Церкви та культури й 
історії. 
 
Минулорічні старання 
уваги на наші українські 
коріння виявилися в 
проєкті іконографії, 
уможливленим щедрим 
даром від Української 
Громадської Фундації, та 
вчительським проводом 
Сестри Сузанни Матвіїв.  
Ці ікони стали фокусом 
мистецької виставки в 
квітні в Українському 
Освітньо-Культурному 
Центрі.  Виставка 
відкрилася концертом 
учениць Академії, з 
нагодою зустрічі та 
перекуски, оглядаючи 
чудові мистецькі твори 
талановитих учениць.
 
Вищезгаданий дар від 
Фундації уможливив також 
подорож до Ню Йорку, 
де дівчата, відвідавши 
Український Музей, 
запізнали українські 

мистецькі таланти.  
Також вони пізнали 
давний іміграційний 
процес через відвідини 
Åліс Айленд.  Дальші 
проєкти є запляновані 
директоркою Ґвен Коте, 
яка сильно підтримує 
Академії увагу на 
українське походження, як 
Української Католицької 
Церкви, так і української 
історії й культури.

Цього року, учениці, що 
вступатимуть до Академії 
та є активними членами 
української громади 
можуть податися на 
стипендію українського 
походження.  Просимо 
дзвонити до заступника 
директора Лесі 
Пенкальської на число 
215-885-3771 ext. 113 за 
дальшими інформаціями.
Сильна академічна 
програма Академії 
Святого Василія 
Великого дозволяє 
ученицям розвивати 
різноманітні таланти, 
не тільки вищезгадані 
мистецькі та музичні, 

а також у природних 
студіях, письмових курсах, 
математиці, атлєтиці, та 
у нагодах провідництва.  
Також заохочені брати 
участь в конференсіях, 
компетиціях природних 
студій, Олімпіаді читання, 
в музичних ансамблях 
католицьких шкіл, 
та багатьох сильних 
спортових командах.  
“Подвійна реєстрація” із 
Менор Коледжом відкриє 
дорогу ученицям на ще 
більший вибір вищих 
курсів.  Такі всі нагоди 
допровадили ґрадуантів 
2016 до 11 мільйонів 
долярів академічних 
стипендій до коледжів/
університетів.
 
Довідайтеся більше про 
Академію Святого Василія 
Великого в неділю, 9-го 
жовтня, від 12-ої до 3-ої 
год. по пол. як Академія 
відкриє двері ученицям, 
котрі готуються до 
середньої школи. Дівчата 
8-ої, 7-ої, 6-ої тай навіть 
нижчих кляс запрошені 
оглянути школу, 

стрінутися із факультетом, 
а д м і н і с т р а ц і є ю , 
ученицями, та 
батьками, та розпізнати 
василіянський дух в 
цій інституції.  Школа 
міститься при 711 Fox 
Chase Road, Jenkintown, 
PA.
 
Вхідний/стипендійний 
іспит на клясу 2021 
відбудеться в суботу, 29-
го жовтня, та в суботу, 
5-го листопада, від 8:00 
год. ранку до 12-ої по 
пол. Просимо звернутися 
до п-ні Кимберлі 
Клеркин, директорки 
вступу до Академії, за 
дальшими інформаціями 
про реєстрації на 
іспит та аплікації на 
стипендії або фінансову 
допомогу.  Число 
телєфону: 215-885-3771 
або епочта kclearkin@
s t ba s i l a cademy . o r g .  
Також довідайтеся більше 
про Академію на мережі 
www.stbasilacademy.org

Леся Пенкальська
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Eighty-five Years Honoring the Mother of God (Pokrov)

Fox Chase Manor, PA - For eighty-five years the 
Sisters of the Order of Saint Basil the Great have 
been hosting a Pilgrimage honoring the Mother of 
God on the grounds of their Motherhouse.  This year 
hundreds of pilgrims seeking spiritual nourishment 
joined the Sisters with the Theme:  “Mother of Mercy:  
Celebrating a Year of Mercy as proclaimed by Pope 
Francis.”

Throughout the day pilgrims availed themselves of 
the Sacrament of Reconciliation (Confession) prior to 
the celebration of the Hierarchical Divine Liturgy. The 
pilgrims also had an opportunity to enter the doors 
of Holy Trinity Chapel which had been designated 
as Holy Doors during this Year of Mercy. Our guests 
were also encouraged to venerate the icon and relic 
of  Bishop, Martyr and Confessor Mykola Charnetskyi, 
which was placed for this purpose on the tetrapod 
in Holy Trinity Chapel. Another featured event was 
a vocation presentation and display offered by Rev. 
Paul Makar in the Basilian Spirituality Center. The 
pilgrimage also featured a children’s program and 
a screening of  Documentary on the Life and Times 
of His Beatitude Lubomyr Husar.  

(continued on next page)

Plast & SUM children with Hierarchy and Clergy

Very Reverend Archpriest Mykhailo Kuzma

Bishop Bura blessing the assembly
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As always the highlight of the day was the 
Hierarchical Divine Liturgy, which was presided over 
by the Most Reverend John Bura, Auxillary Bishop 
of the Archeparchy of Philadelphia, Bishop Emeritus 
Basil Losten, Very Rev. Basil Salkovski, Provincial 
of the Basilian Fathers, the Sister’s Chaplain Msgr. 
Peter Waslo, and Very Reverend Archpriest Mykhailo 
Kuzma from the Chicago Eparchy.  A procession of 
the hierarchy, clergy and representatives from Plast 
and the UAYA (SUM) preceded the Divine Liturgy.  
Responses were sung by the choir from St. Josaphat 
Ukrainian Catholic Church in Trenton under the 
direction of Roman Kuczarskyy. At the conclusion 
of the Divine Liturgy, His Grace, Bishop Bura 
expressed gratitude to the Sisters for providing this 
opportunity for spiritual enrichment for the faithful of 
the Archeparchy. Thanks were also extended to the 
hierarchy, clergy, and, especially the Faithful and 
youth present.  

Very Rev. Archpriest Myhailo Kuzma gave the homily 
at the Divine Liturgy. In his homily, Father Kuzma 
spoke of the need to see Christ in all persons – 
even in those we may have a difficult time loving. 
He explained that this is what mercy means. It was 
a message Rev. Kuzma repeated at the Moleben, 
speaking directly to the Freshman class from Saint 
Basil Academy as well as to all the pilgrims, stressing 
once again that we must love everyone – especially 
those we find difficult to love. He challenged the 
young women from SBA to go forth and be beacons 
of this love. A special healing anointing was offered 
by the hierarchy and clergy after the Moleben.   

Sister Dorothy Ann Busowski, Provincial Superior, 
welcomed all the pilgrims, the youth, and the clergy, 
inviting them to enter the doors of mercy to receive 
a special blessing and to carry that blessing and 
mercy to all whom they encounter not only today 
but every day. 

The Sisters are grateful to and honored by all who 
participated in the holy gathering. We ask for special 

(continued on next page)

Eighty-five Years Honoring the Mother of God (Pokrov)

St. Josaphat Choir, Trenton, NJ

Volunteers serving food

Pilgrim venerating icon and relic of  Bishop, 
Martyr and Confessor Mykola Charnetskyi

(continued from previous page)
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(continued from previous page)

blessings of God on each and every one of our 
guests and we look forward to seeing all of you at 
next year’s pilgrimage (or sooner).   

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 

Eighty-five Years Honoring the Mother of God (Pokrov)

Saint Basil Academy Freshman processing 
to the Grotto

Moleben at the Grotto

Anointing after MolebenCelebration of Moleben

Vocation Icon and Kiosk on display
during the Pilgrimage. Vocations website:

http://www.ukrainiancatholicvocations.com/
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Procession by Holy Trinity Chapel 

Eighty-five Years Honoring the Mother of God (Pokrov)
(continued from previous page)

Entering the doors of Holy 
Trinity Chapel which had been 

designated as Holy Doors 
during this Year of Mercy

Watch videos from the 
Pilgrimage on our YouTube 

Channel at  https://
www.youtube.com/user/
thewayukrainian/videos

Вісімдесят п`ята  Проща до Метері Божої 
Була успішною через участь слідуючих: 

 
Преосвященного Епископа Івана Бури 

Преосвященного Епископа Василя  Лостена 
 
 

Проповідника Всечеснішого Протопресвітера Михайла Кузьми 
 

Духовенства, котрі співслужили підчас Божественної Літургії, 
спoвідали і співслужили підчас  молебня 

 
Хору з Української Католицької Церкви Св. Йосафата, Трентон, 

Нью-Джерсі 
 

Парафій в Філядельфійські, Архиєпархії які пожертвували вареники 
 

 Всі наші чудові Василіянські Співучасники і добровольці, які 
пожертвували печево і свій час 

 
та всіх присутних прочан 

 
Сестри Чину св. Василія Великого дякують Вам 

Божественна Літургія буде відправленна в нашій Каплиці Пресвятої 
Трійці за Ваше намірення 

 
 

Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM  
Sisters of the Order of Saint Basil the Great 

Jesus, Lover of Humanity Province 
Fox Chase Manor, PA 

 

Pilgrim entering the Holy 
Door in Holy Trinity Chapel
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Мîëåбåíü òà Пàíàхèäà íà чåñòü Вëàäèêè Сîòåðà 
Оðòèíñüêîãî, ïåðшîãî óêðà¿íñüêîãî êàòîëèцüêîãî єïèñêîïà 
ó Сïîëóчåíèх Шòàòàх, бóäå ó íåä³ëю, 30 æîâòíÿ, 2016 ðîêó, 

â 3 ãîäèí³ ïîïîëóäí³, â Кàòåäð³ Нåïîðîчíîãî Зàчàòòÿ ó 
Ф³ëàäåëüф³¿

Ф³ëàäåëüф³ÿ, шòàò 
Пåíñèëüâàí³ÿ. У 
неділю, 30 жовтня, о 
3 годині пополудні, 
в і д п р а в л я т и м е т ь с я 
Молебень до Божої 
Матері та панахида 
за блаженний упокій 
Владики Сотера 
О р т и н с ь к о г о , 
М и т р о п о л и т о м 
Стефаном Сорокою у 
золотоверхій Катедрі 
Непорочного Зачаття, 
830 North Franklin 
Street, y Філадельфії. 
Інші ієрархи Української 
К а т о л и ц ь к о ї , 
В и з а н т і й с ь к о ї 
Католицької та Римо-
Католицької Церков 
с п і в с л у ж и т и м у т ь 
з Митрополитом 
Стефаном, разом 
з священиками 
та дияконами 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії.
 
Цього року Українська 
Католицька Церква 
відзначає 150-у річницю 
народження Владики 
Сотера у 1866 році та 
столітню річницю його 
смерті у 1916.
 
Отець-доктор Іван 
Кащак буде головним 
проповідником на 
відправі. Недавно отець 

Кащак написав книжку 
Владика Сотер Стефан 
Ортинський: Початки 
Східних Католицьких 
Церков в Америці, 
яка переповідає нам 
труднощі Владика 
Ортинський пережив 
як перший єпископ 
для Східних Католиків 
у Сполучених Штатах 
на початку ХХ століття, 
перед канонічним 
заснуванням окремих 
юрисдикцій Української 
Католицької та 
В и з а н т і й с ь к о ї 
Католицької Церков у 
Сполучених Штатах.
 
Всі вірні запрошуються 
на ці відправи 
вшанувати першого 
єпископа, який служив 
Українській Католицькій 
Церкві у Сполучених 
Штатах.
 
Після відправ буде 
легка перекуска у 
катедральній залі.
 
Дëÿ äîâ³äêè.

Владика Сотер Стефан 
Ортинський був 
першим єпископом для 
всіх Східних Католиків у 
Сполучених Штатах. Він 
народився 29 січня 1866 
року в селі Ортиничі, 

Львівської області. Він 
прийняв вічні обіти 
1 січня 1889 року в 
Чині Святого Василія 
Великого. 18 липня 1891 
року був висвячений 
на священика 
Владикою Сильвестром 
С е м б р а т о в и ч е м , 
М и т р о п о л и т о м 
Львівським, та відслужив 
Божественну Літургію 
Подяки в монастирській 
церкві м. Добромиля.
26 березня 1907 року 
Папа Пій Х назначив 
його єпископом для 
Східних Католиків в 
Америці і дав йому 
титул єпископа Дауля.
Митрополит Андрей 
Шептицький, Владика 
Констянтин Чехович 
та Владика Григорій 
Хомишин  висвятили 
його на єпископа 12 
травня 1907 року в 
катедрі св. Юра у 
Львові.

28 травня 1913 року 
Апостольський Престіл 
номінував Владику 
Ортинського екзархом, 
даючи йому повну 
владу, і окремим від 
юрисдикції кожної римо-
католицької дієцезії у 
Сполучених Штатах.
Владика Ортинський 
захворів на запалення 

Вëàäèêà Сîòåð 
Сòåфàí Оðòèíñüêèé

легенів і помер 24 
березня 1916 року у 
Філадельфії. Біля 10—
15 тисяч вірних прийшли 
на його похорон. 
Головний служителем 
був протосинкел 
(генеральний вікарій) 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
єпархії, преподобний 
отець Олександр 
Дзюбай.

Його тіло поховане 
у крипті Укранської 
Католицької Катедри 
Непорочного Зачаття 
у Філадельфії, штат 
Пенсильванія.
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Parishioners flock to McAdoo church for 
125th anniversary celebration

By Rachel Holly, October 
3, 2016 Hazleton 
Standard-Speaker

For 125 years, the faithful 
parishioners of St. Mary’s 
Ukrainian Catholic 
Church in McAdoo have 
made their patronage 
every Sunday — and this 
Sunday, the archbishop 
decided to join them.

More than 100 people 
packed into the ornate 
Ukrainian church, tucked 
into the heart of McAdoo 
along West Blaine Street.

With ribbons adorning 
the front fence, and 
a large greeting of 
“Vitayemo!” — Ukrainian 
for welcome — the 
churchgoers of St. Mary’s 
came out in numbers to 
celebrate.

“I’ve been a member for 
life,” Russell Postupack 
of McAdoo said, while 
attending with his wife, 
Diane.

“We wanted to come out 
since we weren’t sure 
we’d ever see another 
milestone like this again.”

The service began at 1 
p.m. and was standing 
room only by the time 
the liturgy began.

“We wanted to come out 

to celebrate,” Vladimir 
Holoviak of Sugarloaf 
Township added, with 
his father at his side. 
“My grandmother’s a 
member; we wanted to 
celebrate the milestone.”

This marks the capstone 
for the 125th anniversary 
celebrations, which also 
involved the pilgrimage 
of over 25 St. Mary’s 
parishioners from 
McAdoo to Shenandoah 
in September.

“It’s so wonderful to 
see the pews so filled,” 
photographer and 
parishioner Bill Reshetar 
said.

“There will be a book 
released, too, featuring 
photos throughout the 
years up until today 
telling the history of this 
church.”

In addition to the usual 
parish family, today’s 
service also featured 
Archbishop Stefan 
Soroka of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy 
of Philadelphia main 
celebrant at the Divine 
Liturgy.

After the sermon, a light 
reception was held for 
the attendees at Genetti 
Catering, Hazleton.

With many local churches 
merging or closing their 
doors, seeing St. Mary’s 
full of life and continuing 
strong brought joy to 
many of the locals, both 
inside and outside of the 
church.

“One hundred twenty-five 
years is really a reason 
to celebrate,” Reshetar 
said with a smile, as he 

snapped photos during 
the sermon.

http://standardspeaker.
com/news/parishioners-
flock-to-mcadoo-church-
for-125th-anniversary-
celebration-1.2098918

Patronage of the Mother of God (St. Mary’s) 
Ukrainian Catholic Church, McAdoo, PA 

(Photo: Deacon Waak)



(continued on next page)
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St. Mary’s 125 Anniversary Keynote Banquet Speech

125 years ago the 
world was so totally 
different than it is today.  
Overall conditions in 
Eastern Europe were 
very poor.  Life was a 
frustrating struggle for 
daily survival.  It was 
a time of total manual 
labor and back-breaking 
toil.  With no electricity, 
in house pluming, motor 
vehicles, or creature 
comforts of any type, 
life for our ancestors is 
hard for us to imagine 
as we take so much for 
granted today.  With 
our ancestors’ Eastern 
European economy a 
shambles, and all but 
a very small group of 
land-owners being rich, 
the desire to go to 
America became almost 
everyone’s dream.  
 
AMERICA!
More and more Greek 
Catholic settlers came 
to this mountain top 
berg of McAdoo. They 
lived in the drafty coal 
company homes they 
were promised, and 
worked endless hours in 
the bowls of the earth 
for mere cents per day.  
Their pays were further 
depleted at the coal 
company store that 
extended them credit 
and also deducted from 
them their rent.  Very 
little money was left over 
for their use afterwards.  

Not being able to read, 
write, or speak English, 
it was their Faith in God 
that sustained them.  He, 
GOD, was central to them 
in their lives.  Needing a 
house of prayer of their 
very own, they collected 
their pennies, and began 
to save for a church and 
cemetery of their own.  
As it is well known, they 
walked the 16 miles from 
McAdoo to St. Michael’s 
in Shenandoah to attend 
Divine Liturgy on Sundays 
until they could have their 
own house of God.

Soon a lot on West 
Blaine St. was purchased 
and a humble wooden 
clap-board church was 
constructed complete 
with onion dome, 3-bar 
cross, and a church 
bell just like they knew 

from their villages back 
home. The church 
was placed under the 
protection of the Mother 
of God.  Both town and 
Church membership 
steadily grew and the 
wooden church building 
became insufficient 
to accommodate the 
growing congregation.  
Consequently, plans 
began for building the 
present church building.

The tired and weary men 
returning from their long 
work shifts in the mines 
of Silverbrook, Yorktown, 
and Audenried, came 
home to put in yet a 
few more hours digging 
the basement for the 
foundation of the new 
church.  Despite their 
exhaustion, they still 
selected large boulders 

from near the mines 
where they worked, 
hoisted them onto horse 
and mule drawn wagons, 
to finally bring them 
home for the foundation 
of the new church and 
the cemetery walls which 
are all standing to this 
present day.  Like having 
their own church, it too 
was very important to 
have their own cemetery 
where they could lay to 
rest their deceased loved 
ones in wooden caskets 
facing east, because 
Holy Scripture teaches 
that Jesus will come from 
the east to judge us all 
on the last day, and in 
this way everyone could 
rise and face Him.

McAdoo 125th Anniversary - Reception (Photo: Deacon Waak)
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Father time pushed 
onward, and the 
parish community 
lived to celebrate its 
50th, 100th, and now 
125 thAnn i ve r sa r i e s .  
There was sadness and 
joy over all those years…  
There was great joy in 
the parish community, 
especially when 4 men 
were ordained to the 
Holy Priesthood, and 
2 to the Deaconate.  
The parish community 
beamed with pride as 
it bustled with vibrant 
organizations such as the 
Sacred Heart Society, 
The Girls’ Sodality, The 
Holy Name Society, The 
Junior, Senior, and Mens’ 
Church Choirs, the St. 
Olga Society, Altar Boys, 
the Kaska Dance Group, 
the Deanery Choir, and 
Ukrainian Drama Club 
of the 1020’s.

Finally a clearly defined 
ethnic Ukrainian identity 

crystalized in the late 
1920 and early 1930’s 
and St. Mary’s became 
a dynamo of Ukrainian 
ethnic identity, cultural 
arts, folk dances, 
folk songs, teaching 
Ukrainian language, 
(vyshivany) artistic folk 
stitchery, and the art 
of making the colorful 
pysanky.

AND NOW TODAY
And now, here we are. 
Where do we go from 
here? By the grace of 
God we survived upon 
a rich past history of 
Faith, through joys and 
sorrows to celebrate this 
125 year anniversary.  
But where do we go 
from here?

I POSE TO US THESE 
QUESTIONS:

In a day when it’s 
fashionable to turn away 
from God, abandon 

the Faith, His Church 
and teachings under 
a variety of excuses 
and justifications from 
clergy weaknesses and 
failings, to modern 
day teachings that we 
are self-sufficiency and 
don’t need God.  Or 
convincing oneself that 
I can enjoy a TV mega 
church evangelist, pray 
at home, and forget all 
about belonging to an 
organized Church Faith 
community.  Will I make 
my decision based upon 
the pastor’s personality, 
or the imperfect church 
membership, or will I 
keep my faith in Jesus 
Christ despite all odds?  
What am I willing to do 
for God?  What will I give 
to Him?  Will I love and 
care for others despite 
the hurts and adverse 
conditions that happen 
in all parish life?  Am I 
willing to work together, 
give my talents, forgive 

other’s failings, or will 
I indulge in pride and 
anger, and “take my ball 
and go home”?  Will I 
welcome in the stranger, 
and care for the poor 
sick, elderly and lonely?  
Am I ready to teach 
the young and old the 
faith in Jesus Christ the 
incarnate God/man?

Only you and I can 
answer these questions 
individually one by one, 
but their answers will 
determine where our 
125 history will take us 
from here.  God bless 
you!

Deacon Michael 
Waak, Parish Son

*Adapted from article 
submitted by Deacon 
Waak

St. Mary’s 125 Anniversary Keynote Banquet Speech
(continued from previous page)

McAdoo 125th Anniversary - Reception (Photos: Deacon Michael Waak)

McAdoo Choir
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Важливі події в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії 
 
Для зручності подаємо перелік дат і важливих заходів.  
 
 
 
9 жовтня 2016 р. – святкування 100-літнього ювілею української католицької церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці, Bayonne, NJ.  Божественна літургія об 11 год. ранку. 
 
15 жовтня 2016 р. -  Церемонія відкриття Святих Дверей - 15 жовтня 2016 р., о 1 год. пополудні. 
Проща – Сповідь і Молитва. 
Поклоніння копії Туринської Плащаниці.  
О 4 год. дня Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока разом зі священиками Північно-Антрацитного  
деканату відслужить Божественну літургію в українській католицькій церкві святих Кирила й Методія в 
Олифант, Пенс., за адресою: 135 River Street, Olyphant, PA.  
Запрошуємо всіх! 
 
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. Молебень та Панахида о 3 год. дня в Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття у Філадельфії,  Пенс. 
 
6 листопада 2016 р. – Святкування 95-річчя української католицької церкви святого Івана Хрестителя та 
10-річчя відкриття  Українського Культурного Центру в Виппані, Н. Дж. 
 
9, 10 листопада 2016 р. – Архиєпархіяльна конференція духовенства, Вашінгтон, ОК. 
Святкування 75-літнього ювілею заснування нашої Української Католицької Семінарії св. Йосафата, 
Вашінгтон, ОК. 
 
13 листопада 2016 р. – Архиєрейська Божественна літургія в Українському Католицькому Крайовому 
Соборі Пресвятої Родини в Вашінгтоні, ОК.  
Подячне святкування 75-річчя Української Католицької Семінарії св. Йосафата, Вашінгтон, ОК. 
 
9 грудня 2016 р. -  Щорічна подячна Божественна літургія на Празник Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці св. Анною: за всіх жертводавців Української Католицької Архиєпархії Філадельфії, 9 год. 
ранку, Українська Католицька Катедра Непорочного Зачаття, Філадельфія, Пенс.  
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ALL ARE INVITED  and 
OPEN TO THE PUBLIC:  
(Beginning) On Saturday, 
October 15, 2016 The 
Vatican-commissioned 
Replica of the SHROUD 
of TURIN will be 
venerated at SS. Cyril 
and Methodius Ukrainian 
Catholic Church,135 
River Street, Olyphant, 
PA.  for two weeks.  

St. Cyril's is designated a 
"Holy Door" Church in the 
NEPA Ukrainian Catholic 
Deanery.  On Saturday, 
October 15, 2016, 
Saturday: The Church 
doors open at l:00 p.m. 
with the Veneration of the 
Vatican-Commissioned 
Replica of the Shroud 
of Turin at 2:00 p.m., 
Confessions (Sacrament 
of Reconciliation)  Then at 
3:30 p.m. Praying of the 
HOLY ROSARY and at 
4:00 p.m. Divine Liturgy, 
con-celebrated by 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka and 
Clergy of the North 
Anthracite Ukrainian 
Catholic Deanery.

Additional information 
contact Rev. Nestor 
Iwasiw, Pastor 570-489-
2271. website: stcyrils.
weconnect.com This 
event coincides with the 
128th Anniversary of SS. 
Cyril's and Methodius 
Ukrainian Catholic 
Church in October 2016. 
(1888-2016)

St. Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic Church

Olyphant, PA
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South Anthracite Deanery Ukrainian Seminary Day 
Raises $50,000

The clergy of the Pa. South Anthracite Deanery presented a check for $50,000 to Metropolitan Stefan 
Soroka as the proceeds from the Annual Ukrainian Seminary Day and the Deanery Lenten devotions.

From 1985 through this year, 2016, Ukrainian Seminary Day has raised over $835,000 for the 
financial support of St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary, adjacent to the campus of The Catholic 
University of America in Washington, D.C. 

Pictured left to right, Father Roman Pitula, Rev. Archpriest Michael Hutsko, dean; Msgr. James T. 
Melnic, Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka, Msgr. Myron Grabowsky, Father Petro Zvarych and 
Father Mark Fesniak. Not photographed: Father Mykola Ivanov and Deacon Paul Spotts.
 



 
 

“Moved by Mercy” 
Respect Life Month, October 2016 

My dear friends in Christ: 
 
This summer, I traveled to Poland for World Youth Day, where millions of young Catholics gathered. A 
theme chosen by Pope Francis that I addressed in a talk I gave to young people was, “Now is the time for 
mercy.” It’s timely, isn’t it? Yet, as in a story I shared about Pope Saint John Paul II, it’s also timeless. 
For years, Poland had been oppressed, with no freedom of religion. Human rights had been trampled, and the 
sacredness of human life violated. Then Pope John Paul II visited in 1979 with a message that changed the 
world. 
 
He spoke about God, about faith, about human dignity, truth, and the sacredness of human life. He spoke 
about Jesus and the Church. And what do you think happened? Over a million people responded, chanting 
over and over, “We want God! We want God!” Mikhail Gorbachev said it was Pope John Paul II’s nine-day 
visit that led to the fall of communism.  
 
After my talk concluded, history repeated itself. Youth from all over the world chanted, “We want God! We 
want God!” The Lord was moving hearts with his mercy.  
 
God offers his gift of mercy to each and every one of us, no matter what. But we have to decide to receive 
that gift—whether or not to turn away from sin and turn, instead, toward him. We have to decide whether we 
want God.  
 
The theme of the 2016-17 Respect Life Program is “Moved by Mercy” (usccb.org/respectlife). When we let 
our hearts be moved by God’s mercy, it shapes everything. As Pope Francis said, “We are called to show 
mercy because mercy has first been shown to us” (Misericordiae Vultus). 
 
God made each of us in his own image and likeness.  He desires to be united with us forever in a loving 
relationship.  God loves us, treats us with respect, and asks us to do the same with others.  Every person is 
sacred and must be treated with the dignity they deserve.  No one should ever be treated callously or 
carelessly - - everyone should be cherished and protected! 
 
From each tiny child waiting to be born, to individuals nearing death, all are precious and deserve our care 
and protection. Women and men suffering after abortion, individuals tempted to end their lives, couples 
longing to conceive a child, people pushed to the margins of society by a “throwaway culture,” expectant 
mothers facing challenging pregnancies, and every other person—each “has a place in God’s heart from all 
eternity” (Amoris Laetitia, 168).  
 
Let’s ask God to make us channels of his loving mercy: Lord, help us to receive your mercy and turn to you 
each moment. And please guide us in extending your mercy to others today. Now is the time for mercy.  
 

Sincerely yours in Christ,  
 

 

 
Timothy Cardinal Dolan 
Chairman 
USCCB Committee on Pro-Life Activities 
October 2016 
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Пîшàíà æèòòÿ – м³ñÿцü æîâòíÿ

Яê ïðèãîòîâëÿòè ñâî¿х бëèæíèх äî æèòòÿ ç Бîãîм

1 – При кінці життя близької людини зверніться до Бога, щоб Він перебував разом з вами, членами 
вашої родини чи приятелями.
2 – Старайтеся виконати останні бажання помираючого.
3 – Постарайтеся як найкраще зрозуміти католицьке вчення про кінець земного життя.
4 – Майте терпіння до страждань умираючого.
5- Поможіть їм довести до кінця незавершені справи.
6 – Постарайтеся полагодити нерозуміння  між помираючою особою і її рідними чи приятелями.
7 –Нагадуйте їй про приємні моменти мунулого життя.
8 –Забезпечте спокійне і духовне середовище біля помираючої особи.
9 – Будьте чуйними, щирими і співчутливими.
10 – При відході душі помираючої особи старайтеся бути спокійнеим, стримувати свій біль втрати, щоб 
душа перенеслася до вічного життя тихо і побожно.

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 18)
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Пîшàíà æèòòÿ – м³ñÿцü æîâòíÿ

Навчання наших єпископів:
“Повага до життя не вимагає, щоб ми пробували продовжити життя з допомогою лікарського 
втручання, яке є неефективне чи надміру обтяжливе.”  У той сам час, навмисне прискорення 
смерті чи то з допомогою медикаментів, чи навмисного нехтування елементарним доглядом 

ображає нашу Богом дану гідність і морально неприпустиме.  Щодо ширшої інформації, можете 
звернутися до нашого сайту:  www.usccb.org/ToLiveEachDay

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-caring-
for-loved-ones-at-life-s-end.pdf

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)
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 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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Children's Liturgy at St John's - Northampton PA
 

The children were welcomed by Father David Clooney. 

In recognition of the new school year and the beginning of our 2016/2017 Religious Education 
Program at St John’s in Northampton, PA, Father Clooney  held a Children’s Liturgy on Sunday-
October 2, 2016 at the 9:00 AM Liturgy.

Altar Servers who were present for the Children’s Liturgy on October 2.
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St John's Religious Education Program 2016/2017 - 
Northampton, PA

On Tuesday-September 27, 2016 – we had Nicholas Naylor (older brother of  Andrew Holmes and 
Christian Holmes) address the students regarding his military duty with the USAF.  Nicholas attended St 
John’s Religious Education Program as a young student and we were very happy to have him return to 
speak with the children.  This year the students are collecting “care package items” so we can send them 
to the US Troops who are serving overseas for Christmas.  Nicholas will return on October 18 and assist 
the children in boxing up the care packages, so we can mail them in time for the US Troops to get them 
for Christmas.  (Nicholas Naylor showed the children some of the equipment he uses, when doing missions  
on an airplane.)

Students listen to Christian 
Holmes as he instructs them on 

the Altar Server Duties

Students / Altar Servers: Andrew Holmes & 
Christian Holmes (shown in 3rd row) instructed 
our young male students on the activities that an 
Altar Server preforms during Liturgy. Because 
of our active Religious Education Program, 
we have many students who assist Father 
Clooney during our weekly Liturgies. First Row: 
Kolby Miller, Stephen Fedorak; Second Row: 
Alexander Neagle, Maxwil Kochan, Donato 
Brigidi, Matthew Barbieri

On Tuesday-September 20, 2016 – our 
Religious Education Program started 
again for the 2016 / 2017 School year.
 

Nicholas Naylor All our students with Nicholas Naylor
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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 

St. Vladimir Parish Flea Market 
Scranton, PA

 
The annual Flea Market 
sponsored by St. Vladimir 
Ukrainian Greek Catholic 
Church will be held in the 
Parish Center, 428 North 
Seventh Avenue, Scranton 
on Saturday, October 
15, 2016 from 9:00am 
to 2:00pm. Doors will not 
open before  9:00am. 
This event benefits the 
Parish Children’s Religious Education Program.

Slavic and American foods will be available 
for purchase along with tickets for an attractive 
basket raffle.

For additional information contact Daria at 
570 963-1580.

Year of Mercy Column - 
October 2: 

Artisans of Mercy
by Mr. Peter Yaremko

Some 25,000 people attended Pope Francis’s 
general audience in St. Peter's Square a few 
days after the canonization of Saint Teresa of 
Kolkata.

Before delivering his final blessing, the Pope 
called on young people to follow her example 
and be "artisans of mercy."

Why did he use the example of an artisan to 
illustrate his call for us to do God’s missionary 
work through “an authentic evangelic path?”

An artisan is a worker in a trade that demands 
special skills, especially work that involves 
producing useful things by hand.

Both Jesus and his earthly father, Joseph, 
labored as skilled carpenters. Using handheld 
tools, they shaped wood toward new uses and, 
therefore, could be called artisans.

Men and women today create false images of 
God, the Pope said. They often think of him as 
a "psychological refuge" that provides comfort 
during difficult times. Or they reduce Jesus to 
just another teacher of ethics.

These erroneous perceptions "cancel out 
his missionary impulse that is capable of 
transforming the world and history."

Christians, Francis said, believe in the God 
of Jesus Christ, who wants us "to grow in the 
living experience of his mystery of love."

Our prayer today: Lord Jesus, grant us the gift 
of great faith so that we can become signs and 
instruments of your mercy.
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BASKET RAFFLE & 
DINNER 

SUNDAY OCTOBER 
23RD 

Doors open @ 2PM 
Drawing will start @ 

4:30PM 

GET YOUR TICKETS!!! 
 

Afternoon of Fun:  
Basket Raffle 

Pick your package 
 

Dinner is also 
available 

Package 1= $20 
you get 15 tickets 
for the raffle and a 
spaghetti platter 

for dinner. 

Pa

Package 2= $15 
you get 20 tickets 

for the raffle 

Drinks available 
for Purchase 

NATIVITY OF BVM 
HALL 

211 Grace Street
Reading, PA 19611

Call for Tickets or 
questions

Call :                            
Debbie M. 717-383-3162 

Ellen R. 610-207-7875  or 
Rectory 610-376-0586

DOORS OPEN AT NOON 

GAMES BEGIN AT 1 PM 

SUNDAY, NOVEMBER 6TH 

Presentation of Our Lord 
1564 Allentown Road 

Lansdale, PA 

Presentation of Our Lord 
Ukrainian Catholic Church 

  F
all

 B
as

ke
t B

ing
o 

Tickets: 
$20 in 

advance 
$25 at 

the door 

 

FOR TICKETS AND INFORMATION:  

PLEASE CALL ALICIA AT 215-852-3463  

Sample only 

Fa
bu

lo
us

 F
oo

d Filled B
askets 

 

Our next day of communal prayer will be 
on Sunday, Oct. 30 at St. Mary’s Chapel.  

Fr. Peter Shyshka will be available for confes-
sions at 2:00 pm and then celebrate the 2:30 
Divine Liturgy (bi-lingual).  The Year of Mer-
cy is coming to a close soon and we invite you 

to come and receive the plenary indulgence 
and graces that our Loving and Merciful God 

wants to bestow upon you.  
(Refreshments wand social will follow the service)  

 
 

150 Sisters Servants Lane 
 Sloatsburg, NY 10974 

845-753-2840 

SSMI’s invite 
all to  

Year of Mercy 
Communal Prayer  
St. Mary’s Villa  
Sloatsburg, NY 

 
Oct. 30, 2016 

Christmas  Bingo 
Date Change  

Sunday, November 6th, 2016 
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 
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Пàïà äî êàòåхèò³â: мè íå є â³ñòóíàмè íåщàñòÿ, àëå – 
íîñ³ÿмè ðàäîñò³

25/09/2016 

Той, хто звіщає Христову 
надію, є, одночасно, 
далекоглядним, бо 
здатний скерувати 
погляд за межі 
проблем, і добре 
бачить зблизька, бо 
зауважує ближнього та 
його потреби. Думками 
про це Папа Франциск 
поділився, проповідуючи 
під час Святої Меси, 
яку він очолив на 
площі Святого Петра 
у Ватикані з нагоди 
Ювілею катехитів.

До заключного 
Є в х а р и с т і й н о г о 
богослуження під 
проводом Наступника 
святого Петра у 
неділю, 25 вересня 
2016 р., паломники, які 
присвятили своє життя 
передаванню віри, 
готувалися протягом 
двох днів, беручи 
участь в молитовних 
зустрічах, які Папська 
Рада сприяння 
новій євангелізації 
організувала в різних 
храмах Риму. В прощі 
беруть участь також і 
катехити з України та 
українські катехити, які 
служать в спільнотах 
діаспори.

«Благаю, … щоб ти 
зберігав заповідь без 
плями, без догани», – 
писав святий Павло 

до свого учня Тимотея. 
Як зауважив Святіший 
Отець, коментуючи під 
час проповіді ці слова, 
апостол немовби бажає 
«зосередити наш погляд 
на тому, що є суттю 
віри». Він, як бачимо, 
не перелічує різні 
моменти та аспекти, 
але підкреслює те, що є 
серцем віри.

«Тим центром, навколо 
якого все обертається, 
– сказав Глава 
Католицької Церкви, 
– пульсуючим серцем, 
що всьому дає життя, 
є пасхальне звіщення, 
перше звіщення: 
Господь Ісус воскрес, 
Господь Ісус любить 
тебе, віддав за тебе 
Своє життя, воскрес та є 
живим, перебуває поруч 
з тобою та кожного 
дня на тебе очікує. Ми 
ніколи не повинні про 
це забувати. Під час 
цього Ювілею катехитів 
від нас вимагається 
не втомлюватися 
ставити на перше місце 
головну благовість віри: 
Господь воскрес. Не 
існує важливіших тем, 
ніщо не є міцнішим та 
актуальнішим».

Як зауважив далі Папа, 
заповідь, про яку згадує 
святий Павло, пригадує 
нам і про «нову 
заповідь» Ісуса: щоб ви 
любили одні одних так, 

як я вас полюбив. «Саме 
люблячи звіщається 
Бога-Любов: не силою 
переконливості, не 
накидаючи істину, не 
запеклістю навколо 
якогось морального чи 
релігійного обов’язку, – 
наголосив проповідник. 
– Бога звіщається, 
зустрічаючись з людьми, 
будучи уважними до 
їхньої історії та їхнього 
шляху. Тому що Господь 
– не якась ідея, але – 
жива Особа».

За словами Наступника 
святого Петра, Господнє 
послання проходить 
через правдиве та 
просте свідчення, через 
слухання та прийняття, 
через променіючу 
радість. Неможливо 
добре говорити про 
Ісуса, будучи сумними, 
чи передавати красу 
Бога лише гарними 
проповідями. «Бог 
надії, – сказав він, 
– звіщається, живучи 
сьогодні Євангелієм 
любові, не боячись 
свідчити його також і за 
допомогою нових форм 
звіщення».

У цьому контексті 
проповідник перевів 
свій погляд до 
Євангельського уривку 
про відому притчу 
про багача й Лазаря, 
яка, за його словами, 
допомагає нам 

«зрозуміти, що означає 
любити» та «уникнути 
деяких загроз». Бачимо 
багача, який навіть 
не зауважує убогого 
Лазаря при своїх 
дверях. Папа зауважив, 
що Святе Письмо не 
говорить, що він був 
злим чи скоїв комусь 
кривду. Але він не був 
здатним «поглянути за 
межі свого світу, що 
складався з бенкетів 
й дорогого одягу», не 
бачив того, що діється 
за дверима його дому, 
де лежав Лазар, його 
не цікавило те, що 
діялося назовні.

«До його серця, – 
зауважив Святіший 
Отець, – увійшла 
світськість, яка вчиняє 
душу нечулою. 
Світськість є “чорною 
дірою”, що поглинає 
добро, гасить любов, 
тому що підчиняє 
все власному я. Тоді 
бачимо лише примарне 
і не зауважуємо інших, 
бо стаємо байдужими 
до всього. Той, хто 
потерпає від цієї 
важкої сліпоти, часто 
поводиться “косооко”: 
з благоговінням 
дивиться на відомих 
людей, приналежних 
до високих кіл, яких 
подивляє світ, і відвертає 
погляд від численних 

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 25)
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Лазарів сьогодення, від 
убогих і страждаючих, 
які є Господніми 
улюбленцями».

Але Господь, як 
наголосив Наступник 
святого Петра, дивитися 
на тих, кого світ викидає, 
немов непотріб. Лазар 
є «єдиним персонажем 
в усіх Ісусових притчах, 
названий по-імені», а 
його ім’я означає «Бог 
допомагає». І Бог не 
забув про нього, але 
прийняв на бенкеті у 
Своєму царстві. Багач, 
натомість, не має імені, 
а його життя впадає 
у забуття, адже «той, 
хто живе для себе, той 
не творить історію», 
а «нечутливість 
сьогодення викопує 
назавжди непрохідні 
провалля».

Папа звернув увагу 
на ще один контраст, 
присутній в цій 
притчі: пишне життя 
безіменного багача 
описане у хвалькуватій 
формі, і навіть після 
смерті він наполягає 
на своїх інтересах. 
Натомість, бідність 
Лазаря змальована «з 
великою гідністю»: з 
його уст не зриваються 
слова нарікання чи 
зневаги.

«Як слуги Ісусового 
слова, – зауважив 
у цьому контексті 
проповідник, – ми 
покликані не виставляти 
напоказ примарне і 
не шукати славу, але 
також не можемо бути 
сумними й постійно 
нарікати. Ми не є 
пророками нещастя, які 
любуються в тому, щоб 
вишукувати загрози 
чи викривлення, не є 
людьми, що окопалися 
у власних середовищах, 
звідки видають гіркий 
осуд суспільству, 
Церкві, всім й усьому, 
занечищуючи світ 
негативністю».

За словами Святішого 
Отця, «той, хто звіщає 
Ісусову надію, є носієм 
радості і бачить далеко, 
бо має перед собою 
горизонти, а не стіни, 
тому що вміє поглянути 
за межі зла та проблем. 
Одночасно, він дуже 
добре бачить зблизька, 
тому що є уважним 
до ближнього та його 
потреб». І Господь 
заохочує нас знаходити 
шляхи для того, щоб 
виходити назустріч 
потребам ближніх, тому 
що «час, призначений 
на допомогу», 
подарований Ісусом та 
є «нашим найбільшим 
скарбом», який можемо 

здобути на землі.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/09/25/

папа_до_катехитів_ми_
не_вістуни_нещастя,_а_
носії_радості/1260580

СІМ’Я — ЦЕ СОЮЗ 
ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ: У 
ЗАПОРІЖЖІ ВІДБУВСЯ 

ДРУГИЙ “МАРШ ЗА 
ЖИТТЯ”

Головним проспектом Запоріжжя 2 жовтня 
тисячі людей пройшли у колонах «Маршу за 
життя». Це вже другий такий марш у місті, 
організований Духовною Радою християнських 
церков Запоріжжя. 

h t t p : / / r i s u . o rg . ua/ua/ i ndex/a l l _ news/
community/religion_and_society/64658
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Що стається з нашим серцем, коли нас опановує «духовний відчай»? Відповідь на це запитання 
намагався дати Папа Франциск у своїй проповіді, зосередженій на постаті біблійного Йова, яку 
він виголосив під час Святої Меси в каплиці «Дому святої Марти» у вівторок, 27 вересня 2016 
р., вказуючи на важливість тиші й молитви. З нагоди літургійного спомину святого Вінкентія де-
Поль, Святіший Отець пожертвував Євхаристію в наміренні сестер вінкентіянок, Дочок Милосердної 
Любові, які служать в «Домі святої Марти».

У першому читанні розповідалося про праведного Йова, який був багачем і все втратив. Загинули 
навіть його діти. Він почувається загубленим, але не проклинає Бога. Він переживає «духовний відчай», 
який виливає перед Богом, «немов син перед батьком», але з його уст не зриваються прокльони.

«Духовний відчай – це річ, яка трапляється з кожним із нас. Він може бути слабшим чи сильнішим… 
Але всім доводиться переживати похмурий стан душі, безнадію, зневіру, небажання жити, відсутність 
світла в кінці тунелю, збудження серця, наплив ідей… Духовний відчай – це відчуття, ніби нашу душу 
розтоптано: здається, що не можу і не хочу жити. “Краще смерть!”, – виливав свою душу Йов: “Краще 
вмерти, ніж так жити”. Ми повинні зрозуміти, – перестеріг проповідник, – коли наш дух перебуває в 
цьому стані посиленого смутку, який мало-що не душить нас. Це трапляється з усіма нами, більше чи 
менше відчутно, але з усіма. Мусимо зрозуміти, що діється в нашому серці».

За словами Наступника святого Петра, у цьому контексті ставимо собі запитання: «А що слід чинити, 
коли переживаємо такі темні хвилини, чи то з огляду на родинну трагедію, хворобу, на щось, що 
нас пригноблює?». Хтось, як зауважив він, вважає, що вистачить «взяти снотворне» і «віддалитися 
від сумних фактів», або «перехилити дві, три чи чотири чарки». Але це «не допомагає». Що слід 
чинити, «коли приходить духовний відчай, коли стаємо літеплими, подавленими, почуваємося без 
надії», підказують літургійні тексти.

Папа процитував респонсорійний псалом, в якому чуємо: «Нехай прийде перед Твоє обличчя моя 
молитва!». За його словами, слід сильно молитися, як це чинив Йов, «взивати вдень і вночі». «Господи, 
ти вкинув мене в глибоку яму… Тяжить на мені гнів Твій… Нехай прийде перед Твоє обличчя моя 
молитва!» – це, як зауважив проповідник, молитва, і саме так ми повинні молитися «в найтемніші 
хвилини», коли почуваємося у відчаї, розтоптаними, але також «виливати свою душу перед Богом, як 
це чинив Йов».
Далі Святіший Отець звернув увагу на ще один аспект: Святе Письмо розповідає про мовчання 
друзів Йова. Він зазначив, що коли стоїмо перед страждаючою особою, «слова можуть скривдити». 
Важливим є бути поруч, дати відчути близькість, «а не виголошувати промови». «Коли хтось страждає, 
коли людина переживає духовний відчай, – сказав він, – слід якнайменше говорити, але, натомість, 
підтримувати мовчанкою, близькістю та ласкою її молитву до Отця».

Отож, як підсумував Наступник святого Петра, слід вміти розпізнавати «хвилини духовного відчаю», 
коли почуваємося «безнадійними», а тоді – «молитися до Господа», як цього навчає 87 Псалом. По-
третє, коли наближаємося до особи, що страждає, «чи то з огляду на хворобу, чи від якихось інших 
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терпінь, але перебуває у відчаї», найкращою поставою є мовчання, але «мовчання, наповнене 
любов’ю, близькість, ласкою». Слід, натомість, уникати промов, «які не лише не допомагають, 
але можуть скривдити».

«Просімо у Господа, – заохотив Святіший Отець, – щоб дав нам ці три благодаті: благодать 
розпізнавати духовний відчай, благодать вміти молитися, коли перебуватимемо в цьому стані 
духовного відчаю, та благодать вміти супроводжувати осіб, які переживають жахливі хвилини 
смутку й духовного відчаю».

h t tp ://uk. radiovat icana.va/news/2016/09/27/папа_духовний_в ідчай_долається_
молитвою/1260985

Пàïà: Дóхîâíèé â³äчàé äîëàєòüñÿ мîëèòâîю
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 27)


