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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ - cт. 5

30-ого жовтня ц.р. під час панахиди на честь єпископа Сотера Ортинського,  
Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока кадить.

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

У Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії  
відбулися  богослуження на вшанування 

Єпископа Сотера Стефана Ортинського, ЧСВВ

Філадельфія -  30-
го жовтня 2016 р. в 
Українській Католицькій 
Катедрі  Непорочного 
Зачаття в Філадельфії 
відбулися Молебень 

та Панахида на 
вшанування Єпископа 
Сотера Стефана 
Ортинського, ЧСВВ.

Єпископ Сотер Стефан 

Ортинський був 
першим Єпископом для 
всіх східних католиків 
в Сполучених Штатах 
Америки.  Цього року 
Українська Католицька 

Церква  відзначає 
150-ліття від дня його 
народження в 1866 р. 
та  100-ліття від дня 

(Продовження на ст. 2)

В цьому випуску:
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У Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії відбулися  богослуження 
на вшанування Єпископа Сотера Стефана Ортинського, ЧСВВ

Митрополит Стефан

о. Кащак проповідує.

Єпископ-ємерит Іван Кудрик 
читає Євангелію.

Митра єпископа Ортинського.

смерті в 1916 р.

Єпископ Сотер 
Ортинський похований  
у крипті української 
католицької Катедри 
Непорочного Зачаття в 
Філадельфії.

На початку відправ 
на вшанування 
Владики Ортинського  
М и т р о п о л и т -
Архиєпископ Стефан 
Сорока привітав всіх 
присутніх, після чого 
відправив Молебень 
до Матері Божої в 
співслужінні єрархів 
нашої Церкви:  
Владики Івана Бури, 
Єпископа-помічника 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії, Єпископа 
Павла Хомницького, 
ЧСВВ, зі Стемфордської 
Єпархії, Єпископа-
емерита Василя 
Лостена зі Стемфорду, 
та Єпископа-емерита 
Івана Кудрика 
з Візантійської 
Католицької Єпархії в 
Пармі.  

Проповідником на 
вшануваннях був отець-
доктор Іван Кащак, 
автор нещодавно 
виданої книжки 
«Владика Сотер 
Стефан Ортинський: 

(Продовження на ст. 3)

(продовження ç попередньої сторінки)
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У Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії відбулися  богослуження 
на вшанування Єпископа Сотера Стефана Ортинського, ЧСВВ

Єпископ Сотер Ортинський 
похований  у крипті 
української католицької 
Катедри Непорочного 
Зачаття в Філадельфії.

Молитва в крипті.

початки Східних 
Католицьких Церков в 
Америці», який розкрив 
перед присутніми 
зусилля, які докладав 
Єпископ Ортинський 
як перший єрарх  
Східних Католиків  в 
Сполучених Штатах на 
початку ХХ ст. ще перед 
канонічним заснуванням 
окремої юрисдикції 
над Українською 
Католицькою і 
В і з а н т і й с ь к о ю 
Католицькою Церквами 
в Сполучених Штатах 
Америки.  

На завершення 
Молебню всі 
вірні молилися за 
беатифікацію Владики 
Сотера Стефана 
Ортинського, ЧСВВ. 
Б о г о с л у ж е н н я 
завершили Панахидою. 
У притворі Катедри були 
виставлені фотографії, 
в яких відображалося 
життя Владики Сотера, 
та його митра.

Фото: Тереcа Сівак, 
«Шлях»

Пропонуємо подивитися 
відео зі вшанування 
Владики Сотера 
Ортинського на каналі 
YouTube.   https://
www.youtube.com/user/
thewayukrainian/videos

(продовження ç попередньої сторінки)
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ПРАЗНИК СВ. АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА
8  ЛИСТОПАДА 2016

“Небесних воїнств Архистратиги!  Молимо вас 
завжди ми, недостойні, щоб вашими молитвами 
ви захистили нас покровом крил духовної вашої 
слави, охороняючи нас, що прибігаємо і щиро 
кличемо:  Від бід визвольте нас, як чиноначальники 
небесних сил!”    (Тропар)
 
Бог з любови сотворив ангелів.  Вони самі духи, 
не мають тіла, тому вони є невидимі.  Бог хотів 
переконатися, чи ангели також Його полюбили.  
Тому Бог дав ангелам певні накази.  Ті ангели, 
що любили Його, радо та скоро послухали Його.  
Провідником добрих ангелів став Архангел Михаїл.   

А ці ангели, що не послухали Бога стали злими 
ангелими, злими духами.  Вони були непослушні, 
тому Бог не допустив їх до неба, відкинувши їх 
від Себе у місце смутку й терпіння.  Називаємо 
їх злими силами, демонами, дияволами. Вони 
намовляють людей до злого.  Спокуси диявола не 
дають нам послухати Бога, не дозволяють робити 
добро й спокушають до гріха.

Митці часто представляють Архангела Михаїла з 
мечем у руці.  Це знак, що він воює проти зла в 
обороні правди.  Крила означають, що Архангел 
скорий до сповнення Божої волі.

В першому храмі українької греко-католицьскої Церкви в Америці, св. Михаїла в Шенендоаг, Пенс., 
св. Архангел зображений в мозаїці з скриптом, зі словами:  “Я є полководцем Бога. Тримаючи меч, я 
буду доглядати, обороняти, воювати й захищати тих, які прийдуть тут зі страхом.”

Багато наших церков тут в Америці й в Україні присвяченні до цього святого Архангела й Хоронителя.  
Наш український народ з давних-давен видають пошану, моляться й просять допомоги у нього.  Часто 
ім’я Михаїл, що означає “хто, яко Бог”, батьки надають своїм синам при хрещенні. 

Свято Архистратига Михаїла вчить нас бути сильними в любові до Бога та відважними в обороні 
добра.
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      METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA 
Ukrainian Catholic 

827 North Franklin Street 
Philadelphia, Pennsylvania 19123-2097  

Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377  
ukrmet@ukrcap.org 

 
No.  599/2016 O       Office of the Metropolitan 
This Number Should be Prefixed to Your Reply 
 

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 
ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ 

ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, 
НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТАХ АМЕРИКИ 
 

Слава Ісусу Христу! 
 

ЧАС ЗАДУМАТИСЯ НАД ТИМ, ДЛЯ ЧОГО МИ ЖИВЕМО В ЦЬОМУ СВІТІ 
 

Від дня святого Пилипа, який припадає на 14-те листопада (за Григоріянським 
календарем), чи 27–ме листопада (за Юліянським), розпочинається традиційний піст 
для приготування до святкування Різдва, чи народження нашого Господа і Спаса Ісуса 
Христа.  Він збігається з гарячковою порою передріздвяних приготувань, гонитвою за 
подарунками, запрошень до участі в різних святочних заходах.  Цей час дійсно стає 
викликом – як відмовитися від наших земних пристрастей і уділити більше часу на 
молитву та роздуми.  Багато з нас, переобтяжені цими приготуваннями, врешті 
відсторонюються від усього цього і запитують себе, чи справді усі ці речі приносять нам 
радість і втіху.  Ми  замислюємося над тим, для чого ми живемо в цьому світі.   

 
Папа Франциск в Апостольському поученні «Радість Євангелія»,  говорить, що ви і  я  

«маєте мету життя на землі»,  і що це є причиною, чому ви і я  живемо на землі.  Ви і я 
покликані жити як місіонери, які переживають щиру радість від прагнення добра для 
інших, від бажання їм радості.  Такими ми є.  Святіший Отець закликає нас 
зближуватися з іншими і діяти їм на благо. У відповідь наші серця широко відкриються 
для найбільших і найчарівніших Господніх дарів.  «Кожного  разу як наші очі  
висловлюють вдячність іншим,  ми  зростаємо в вірі й пізнанні Бога». 

 
Нещодавня беатифікація святої Терези з Калькути пригадує нам про життєву посвяту 

«давати, аж до болю».  Мати Тереза віддавалася аж до болю, але продовжувала 
уділяти своє зрозуміння, співчуття, турботу і відданість.  Вона  засвідчила нам, що кожна 
особа достойна нашої жертовності.  Папа Франциск нагадує нам, що «кожна людська 
істота є об'єктом Божої безмежної доброти, і Він сам присутній в їхньому житті.  Кожна  

(Продовження на ст. 6)
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ...

особа є безмірно свята і гідна нашої любові».  Заради чого ви живете в цьому світі?  
Папа Франциск так гарно говорить про це: «якщо я зможу помогти принаймні одній 
людині знайти краще життя, це вже виправдає дароване мені життя.  Ми здійснюємо 
свій обов'язок, коли руйнуємо стіни й наші серця наповнюються обличчями й іменами!»   

 
У цьому полягає наш виклик в часі Пилипівки. Зупиніться, заспокойтеся і 

прислухайтеся до голосу Ісуса в вашому часі молитви і роздумувань.  Живіть 
повсякденним життям натхненні близькістю з Господом у вашому серці.  Нехай Ісус 
стане джерелом вашої енергії і того, що ви потребуєте в щоденному житті.  Оберіть 
зближення з іншими, шукаючи ті дрібні речі, які скрасять їхнє життя. Відкрийте очі, щоб 
побачити  інших і їхні життєві виклики.  Слухайте.  Спостерігайте.  Уділяйте свою 
підвищену увагу іншим.  Діліться своїми достатками. Папа Франциск зауважує, що «ми 
не живемо краще, якщо утікаємо, ховаємося чи відмовляємося ділитися, перестаємо 
давати і замикаємося в нашому комфорті.  Таке життя є нічим іншим як повільним 
самогубством».  

 
Ви дізнаєтеся, що «більше щастя - давати, ніж брати» (Ді. 20, 35).  Ви будете здатні 

«давати аж до болю», бо це не буде боліти.  Ісус не попросить від вас більшого, ніж ви 
зможете нести.  Ви будете робити це з радістю й миром, які оволодіють вами. І ви, 
приготовляючись до святкування Різдва нашого Господа й Спаса Ісуса Христа, 
зрозумієте, заради чого ви живете в цьому світі! 

 
Нехай Бог благословить вас лише Йому відомими шляхами у вашій подорожі 

Пилипівкою в очікуванні святкування народження Ісуса в стаєнці в Вифлеємі. 
 
 

+Високопреосвященний Стефан Сорока (автор) 
Митрополит Української Католицької Церкви у США 

Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців 
 

+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ 
Єпископ Стемфордської єпархії 

 
+Преосвященний Богдан Данило 

Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 
 

+Преосвященний Іван Бура   
Єпископ-Помічник Філадельфійський 

 
 
 
листопад  2016 р. Б. 

(продовження ç попередньої сторінки)
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Please listen to 

this homily by Father John Lankeit, rector of    
Ss. Simon and Jude Cathedral in Phoenix, Ariz. 

https://m.youtube.com/watch?v=881aDDE5qFY 

 
Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka 

Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 
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Високопреосвященний Владико Стефане! 

Вітаємо Вас з Днем народження! Дякуємо Богові за дар Вашого життя, 
яке Ви щедро посвячуєте служінню Церкві - вашим вірним Архиєпархії, 
потребуючим, убогим, страждаючим, усім тим, хто приходить до Вас за 
порадою, допомогою, потіхою. 

Як Добрий пастир, Ви впевнено провадите довірене Вам стадо до брам 
Небесного Царства дорогою любові, віри, милосердя, єдності і миру, 
дорогою святості.  

Hехай Господь щедро обдаровує Вас 
усіма потрібними ласками, скріплюючи 
і надихаючи Вас на працю у Божому 
винограднику, а Божа Мати огортає 
своїм Покровом! Нехай у повноті 
сповнюється у вашому житті Божа воля 
- наша святість. Многая літа! 

З молитвою, вдячністю і любов’ю, 

духовенство, монашество, та вірні 
Філадельфійської Архиєпархії

13 листопада 2016 p.

Владика Стефан ç батьками 
(Анна й Іван) та братом 

Йосифом.
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The Sisters Servants of 
Mary Immaculate  

invite all  
to the Closing of the  

Holy Door of St. Mary’s Chapel  
 
 

November 20th     
3:00 PM 

The Sisters Servants have been blessed with the gift of being stewards of the Holy 
Door of Mercy at St. Mary’s Chapel since February.  We have welcomed and prayed 
with hundreds of pilgrims who have received the plenary indulgence,  and some who 

have shared with us the blessings, graces and miracles they have received.    

November 20th is also a special day for the Sisters Servants 
as it is Blessed Josaphata day, the day she was born and 
the date St. Pope John Paul II designated as her feast day 

when he proclaimed her "Blessed" in June 2001.  Come and 
join us as we pray for the canonization of                                 

Blessed Josaphata, our Ukrainian Saint of today.  

Bishop Paul Chomnycky, Eparch of Stamford, will be the 
celebrant for the service, along with the attending clergy.  

The closing ceremony will include sections of the moleben 
to the Merciful Christ and sections from the moleben to 
Blessed Josaphata as well as each person will have the       

opportunity for a special anointing.              

Finger foods will be served following the service. 

We hope that you can join us for this special time of prayer and fellowship. 
Please call, e-mail or write Sr. Kathleen by Nov. 14th if you plan to attend. 

Phone: 845-753-2840   E-mail: srkath25@gmail.com 
150 Sisters Servants Ln, P.O. Box 9, Sloatsburg, NY 10974 

Now is the time to get our "Count Your Blessings" 
raffle tickets to support St. Joseph's Adult Care 
Home. If you would like to buy tickets please contact 
845-753-2555 or come visit us.

$5.00 a book of 6 tickets. What a bargain! The 
winner will be announced on Thanksgiving Day!

Sr. Kathleen Hutsko, SSMI
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Front Royal Mission Celebrates First Anniversary

Front Royal, VA – Do 
you have family, friends, 
or know parishioners 
who have relocated to 
northwestern Virginia?

If you do, tell them there 
is one of “our” churches 
for them to join.  Front 
Royal Ukrainian Catholic 
Mission celebrated its 
inaugural Divine Liturgy 
on Saturday, September 
12, 2015 at 4:00 p.m. 
and is now one year old.  
It continues to grow and 
attract families.

The Archeparchy’s 
newest mission 
community and Front 
Royal’s newest Catholic 
Church observed its first 
anniversary on Saturday, 
September 24, 2016.  
This new and vibrant 
community gathers to 
worship and celebrate 
the Divine Liturgy every 
Saturday at 4:00 p.m. at 

the chapel of Human Life 
International, 4 Family 
Life Lane, Front Royal, 
Virginia, 22630.

The idea for a new 
mission came about when 
an email, sent on August 
24, 2014, was received 
by Fr. Andriy Rabiy, 
shared with Archbishop 
Stefan Soroka, and 
then forwarded to Fr. 
Robert Hitchens, dean 
of the Washington 
Protopresbytery.  Soon 
after, a preliminary 
meeting with interested 
families was held 
at the home of Bob 
Wiesner and the search 
for a place to begin 
celebrating the Liturgy 
began.  After a year of 
looking for a location 
and making contact 
with many people, a 
home for the mission 

The Front Royal Ukrainian Catholic Mission community celebrates its first anniversary.

Fr. Wasyl Kharuk and Fr. Robert Hitchens 
celebrate the Divine Liturgy

Parishioners line up to receive 
Holy Communion
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(continued from previous page)

was found at Human Life 
International’s chapel.

The mission is served by 
the priests of St. Josaphat 
Seminary, Washington, 
DC.  Every Saturday, 
taking turns throughout 
the year, Fr. Robert 
Hitchens, rector, and Fr. 
Wasyl Kharuk, spiritual 
director, begin the trip to 
Front Royal at 1:00 p.m.  
After a two hour trip, 
the priests are rewarded 
by having the honor to 
serve and minister to a 
new community made up 
of Ukrainian Catholics, 
Byzantine Catholics, 
Melkite Catholics, and 
other Eastern Catholics 
and even some Roman 
Catholics who have fallen 
in love with our Ukrainian 
Catholic Church and its 
liturgy and spirituality.  
During the year, there is 
an average of 60 – 70 
people who regularly 
come to worship; the 
majority of those in 
attendance are all under 
the age of 21.  At one of 
the most recent Saturday 
liturgies, with not even a 
special occasion, there 
were 105 people who 
came to church.

Front Royal Mission is a 
Christian community that 
is on its way to become 
a parish in the future 
and to hopefully have its 

own church building and 
priest.  But right now, it 
is in its early life, just a 
little older than a year, 
vibrant and eager to 
work for a future full of 
hope.  

Not too long ago, 
Archbishop Stefan 
Soroka challenged 
everyone of this 
Archeparchy to, “Let’s 
just do it!”  The faithful 
of Front Royal Mission 
have heard him and are 
being, in the words of 
His Beatitude Sviatoslav, 
“The Vibrant Parish: a 
place to encounter the 
living Christ.”  The mission 
has already celebrated 
two baptisms and the 
first marriage will take 
place in late December.

So, if you are visiting 
the Skyline Drive or 
Shenandoah River; 
come join us!  We 
gather every Saturday 
at 4:00 p.m.  The Divine 
Liturgy is celebrated and 
sung in English.  More 
information is available 
on our webpage at 
www.frmucc.org or 
please email us at 
frontroyalmission@gmail.
com.

Front Royal Mission Celebrates First Anniversary

Fr. Robert and Fr. Wasyl enjoy the company 
of the parishioners as everyone enjoys a 
potluck supper to celebrate the mission’s 
first anniversary.

Fr. Robert prepares to baptize the second 
parishioner to be born in the mission, Andrew 
Stephen Gerard Germain.

Fr. Robert baptizes the first child born into the 
mission, Avemaria Mercy Rada Fedoryka.



(continued on next page)
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Northeastern Pennsylvania’s Moleben and League of 
Ukrainian Catholics Meeting

On Sunday, October 
23, 2016, Scranton’s St. 
Vladimir parish conducted 
a midafternoon Moleben 
to the Mother of God 
and hosted a meeting 
of the North Anthracite 
Council of the League 
of Ukrainian Catholics. 
Celebrants of the 
Moleben were host 
pastor Father Myron 
Myronyuk and Father 
John Seniw, pastor of 
SS. Cyril and Methodius 
Church of Berwick. 
Father Paul Wolensky, 
Council Spiritual Director 

led the congregational 
singing.
     
Immediately after the 
Prayer Service, Council 
President Dorothy 
Jamula opened the 
Council meeting held in 
the parish center with the 
reading of minutes of the 
previous meeting held in 
Berwick. Various reports 
were given:  financial by 
Anna Wolensky, publicity 
by Paul Ewasko, activities 
by Michael Trusz and  
spiritual events by John 
Naradko. Members 

were especially pleased 
that all five pastors 
of the Northeastern 
Pennsylvania Deanery 
were in attendance at 
the day’s events including  
Father Nestor Iwasiw of 
Olyphant’s SS. Cyril and 
Methodius Church and 
Father Walter Pasicznyk 
of Hanover’s Holy 
Transfiguration Church 
and Plymouth’s SS. Peter 
and Paul Church. Their 
participation clearly 
demonstrated their 
interest and support of 
the LUC.

     
Discussion focused 
on preparing for the 
October 2017 National 
Convention which will 
be held in Wilkes-
Barre and hosted by 
the North Anthracite 
Council. Regular 
planning meetings will 
be scheduled in the 
near future to draw up 
schedules for the three-
day Convention including 
liturgical services and 
social events, menus, 
registration form, etc.

PHOTO: (First row l to r:) Janina “Yanka” Everett, Kathleen Izak, Andrew Jamula, Helen 
Ewasko, Father Walter Pasicznyk, Sophie Soniak and Hanya Savatteri  (Second row:)  Mark 
Bogusky, Macrina Bogusky, Helen Pagnotti, Dorothy Jamula, Anna Wolensky, Mary Ezzyk, 
Helen Lipowski, Gerry Adamchak, Dr. Michael Labuda  (Back row:)  Paul Ewasko, John 
Fedorko, Lisa Placek, John Naradko, Patrick McLaughlin, Michael Trusz, Gina McLaughlin, 
Father Myron Myronyuk, Father John Seniw, Father Paul Wolensky, Alice Starr, Dr. Helen 
Chandoha, Peter Slota, Shirley Nidoh  (Photo by Jean Pedley)
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(continued from previous page)     
Council members were 
thanked by Father 
Myronyuk for their 
joining the parishioners 
of St. Vladimir Church in 
providing support to the 
orphaned children of two 
institutions in Ukraine. 
Jean Pedley reported 

on a recent group trip 
to Ukraine and placing 
funds directly into the 
hands of administrators 
of the orphanages. 
Needless to say the 
generous monetary 
gifts were very deeply 
appreciated.

     
A bountiful buffet was 
then served by Maria 
Black, Mark Izak, 
Dorothy Kowalchick and 
Stella Patrick for the 
fellowship accompanying 
every Council meeting.
     
Father Myronyuk thanked 

everyone for attending 
today’s events sponsored 
by St. Vladimir parish 
and wished all a safe trip 
home.

Northeastern Pennsylvania’s Moleben and League of 
Ukrainian Catholics Meeting

St. John’s, Northampton, PA, Religious Education Program 
sends care packages to US Soldiers serving overseas.

 
St John’s collected food, clothing and personal hygiene items 
to send to US Troops serving in Kuwait and Saudi Arabia.  
We included a letter in each box informing the soldiers that 
this was a Parish Project from St John’s in Northampton PA.  
Individual notes were also written by the students and included 
in each box.
 
Returning to help box the care packages on October 18, 
2016 was Nicholas Naylor who attended St John’s Religious 
Education Program and now proudly services with the USAF. 

Nicholas spoke to the children on September 27 about this project and his experiences with the USAF. The 
children and our parish made great contributions to make this project very successful! 
 
Father David Clooney’s encouragement and support was warmly received by the children, teachers and 
parents and helped make this project a great success!
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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 

Annual Harvest Dinner - 
Scranton, PA

Sponsored by St. Vladimir 
Ukrainian Greek Catholic 

Church.

Sunday, November 20, 2016 - 12:30pm
St. Vladimir Parish Center - 428 North Seventh 

Avenue, Scranton, PA.

Roast beef, mashed potatoes, gravy, hot 
vegetables, dinner rolls, dessert, coffee, tea and 
beverages. Adults $13.00; Students 6 to 12 years 
$8.00; no charge for children age 5 and under.
Advance reservations close Sunday, November 13 
- no tickets sold at the door. Take-outs available 
- must pick up promptly between 11:30am and 
12:00 noon. Tickets will be available for a Basket of 
Cheer raffle and a 50/50 drawing. For reservations 
contact Dorothy F. at 570 346-4164.
  
Divine Liturgy: Saturdays 4:00pm; Sundays  
10:30am
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Year of Mercy Column -
November 13th: How To 
Put Mercy into Practice

The Jubilee Year of Mercy will end shortly. 
So what to we do now?  

We put into practice all the insights and graces 
we have gained during the past twelve months.
It is Saint Paul himself, in his letter to the early 
church at Ephesus, who tells us how simple—
and necessary—this is. 

“Be kind to one another, compassionate and 
mutually forgiving,” he wrote, “just as God has 
forgiven you in Christ.” (Ephesians 4:32)

But how difficult is this guidance! Because it’s 
up to us as individuals to swing the pendulum 
in the direction of love and respect for others. 
Will you hold the door open for unappreciative 
people behind? Let arrogant drivers cut in front 
of you? Greet strangers with a smile as you go 
about your day?

Saint Teresa of Avila offers this advice: “Our 
Lord asks only two things of us: love for him 
and for our neighbor. If we practice these 
perfectly, we shall be doing his will and so 
shall be united with him.” (Interior Castle: V, 3)

Our prayer today: Merciful Lord of us all, help 
us wrap our thoughts, words and actions within 
the embrace of your loving kindness, so that 
we are pleasing to you this day and always. 

Adapted from an article by Mr. Peter Yaremko.
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The 2016 Rummage Sale at SS. Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic was a success with help from so many!!!!
St. Cyril’s 6th Annual Rummage Sale, held in the 
School Gym, was very successful this year and 
beyond our expectations (NET Profit of $19, 026.78).   
The merchandise started to arrive in April 2016 and 
then continuous for months, from yard sales, church 
sales and the community who called to have items 
picked up or dropped off.   The items were priced 
to sell, starting at 25 cents to a china cabinet at 
$125.00 and it was a true Rummage Sale.

The residents of the local towns were so generous in 
donating about 90% of the merchandise.  

We thank our parishioners, past parishioners, family and friends of St. Cyrils who had made this fundraiser 
a very, very successful event. We had to have over 18,000 items that were all marked and merchandised. 
(Over the past 6 years a net profit of approximately $68,000.00 for St. Cyrils). To all of our volunteers, we 
could not have done all this without your help and dedication to our church. 

We are just grateful to everyone:  all the rummage sale donations, raffle donations, the kitchen staff, from 
setting up the tables, opening boxes, marking and organizing over 18,000+ items to volunteering their time, 
cleaning up and working as a team  to make this Fundraiser event for the Church so successful.  You are 
never too young or too old to volunteer and we look forward to the Rummage Sale 2017.

(Photo) Volunteers at the St. Cyril Rummage Sale; Left to Right Glenda Marcinko, Marie 
Martin and Rev. Nestor Iwasiw, Pastor.

Adapted from an article submitted by Lauren Telep.

"Don't Under-Estimate the Power of the Pierogie!" 

“Don’t Under-Estimate the Power of the Pierogie!” - The Holidays Are Fast Approaching, Order Yours 
Now.!
 
The word is out!  The Holidays are fast approaching.  Freshly-made Potato/Cheese filled Pierogies 
are still available at Holy Myrrh-Bearers Parish and you can get them for only $8.00 per dozen.  
 
Please place your order by calling our parish office at (610) 544-1215 or send us an email at 
HMBChurch@verizon.net.  Please leave your name, phone #, and # of dozen requested.  All 
pickups are made in the Parish Hall located at 900 Fairview Road in Swarthmore/Ridley Township.  



06 ëèñòîïàäà 2016 p.  17

Saint Stephen Ukrainian Catholic Church in Toms River, NJ,
Celebrates Pastor Popyk’s Birthday

 

Annual Slavic Christmas Luncheon with St. Nicholas - 
Sunday, December 4th At Noon

 
On Sunday, December 4th, Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church, 900 Fairview Road in Swarthmore/
Ridley Township, will hold its traditional “Slavic Christmas Luncheon with St. Nicholas”.  Lunch will be served 
at noon, immediately after the regular 10:00 am. Sunday English Divine Liturgy.  We welcome all who 
wish to enjoy traditional Slavic culinary delights such as; ham, kielbasa with sauerkraut, stuffed cabbage, 
pierogies, halushki (cabbage and noodles) and other traditional Slavic holiday foods.  A “Theme Basket” 
raffle and a visit from St. Nicholas are highlights of this year’s event.  Due to the popularity of this annual 
event, you need to contact us for your advanced tickets.  A nominal donation of $15.00 is requested for 
adults and $8.00 for children 8 to 12 years.  Children 7 years and younger are free.  Tickets will be $3.00 
more if purchased at the door.  To obtain your advanced tickets for this special event, please email us at 
HMBChurch@verizon.net or call us at (610) 544-1215.  In the spirit of helping others in the community who 
may be experiencing hard economic times, we also ask that each person attending bring a non-perishable 
food item for our Annual Food Drive. 

On Sunday, October 16, 2016, and exuberant group 
of over 120 people attended a birthday celebration 
for new Pastor Rev. Volodymyr Popyk.  Hosted by 
Father Popyk’s spouse, Natalia Popyk, the Church 
hall was beautifully decorated in a Fall theme, 
and a plethora of delicious, homemade delicacies 
including borshch, holuptsi, varenyky, chicken, 
kovbasa, sausage and peppers, canopies, etc., and 
with special Ukrainian desserts featuring pampushky, 
pastries, and other baked goodies, etc.  A specially 
Ukrainian decorated sheet cake with embroidered 
designs and red poppies served as Rev. Popyk’s 
birthday cake for all to share.
 
Besides the parishioners and other guests coming 
together to celebrate with Father Popyk, also participating were Father’s mother and mother-in-law, and 
son, Marion.
 Speaking on behalf of the entire 

congregation, spokesperson Gerry Tchir 
congratulated Rev. Popyk on his birthday, 
and recent arrival to the Saint Stephen 
parish.  Gerry thanked Mrs. Natalya Popyk 
for the elaborate and abundant birthday 
reception, and then asked the congregation 
to stand and sing Happy Birthday and 
Mnohaya Lita to Rev. Popyk.
 
It was a wonderful and cheerful parish event 
enjoyed by all.

Fr. Popyk and family
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Saint Stephen Ukrainian Catholic Church in Toms River, NJ,
Launches New Pyrohy Campaign

 

An enthusiastic group of over 25 parishioner 
volunteers met on Friday, 10/20/16, and Saturday, 
10/21/16, to revive the pyrohy-making parish 
tradition which originally started with the opening of 
the Church in 1993.  This newly formed dedicated 
group of men and women, led by Rev. Volodymyr 
Popyk and his wife, Natalia,  participated in this 
productive and socially-enjoyable endeavor. They 
worked together to peel potatoes, grate cheese, 
knead dough and pinch pockets to make over four 
hundred dozens of pyrohy. The pyrohy-making event 
was a fun, social opportunity, with singing, chatting, 
and warm sharing tips on how best to make pyrohy, 
and fond memories of Ukrainian life together.  
The event turned out to be a great fund-raising 
event with many parishioners and neighborhood 
customers pre-ordering their home-made pyrohy! 
These sales greatly benefit Saint Stephen Church.  
Rev. Popyk was very pleased and encouraged with 
the number and enthusiasm of the parish volunteers, 
and is scheduling continuation of this pyrohy-making 
project on a regular monthly basis.  Plans are to 
make hundreds of dozens more!!  Anyone interested 
in buying these home-made Ukrainian pyrohy should 
contact Pyrohy Hotline at (732) 505-6293 or at(732) 
505-6053 and leaving a message. Alternatively an 
email may be sent to pyrohy@ststephenchurch.us.

Fr. Popyk and volunteers make pyrohy
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Saint Stephen Ukrainian Catholic Church in Toms River, NJ
offers SATURDAY UKRAINIAN SCHOOL

New Ukrainian classes for all 
children ages 5- 15, takes place 
every Saturday, 9 am to 12:30 pm. 
At St. Stephen Ukrainian Catholic 
Church in Toms River N.J.    Teacher 
Maria Ivanus leads the classes. 
Children are developing new 
knowledge about our Ukrainian 
heritage and culture, in addition 
to reading, writing and singing in 
Ukrainian! They are sharing in a 
very enriching opportunity to form 
new friendships and appreciate 
their heritage!  All are welcome! 
Anyone interested in attending 
these classes please call teacher 
Maria I. at 732-267-3655 or 
pastor Rev. Popyk at 732-505-
6053.

SAINT STEPHEN UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH,
TOMS RIVER, N.J., OFFERS UKRAINIAN DANCE CLASSES

 
New to the St. Stephen parish community in 
Toms River, NJ,  is the addition of Ukrainian 
“NADIYA DANCE SCHOOL.”  Ukrainian dance 
classes are provided by choreographer, Nadiya 
Lemega, and offered every Thursday evening 
at 6:30 PM in the church hall. The enthusiastic 
children arrive full of energy to take part in 
these dance instructions!  Everyone has fun and 
friendships are formed. Their heritage and culture 
are enhanced by learning and practicing the 
beautiful aesthetics of the Ukrainian dances! At 
present, ages range from toddlers to teenagers! 
These classes are open to everyone in Ocean 
and Monmouth counties in New Jersey.  Anyone 
interested in attending should call Nadiya L. at 
732-778-9367 or pastor Rev. Popyk at 732-505-
6053.
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Helping St. Nicholas Bring Joy to the children of Ukraine.

While it may seem too early to be thinking 
about the holidays, the students here 
at Assumption Catholic School in Perth 
Amboy, NJ are doing just that. They have 
taken on the role of being helpers to Saint 
Nicholas. Although his special day does 
not get here until December, donation of 
school supplies, books, and warm clothing 
items have been collected now so that they 
may reach the children of Ukraine that have 
been left parentless, homeless, or both, 
due to the continued war between Russia 
and Ukraine. The Class of 2017 has taken 
on this effort as a class service project to 
coordinate the collection of these items to 
pass on to the Ukrainian American Youth 
Association. The U.A.Y.A. in turn will be sure 
that all donations make it in time for Saint 
Nicholas to make his deliveries of joy to the children. Hopefully, there will be many happy children when 
Saint Nicholas arrives in Ukraine with these wonderful gifts.

Важливі події в Українській Католицькій Архиєпархії Філадельфії 
 
Для зручності подаємо перелік дат і важливих заходів.  
 
 
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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Український Різдвяний базар Український Різдвяний базар Український Різдвяний базар 
і продуктовий ярмарок і продуктовий ярмарок і продуктовий ярмарок 

Домашні українські страви і печиво, 
подарунки, музика та вироби мистецтва, 

а також розпродаж речей (Flea Market) 
Кожної години тур у Катедрі 

У парафіяльній залі при Катедрі Непорочного Зачаття 
На куті вулиць Franklin & Brown Streets,  

Northern Liberties, Philadelphia, PA  
(North of Spring Garden St., South of Girard Ave.) 

Неділя, 20 листопада 2016 року  
з 10.00 ранку до 4.00 пополудні 

Відвідайте наш щорічний  
Різдвяний базар!  

Бажаємо Вам радісних різдвяних покупок! 

Ціна за вхід: 
Дорослі: $1.00 

Діти від 6-13: $ .50 

Виграш:  
Щогодини розігруватиметься лотерея — заморожений індик 

Приймаємо замовлення на свіжі домашні пироги  
(порція 12 штук) на виніс по тел. 215-829-4350 
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Christmas  Bingo 
Date Change  

Sunday, November 13th, 2016 
Doors open at 12 noon 

Early Bird at 1:15pm 
Bingo starts at 1:30pm 

Admission $25.00 
Enjoy the sights, sounds, smells, and warmth of the upcoming holiday 

season. 

Christmas Spectacular prizes include: Pfaltzgraff Winterberry 
dinnerware & serving sets, illuminated lawn decorations, nativity set, 
Waterford crystal bowls, trees and stemware, lighted Christmas trees, 
holiday baking and cookware, giftwrap/stationary essentials, lights & 

trim, Lenox votives, figurines and florals. Door Prizes! 

*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  

tickets / info   570-462-0809. 

Sts Peter & Paul Ukrainian Catholic Church 
301 Fairview Street, Phoenixville 

www.sspeterandpaulukr.com 
 

HOLIDAY EVENT 
4th Annual Cookie Walk & Steaming Soups 

HOMEMADE 
Cookies, Soup, & Baked Goods  

Plus Attic Treasures 
Visit with Santa 12 – 1 pm 

Saturday, December 10, 2016 
11 am – 2 pm 

Variety  
of  

Delicious Hot Soups 

Perogies and Filled Cabbages are available – TAKE OUT ONLY 

For additional information, please contact Lisa Dries (484) 429-4787 

Donations of gloves & socks for Ukrainian soldiers will be greatly appreciated 
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Ватикан видав нову Інструкцію щодо поховань та кремації

26 жовтня 2016 p.

Конгрегація віровчення 
25 жовтня опублікувала 
Інструкцію “Ad 
resurgendum cum 
Christo” (Щоб 
воскреснути з Христом) 
про поховання мертвих 
і збереження попелу у 
випадку кремації.

Про це повідомляє 
Радіо Ватикану.

Як сказано в документі, 
Католицька Церква, 
як і раніше, надає 
перевагу традиційному 
похованню тіл, бо 
таким чином виявляється 
більше поваги до 
померлого. Однак 
кремацію Церква 

теж не забороняє, 
«якщо її не вибрали з 
причин, які суперечать 
х р и с т и я н с ь к о м у 
вченню».

В Інструкції 
Конгрегації віровчення 
зазначається, що 
попіл померлого 
повинен зберігатись у 
святому місці, тобто, 
на кладовищі, в храмі 
або місці, відведеному 
к о м п е т е н т н о ю 
церковною владою. Не 
дозволено зберігання 
праху в місцях 
проживання. Лише в 
особливих випадках, 
залежних від місцевої 
культури та обставин, 
єпископ, у порозумінні 
з Єпископською 

Конференцією чи 
Синодом Єпископів 
може на це дозволити.
Щоб уникнути будь 
якого роду двозначності 
п а н т е ї с т и ч н о г о , 
натуралістичного чи 
нігілістичного характеру, 
не дозволено розсівати 
попіл кремованих 
в повітря, на землі 
чи у воді, або будь-
яким іншим способом, 
ані перетворювати 
кремованих на 
сувеніри, біжутерію чи 
інші предмети.

Упорядники документу 
також наголошують, 
що поховання на 
кладовищах або в 
інших святих місцях 
якнайкраще відповідає 

благочестю та пошані до 
тіл померлих віруючих, 
які через Таїнство 
Хрещення стали 
храмом Святого Духа, 
і якими, «як знаряддям і 
посудом у святий спосіб 
послужився Святий Дух, 
щоб вчинити багато 
добрих справ».

Інструкція “Ad 
resurgendum cum 
Christo” є вже другим 
документом, виданий 
Ватиканом щодо цієї 
проблематики.

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/64902

Папа: Наше життя стає плідним мірою відкритості на 
потреби ближніх

26 жовтня 2016 p.
 
Остерігатися пастки замкнутості у собі й байдужості до потреб ближніх закликав Папа Франциск 
вірних у своєму повчанні, виголошеному під час загальної аудієнції, що у середу, 26 жовтня 2016 
р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Роздуми були присвячені ділам милосердя для тіла, 
«які Господь Ісус нам передав для того, аби підтримувати нашу віру завжди живою та динамічною». 
Зокрема, цього разу йшлося про Христові слова: «Я був чужинцем, і ви мене прийняли, нагим був, а 
ви мене зодягнули».

«Ці діла, – пояснив Святіший Отець, – у дійсності, показують, що християни не втомилися і не розлінилися 
в очікуванні на кінцеву зустріч з Господом, але кожного дня виходять Йому назустріч, розпізнаючи 
Його обличчя в обличчях багатьох людей, які просять про допомогу».

За словами Наступника святого Петра, діла милосердя, що стосуються чужинців, є «актуальними, як 
ніколи раніше». Адже економічні кризи, кліматичні зміни й збройні конфлікти «спонукають багатьох 
людей мігрувати». Однак, вважати, що міграція притаманна лише нашим часам, є ознакою «браку 
історичної пам’яті».

(Продовження на ст.24)



«Біблія пропонує нам конкретні приклади міграції. Вистачить згадати Авраама. Божий поклик спонукає 
його залишити свій край та вирушити в інший: “Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька твого 
в край, що його я тобі покажу”. Так само трапилося з ізраїльським народом, що з Єгипту, місця свого 
рабства, протягом сорока років прямував через пустелю до обіцяної землі. Сама ж Пресвята Родина 
– Марія, Йосиф та дитя Ісус – була змушена емігрувати, щоб втекти від загрози з боку Ірода», – 
зауважив Папа, підкреслюючи, що «історія людства – це історія міграцій».

Святіший Отець відзначив, що протягом сторіч ми в цій ділянці були свідками великих проявів 
солідарності, «хоч і не бракувало суспільного напруження». Але сьогодні «контекст економічної кризи» 
сприяє «наставленням замкненості та неприймання». «В деяких частинах світу виростають мури та 
бар’єри. Іноді, здається, що мовчазна діяльність багатьох людей, які різними способами, не шкодуючи 
себе, намагаються допомагати й підтримувати біженців та мігрантів, приглушується гамором тих, які 
віддають голос підсвідомому егоїзмові. Але замкненість не є розв’язкою, більше того, вона веде до 
сприяння кримінальним потокам. Єдиною розв’язкою є солідарність», – наголосив Глава Католицької 
Церкви.

Підкресливши, що «заанґажування християн у цю сферу сьогодні є так само невідкладним, як і в 
минулому», Папа пригадав приклад святої Франчески Кабріні, яка присвятила своє життя служінню 
мігрантам. Сьогодні, за його словами, існує потреба в такому ж свідченні, «аби милосердя змогло 
досягти тих, які перебувають в потребі». І це стосується «всіх, без винятку», чи то дієцезій, парафій, 
чернечих спільнот, чи окремих християн, адже всі покликані «приймати братів і сестер, які втікають від 
війни, голоду, насильства й нелюдяних умов життя».

У цьому контексті Святіший Отець розповів історію, що трапилася кілька днів тому у Римі. Одна жінка 
зустріла біженця, який шукав дорогу. Вона запитала, куди він прямує, а він відповів, що хоче піти до 
базиліки Святого Петра, щоб перейти через Святі Двері. Оскільки він був босим, жінка викликала таксі, 
щоб його туди завезти. Цей чоловік неприємно пахнув, і таксист спочатку не погоджувався впусти його 
до автомобіля, але врешті погодився. Під час десятихвилинної подорожі жінка розпитувала біженця 
про його життєву історію, й коли вони прибули до місця призначення, таксист відмовився брати гроші, 
сказавши: «Ні, пані, це я маю вам заплатити, бо завдяки вам почув розповідь, яка змінила моє серце». 
Як зауважив Папа, ця жінка добре розуміла біль мігрантів, бо належала до вірменського народу, який 
чимало вистраждав…

Кілька слів Наступник святого Петра присвятив і другому аспектові роздумів, тобто, про необхідність 
зодягнути нагого. Він зазначив, що це, серед іншого, означає «повернути гідність тому, хто її втратив». 
А це не лише «дати одяг тому, хто його не має». Ці слова спонукують згадати про «жінок, жертв 
торгівлі людьми», надто численних форм «визискування людського тіла, як товару». Формами «наготи» 
є також «відсутність праці, дому, справедливого заробітку, расова чи релігійна дискримінація». І перед 
обличчям цих явищ християни покликані «бути уважними, чуйними та готовими діяти».

«Дорогі брати й сестри, – підсумував Святіший Отець, – не впадімо у пастку замкненості в собі 
самих і байдужості до потреб ближніх, переймаючись лише власними інтересами. Саме мірою того, 
як ми відкриваємося на інших, наше життя стає плідним, суспільство наново здобуває мир, а люди 
повертають свою повну гідність».

http://uk.radiovaticana.va/news/2016/10/26/папа_наше_життя_стає_плідним_мірою_відкритості_на_
ближніх/1267858

Папа: Наше життя стає плідним мірою відкритості...
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Глава УГКЦ: «Україні потрібна освітня реформа для 
демократиçації освіти»

П’ятниця, 28 жовтня 2016 p.

Серед реформ, в яких Україна відчуває найбільшу 
потребу, є освітня реформа. Вона потрібна 
насамперед для демократизації освіти та є 
надзвичайно важливою для покращення умов 
діяльності, зокрема, католицьких шкіл. Таку 
позицію висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
28 жовтня 2016 року під час 88-ї Генеральної 
асамблеї Комітету католицької освіти Європи 
(СЕЕС) в Україні.

Говорячи про розвиток приватної освіти в Україні, 
Предстоятель Церкви зауважив, що в правовому 
полі України досі співіснували лише дві форми 
власності - державна й приватна. Приватна, 

зокрема, передбачала її повне фінансування засновником. Саме тому кількість приватних (зокрема і 
заснованих релігійними організаціями) загальноосвітніх навчальних закладів становить лише відсоток 
від їх загального числа (кількість школярів у них – піввідсотка від загальної чисельності), приватних 
дитячих садків – відповідно 1, 8 відсотка (кількість дошкільнят у них – один відсоток від загальної 
чисельності).

За словами архиєрея, після багатолітньої співпраці представників різних Церков та народних депутатів 
України (зокрема, теперішньої міністра освіти п. Лілії Гриневич) у 2015 р. нарешті вдалося ухвалити 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями 
навчальних закладів», який надав релігійним організаціям право створювати навчальні заклади різних 
рівнів.

«Особливою рисою становлення християнської освіти в Україні було те, – вважає Блаженніший 
Святослав, – що цей процес став майданчиком для виникнення плідного міжконфесійного діалогу в 
нашій країні. Необхідність створення відповідних умов для християнського виховання молодого покоління 
об’єднала українські християнські конфесії спільною метою. Крім того, ця велика мета активізувала 
діалог між Церквою і державою показала ті ділянки, в яких Церква і держава мають спільні інтереси 
та перспективу співпраці».
Глава Церкви відзначив, що провідне місце в процесі формування міжконфесійного діалогу та системи 
державно-церковних відносин у сучасній Україні посідає Всеукраїнська рада Церков і релігійних 
організацій (ВРЦіРО).

Департамент інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_ukrainі_potrіbna_osvіtnya_reforma_dlya_demokratizatsіi_
osvіti_77884.html
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Посинодальне послання 
Синоду Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви 2016 
року до духовенства, 
монашества і мирян
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С Л У Ж І Н Н Я 
БЛИЖНЬОМУ – 
ДИЯКОНІЯ – В ЖИТТІ 
УГКЦ

Посинодальне послання
Синоду Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви 2016 
року до духовенства, 
монашества і мирян

Що ви зробили одному з 
Моїх братів найменших 
– ви Мені зробили (Мт. 
25, 40).

Всесвітліші та всечесніші 
отці!

Преподобні брати і 
сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в 
Христі!

Зібравшись на 
Священному Синоді в 
Брюховичах біля Львова 
4-11 вересня 2016 року 
Божого, ми, єпископи 
УГКЦ, зосередили 
особливу увагу на дуже 
важливому аспекті 
християнського життя, 
а саме на служінні 

ближньому – дияконії, 
тобто на соціальному 
служінні Церкви. Це 
служіння випливає з 
нашої природи як дітей 
Божих і проявляється 
на всіх рівнях життя 
кожного Христового 
учня: в особистому 
та сімейному житті, у 
парафіяльній спільноті, 
у кожній єпархії та на 
всецерковному рівні. 
У сучасному контексті 
війни та вимушеного 
переселення багатьох 
наших співвітчизників із 
Криму та Донбасу тема 
служіння ближньому 
стає особливо 
актуальною. Тому в 
цьому Посинодальному 
посланні бажаємо 
подати кілька думок 
для глибших роздумів і 
вказати деякі напрями 
для служіння ближньому 
в нашій Церкві.

Кожен із нас уже 
в перший момент 
християнського буття 
одержав особисте 
доручення служити 
ближньому, навіть якщо 
більшість із нас цього 
моменту не пам’ятають, 
бо були ще немовлятами. 
Адже наприкінці 
Чину Хрещення 
с в ященнос л ужи т е л ь 
подав нам запалену 
свічку, кажучи такі 
слова: «Прийми оцю 
горіючу свічку і старайся 
у всьому житті твоєму 
просвічуватися світлом 
віри і добрих діл, щоб, 

коли прийде Господь, 
ти міг/могла світло 
вийти Йому назустріч 
зі всіма святими й 
увійти беззаборонно у 
чертог небесної слави 
Його і царювати з 
Ним у безконечні віки. 
Амінь». Цi «добрi дiла», 
якими ми покликанi 
просвiчуватися, – це 
дiла милосердя, через 
якi ми даємо ближньому 
в потребi можливість 
пережити присутнiсть 
всемилостивого Бога 
у своєму життi. Саме 
тепер, завершуючи 
Ювiлейний рiк Божого 
милосердя, ми маємо 
слушну нагоду пригадати 
собi, що милостивий 
Господь спiшить 
допомагати іншим 
людям нашими ногами, 
пiдтримує хворих i 
немiчних нашими руками, 
вислуховує скривджених 
нашими вухами, потiшає 
засмучених нашими 
устами, несе слабких на 
наших плечах, пригортає 
інших до Себе нашими 
серцями. Іншими 
словами, покликання 
кожного християнина 
– бути іконою Божої 
доброти й любові у світі. 
А обіцянка, дана нам у 
Таїнстві Хрещення про 
царювання з Господом 
у безконечні віки, 
припускає, що ми вже 
тут, на землі, відчуваємо 
свою «царську» 
відповідальність за 
дияконію.

Уже на сторінках 
Старого Завіту 
натрапляємо на численні 
слова та заклики, якими 
наш Творець вимагає 
особливої уваги до 
бідних, котрими є 
ті, що позбавлені 
е л е м е н т а р н и х 
матеріальних засобів 
для прожитку, – чужинці, 
вдови та сироти: «Бо 
Господь, Бог ваш, Бог 
над богами й Господь 
над володарями, Бог 
великий, могутній і 
страшний, що не зважає 
на особу й не бере 
дарунків, що творить 
суд сироті й удовиці та 
милує чужинця, даючи 
йому хліб і одежу» (Втор. 
10, 17–18). Вибраному 
народові Господь подає 
чіткі інструкції щодо 
ставлення до убогих: 
«Справді, вбогі ніколи 
не переведуться на 
землі, тому то я тобі 
й заповідаю: щедро 
розтулюй свою долоню 
для свого брата, для 
нужденного й для 
вбогого в твоїй землі» 
(Втор. 15, 11).

Господь бажає, щоб 
Божий народ був 
чутливим до потреб 
своїх нужденних братів 
і сестер і щоб віддавав 
Йому прославу жертвою 
та милостинею для 
потребуючих. У Книзі 
Товита читаємо: «Роби 
милостиню з того, що 

(Продовження на ст.27)
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маєш. А коли милостиню 
робиш, око твоє нехай 
не буде скупим. Не 
відвертай свого лиця 
від усякого бідного, 
і обличчя Боже не 
відвернеться від тебе» (4, 
7-8). У Книзі пророка Ісаї 
уже говориться про діла 
милосердя як про світло, 
яке просвічує душу і все 
довкілля доброчинця: 
«…коли голодному 
ти віддаси хліб твій, 
наситиш пригніченого 
душу, тоді засяє твоє 
світло в пітьмі, тьма твоя 
буде, немов південь» 
(58, 10). А в Приповідках 
читаємо: «Хто чинить 
бідному добро, той 
Господеві позичає, і Він 
йому відплатить за його 
добродійство» (19, 17).

У Новому Завіті 
велика частина знаків і 
Господніх чудес є ділами 
Божого милосердя. Коли 
учні Івана Хрестителя 
питають Ісуса, чи Він є 
Месія, то чують відповідь: 
«Ідіть і сповістіть Іванові 
про те, що чуєте і 
бачите: сліпі бачать і 
криві ходять; прокажені 
очищуються і глухі чують; 
мертві воскресають і 
вбогим проповідується 
добра новина» (Мт. 11, 
4–5). Тож Христос дає 
зрозуміти, що можна 
пізнати, ким Він є, за 
Його ділами, і закликає 
своїх апостолів творити 
те саме: «Істинно, 
істинно говорю вам: Хто 

в Мене вірує, той так 
само діла робитиме, що 
їх Я роблю. А й більші 
від них робитиме, – бо Я 
вже йду до Отця Мого» 
(Ів. 14, 12).

Отож Господь заповідає 
нам усім виходити 
назустріч тим, хто 
відчуває потребу в нашій 
допомозі: «Дай тому, хто 
в тебе просить, а хто 
хоче позичити в тебе, 
не відвертайся» (Мт. 5, 
42). Він вказує нам, що 
кожне діло милосердя, 
зроблене ближньому, 
немовби зроблене 
Йому: «Істинно кажу 
вам: усе, що ви зробили 
одному з моїх братів 
найменших – ви мені 
зробили» (Там само 25, 
40). Водночас застерігає 
нас, щоб, чинячи діла 
милосердя, ми не 
були марнославними 
та честолюбними: 
«Уважайте добре, щоб ви 
не чинили ваших добрих 
учинків перед людьми, 
які бачили б вас, а то 
не матимете нагороди 
в Отця вашого, що на 
небі. Отож, коли даєш 
милостиню, не труби 
перед собою, як роблять 
лицеміри по синагогах та 
вулицях, щоб їх хвалили 
люди. Істинно кажу вам: 
Вони вже мають свою 
нагороду. Ти ж, коли 
даєш милостиню, нехай 
твоя ліва рука не знає, 
що робить твоя права: 
щоб твоя милостиня 

була таємна, і Отець 
твій, що бачить таємне, 
віддасть тобі» (Там само 
6, 1–4).

Милостиня була 
складовою частиною 
життя Церкви 
апостольських часів. 
У Діяннях апостолів 
говориться про Тавиту, 
яка була «повна добрих 
діл та милостині, що 
чинила» (9, 36), і про 
сотника Корнилія, що 
«чинив народові великі 
милостині й завжди 
Богові молився» (Ді. 
10, 2). Святий Павло 
заохочував Церкви 
в Коринті та Галатії 
допомагати братам 
у потребі: «А щодо 
збірки на святих, то 
робіть і ви так, як я 
був наказав Церквам 
галатським. Першого 
дня тижня кожний з вас 
хай відкладає в себе, 
збираючи, що може 
заощадити, щоб збірок 
не робити тоді, коли сам 
прийду. А коли прийду, 
пошлю тих, що їх ви 
вважатимете, з листами, 
щоб вони віднесли ваш 
дар у Єрусалим» (1 
Кор. 16, 1–3). В іншому 
місці св. Павло писав: 
«Хто скупо сіє, скупо 
буде жати; хто ж щедро 
сіє, той щедро жатиме. 
Нехай дає кожний, як 
дозволяє серце, не з 
жалю чи примусу: Бог 
любить того, хто дає 
радо» (2 Кор. 9, 6-7).

Новий Завіт особливим 
чином поєднує дві 
найбільші заповіді: 
любові до Бога і любові 
до ближнього. Пише-бо 
св. Іван Богослов: «Коли 
хтось каже: «Я люблю 
Бога», а ненавидить 
брата свого, той не 
правдомовець. Бо хто 
не любить брата свого, 
якого бачить, той не 
може любити Бога, якого 
він не бачить. І таку 
ми заповідь одержали 
від Нього: хто любить 
Бога, той нехай любить 
і брата свого» (1 Ів. 4, 
20-21). Коли ми хочемо 
любити Бога, то мусимо 
виявити цю нашу любов 
через добре ставлення і 
турботу про ближнього. 
Коли ми в храмі 
вчимося любити Бога, 
слухати Його Слово, 
освячуємося Святими 
Таїнствами, отримуємо 
Господню любов, то це 
для того, щоб, виходячи 
із храму, ми віддавали те, 
що отримали: служили 
«літургію після Літургії», 
чинячи діла милосердя.

Ми ніколи не будемо 
вповні християнами, якщо 
лише прийматимемо, 
братимемо щось від 
Бога. Наше покликання 
любові - служити 
Богові через служіння 
потребуючій людині. 
Християнське життя, як 
свідчення безкорисливої 
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любові та уваги до 
іншої особи, має стати 
нашим повсякденним 
стилем життя, а не 
лише епізодичною 
благочинністю, яка не 
породжує справжньої 
відповідальності.

Про незамінність і 
важливість дияконії в 
житті Христових учнів 
свідчить увесь досвід 
і наука Церкви від 
початків і аж до нинішніх 
днів. Так, у своєму 
Першому посланні 
до коринтян св. папа 
Климент (+99 р.), повчає, 
що спасіння, дане через 
віру в Ісуса Христа, не 
звільняє християн від 
добрих діл: «Отож що 
будемо робити, браття? 
Чи ми станемо лінивими 
в доброчинності та 
припинимо практику 
любові? Боже борони, 
щоб ми обрали такий 
шлях! Радше спішімо з 
усією силою та готовістю 
ума чинити всяке добре 
діло» (33, 1).

Особливим чином 
св. Іван Золотоустий 
(349-407 рр.) закликав 
заможних християн 
столичного Царгорода 
до дияконії: «Чи ти 
насправді хочеш віддати 
шану Тілу Христовому? 
Тоді не нехтуй Ним, коли 
Він нагий. Коли ти (у 
храмі) Його вшановуєш 
шовковими шатами, не 
занедбуй Його надворі, 

коли Він гине від холоду 
та нагості» (До Євангелія 
від Матея, Гомілія 50, 4).
У наш час римські 
архиєреї постійно 
нагадують про особливу 
місію Церкви, яка полягає 
в служінні ближньому. 
Вельми промовистим 
щодо цього є навчання 
теперішнього Єпископа 
Рима, Папи Франциска, 
який закликає Церкву 
йти на периферії, щоб 
занести світло Божої 
любові й Божого 
милосердя всюди, 
де люди зазнають 
страждання, смутку 
й недолі: «Скільки ж 
ситуацій невпевненості й 
страждання у нинішньому 
світі! Скільки ж ран на 
тілі багатьох, які вже не 
мають більше голосу, 
бо їхній крик ослаб і 
згас через байдужість 
багатих народів. Церква 
покликана обмивати ці 
рани оливою потішення, 
п е р е в ’ я з у в а т и 
милосердям і лікувати 
їх солідарністю й 
належною увагою. Не 
впадаймо в байдужість, 
яка принижує, у 
звичку, яка присипляє 
дух і не дозволяє 
відкрити новизну, у 
цинізм, який нищить. 
Розплющмо наші очі, 
аби побачити біду світу, 
рани стількох братів і 
сестер, позбавлених 
гідності. Відчуймо 
себе провокованими, 
чуючи їхнє волання про 

допомогу. Наші руки 
нехай потиснуть їхні 
руки, притягнімо їх до 
себе, аби вони відчули 
тепло нашої присутності, 
приязні й братерства» 
(Булла «Обличчя 
милосердя», 15).

Святіший Отець 
Франциск, як справжній 
учитель віри, не тільки 
закликає до вразливості 
щодо убогих. Він сам 
перший дає приклад 
жертовного служіння 
вбогим і знедоленим, 
зокрема і в ставленні до 
українського народу. Це 
засвідчив збір пожертв, 
проведений в усіх 
католицьких парафіях 
Європи, який разом 
із щедрим особистим 
даром Святішого 
Отця став основою 
гуманітарної акції «Папа 
для України». Цей 
безпрецедентний жест 
милосердя і співчуття, 
який виявив до нас Папа 
Франциск, спонукає нас 
до глибокої вдячності, а 
водночас до щедрості 
й жертовності стосовно 
тих, хто зазнає 
несправедливості і 
кривди.

Українська Греко-
Католицька Церква 
впродовж своєї 
тисячолітньої історії 
постійно давала приклад 
жертовного служіння 
рідному народові, 
особливо в буремні часи 

утисків, бездержавності 
й поневолення різними 
супротивними потугами, 
як рівно ж і в період 
внутрішньодержавних та 
суспільних криз. 

Як не згадати велике діло 
соціального служіння 
Галицьких митрополитів, 
зокрема Йосифа 
Сембратовича (1821-
1900 рр.), який своєю 
діяльністю практично 
викоренив недугу 
алкоголізму серед 
мешканців тогочасної 
Галичини. Знаменно, 
що своє Пастирське 
послання, присвячене 
протидії пияцтву та 
алкоголізму, митрополит 
назвав «О достоїнстві 
чоловіка», підкреслюючи 
цим, що будь-яка 
н е в п о р я д к о в а н а 
пристрасть чи 
залежність руйнує самі 
підвалини людської 
гідності й самоповаги, 
а відновлення фізичного 
та морального здоров’я 
повертає людині її 
первісну гідність і красу.
Особливого розвитку 
соціальне служіння 
Церкви набуло 
за митрополита 
Андрея Шептицького. 
Священики очолювали 
кооперативний рух 
у селах і містах, 
с е с т р и - м о н а х и н і 
засновували дитячі 
садки – захоронки. Сам 
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митрополит докладав 
величезних зусиль до 
відродження української 
науки й мистецтва, 
а своїм пророчим 
словом утверджував 
серед вірних здоровий 
спосіб життя, захищав 
інститут сім’ї, дбав 
про виховання молоді 
в дусі євангельського 
патріотизму і любові до 
ближнього.

Упродовж свого 
д о в г о л і т н ь о г о 
а р х и є р е й с ь к о г о 
служіння праведний 
Андрей Шептицький 
часто звертав увагу 
на незамінність діл 
милосердя як вияву живої 
віри і любові: «Свою 
християнську любов 
треба ділами доказувати! 
Всяке тут говоріння 
пусте, коли за ним не 
йдуть діла!» (Пастирське 
послання «Найбільша 
заповідь», 1901 р.). За 
його словами, «нема 
певнішого способу 
заслужити на Боже 
милосердя, як милосердя 
стосовно ближніх» 
(Пастирське послання 
на Великий піст, 1929 
рік). Митрополит Андрей 
розумів, що в ділах 
милосердя Євангеліє 
стає видимим, а наша 
віра осягає спасенну 
конкретність.

У часи комуністичного 
режиму, коли на 
матірніх землях Церква 

була переслідувана, 
ми відчували велику 
солідарність і щедру 
підтримку з боку наших 
вірних на поселеннях. 
Там українці, згуртовані 
навколо своїх пастирів 
під проводом ісповідника 
віри патріарха Йосифа 
розбудовували не 
тільки церковне життя, 
а й соціальне служіння: 
школи, гімназії, вищі 
навчальні заклади, 
жіночі й молодіжні 
організації, будинки для 
людей похилого віку 
тощо. Наші парафії 
ставали місцем дуже 
активного громадського 
життя, плекаючи в душах 
вірних любов до Бога і 
до рідного стражденного 
народу.

Вийшовши з підпілля, 
наша Церква в Україні 
почала відбудовувати 
свої структури – парафії, 
монастирі, навчальні 
заклади, і відразу посіла 
активну громадянську 
позицію, чим здобула 
авторитет не лише 
серед власних вірних, 
а й серед усіх людей 
доброї волі в Україні. 
Захист ненародженого 
життя, рух за тверезість, 
душпастирські програми 
подолання недуги 
корупції, підтримка 
сімейних цінностей, 
регулярні відозви за 
чесність і прозорість 
політичних процесів, 
капеланське служіння 

в українському війську, 
у в’язницях та лікарнях, 
духовний супровід 
мирних змагань народу 
за власні права й 
свободи – ось далеко 
не повний перелік тих 
ділянок, в яких Церква 
підносила свій голос на 
захист гідності людини й 
гармонійного розвитку 
всього суспільства на 
основі Божого закону.
Окремо слід згадати 
нинішні страждання, 
спричинені війною 
в Україні. Важкі 
випробування, які 
випали на нашу 
долю, показали також 
небувалу жертовність 
і самопосвяту нашого 
народу в Україні та 
на поселеннях сущого. 
Ми дякуємо Богові за 
ці благородні пориви 
української душі, 
свідками яких ми стали за 
останні три роки змагань 
за кращу долю рідного 
народу. Проте ще 
надовго залишатимуться 
закликом до милосердя, 
солідарності й 
чинної любові тисячі 
вбитих, десятки тисяч 
в а ж к о п о р а н е н и х , 
мільйони біженців і 
переселенців. Ми не 
маємо права звикнути 
до їхнього страждання, 
стати нечутливими до 
їхніх зойків, проходити 
байдуже попри їхню 
недолю. Навпаки, 
нехай виявом нашої 
живої віри  стане ще 

більша солідарність 
із постраждалими 
від війни і нехай ця 
солідарність набере 
практичного виміру, 
залежно від потреб 
конкретної родини чи 
людини та відповідно 
до можливостей 
парафіяльної спільноти.

Українська Греко-
Католицька Церква 
покликана здійснювати 
дияконію як на рівні 
поодиноких членів, 
так і на рівні спільнот, 
до яких ми належимо: 
християнських сімей, 
братств, сестрицтв, 
парафій, монастирів і 
релігійних згромаджень, 
єпархій, митрополій і 
всієї нашої помісної 
Церкви. Основне, 
щоб кожний відчув 
особисте покликання 
послужити ближньому  і 
в такий спосіб дати йому 
пережити Божу любов 
у своєму житті. Святий 
Дух у різний спосіб 
промовляє до нас: когось 
Він спонукає допомагати 
потребуючим, які 
живуть поруч, а когось 
запрошує до спільної дії, 
щоб допомогти братам 
і сестрам, котрі живуть 
далеко від нас.

П е р е д у м о в о ю 
в п о р я д к о в а н о г о 
служіння спільноти 
часто виступає певна 
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організація. В Україні 
на національному та 
єпархіальному рівнях 
добре розвинулася 
діяльність «Карітасу», 
організації, яка діє під 
патронатом і за сприяння 
церковної ієрархії та 
яка своїм послідовним 
свідченням віри й 
реальним задоволенням 
потреб нужденних 
заслужено здобула 
повагу й довіру не тільки 
серед вірних Церкви, а 
й серед багатьох інших 
громадян.

Та все ж ми не маємо 
права перекладати 
цей обов’язок служіння 
лише на якісь структури: 
державу, соціальні 
служби чи навіть на 
згадану щойно церковну 
організацію. Чинити діла 
милосердя повинні всі без 
винятку члени Церкви: 
єпископ, священик і 
мирянин, чоловік і жінка, 
старший і молодший, 
багатий і бідний. 
Служіння ближньому – 
це не привілей найбільш 
заможних серед нас, а 
завдання кожного з нас, 
бо ми завжди можемо 
знайти таких, що в гіршій 
ситуації ніж ми.

При цьому жертвувати 
слід з відповідним 
настроєм, тобто з 
відчуттям любові до 
людини, створеної 
на образ і подобу 
Бога. Здійснюючи 

доброчинну діяльність, 
церковні благодійні 
організації та групи не 
мають обмежуватися 
простим збиранням чи 
розподілом коштів і 
речей чи продуктів, а 
повинні завжди виявляти 
особливу увагу до 
особи, яка опинилася в 
потребі, та виконувати 
в християнській спільноті 
вельми цінну виховну 
функцію, плекаючи 
в людях соціальну 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь , 
готовність ділитися, 
повагу, любов та 
милосердя в дусі 
Христового Євангелія. 
Благодійність Церкви, 
хай на якому рівні 
вона здійснюється, не 
може перетворюватися 
просто на ще один 
різновид організованої 
соціальної допомоги. 
Діла милосердя – це 
жест любові та щирої 
уваги, скерований до 
тих, які потребують 
нашої допомоги, це 
нагода дати іншому 
можливість зустрітися з 
живим Христом.

У рамках програми 
«Жива парафія» 
закликаємо кожну 
парафіяльну спільноту 
цього року зосередити 
особливу увагу на 
дияконії як «зустрічі 
з живим Христом». 
У парафії є багато 
конкретних форм 
для такого служіння: 

відвідування хворих, 
допомога бідним, 
годування голодних, 
захист сиріт, підтримка 
тих, які терплять 
н е с п р а в е д л и в о , 
миротворча діяльність, 
потіха засмучених, захист 
ненароджених дітей і т. 
п. Слід пам’ятати, що 
насамперед ми несемо 
відповідальність перед 
тими потребуючими, 
які живуть серед нас. А 
відтак, по змозі, парафія 
повинна підтримувати 
харитативну діяльність 
Церкви на регіональному, 
національному та 
міжнародному рівнях.
  
Якщо цього ще не 
зроблено, у кожній 
парафії належить 
створити харитативну 
групу чи парафіяльний 
осередок «Карітасу», 
які б ставили собі за 
мету залучати вірних до 
свідчення милосердної 
Божої любові, чи то 
стосовно членів самої 
парафіяльної спільноти, 
чи то «у світі». За 
підтримки єпархіального 
«Карітасу» такий 
осередок має бути 
відповідальним за 
підготовку всієї 
парафіяльної спільноти 
до реалізації обов’язку 
перетворити віру 
на конкретні діла 
милосердя. Він також 
повинен виховувати 
осіб та групи, які 
постійно компетентно 

працюватимуть у Церкві 
у сфері благодійної 
діяльності.
Утім, щоб виявити 
милосердя і любов до 
ближнього, не треба 
йти далеко. Часто ті, хто 
спраглий нашої уваги, 
доброти, підтримки, 
розуміння і любові, 
є поруч із нами: у 
сусідньому будинку, 
на тій самій сходовій 
клітці, під одним дахом. 
Передусім маємо глянути 
милосердними очима на 
членів своєї родини.

Сім’я є місцем зростання 
у вірі, школою служіння 
і любові. Невипадково 
святий Павло пов’язує 
стан віри зі станом 
взаємної підтримки і 
турботи одне про одного 
в родині: «А коли хтось 
про своїх, особливо ж 
про домашніх, не дбає, 
той віри відцурався: він 
гірший, ніж невірний» (1 
Тим. 5, 8). Навпаки, сім’я, 
в якій панує дух взаємної 
любові й підтримки, стає 
джерелом милосердя, 
що напуває потоками 
любові багатьох людей 
із ближчого і дальшого 
оточення. Саме до цього 
скерована і благодать, 
яку отримує подружжя 
в день вінчання, 
засновуючи християнську 
сім’ю як домашню 
Церкву – спільноту Божої 
любові й взаємного 

(продовження ç попередньої сторінки)
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служіння. Це служіння, 
починаючись у родині, 
поширюється далеко 
за її межі. Гарно про 
це говорить молитва з 
Чину вінчання: «І дай 
їм від роси небесної 
з висот і від достатку 
земного, наповни 
їх доми пшеницею, 
вином і оливою, 
і всяким добром, 
щоб вони подавали 
потребуючим».

Вірні УГКЦ покликані 
також брати участь у 
різних доброчинних і 
волонтерських заходах, 
яких з’явилося чимало 
в цей час воєнного 
лихоліття. Будь-яка 
добра ініціатива може 
стати конкретною 
відповіддю на крик 

брата чи сестри в 
біді. Церква підтримує 
кожний вільний вияв 
турботи охрещених про 
поодиноких осіб та цілі 
групи, які перебувають 
у потребі. Тому ми, як 
пастирі Церкви, завжди 
вітаємо ці ініціативи як 
одну з форм участі всіх 
вірних у харитативному 
посланництві Церкви.

Дорогі браття і сестри, 
пам’ятаймо, що бідний 
Лазар завжди стоїть 
при воротах нашого 
дому, подібно як це 
описано в євангельській 
притчі. Відкриймо, 
отже, наші серця йому 
і проявімо йому Божу 
любов і милість, якщо не 
спільною дією Церкви, то 
приховано й непомітно 

для людей, щоб нас 
могли стосуватися слова 
Господні: «Прийдіть, 
благословенні Отця 
Мого, візьміть у 
спадщину Царство, що 
було приготоване вам 
від створення світу. Бо Я 
голодував, і ви дали Мені 
їсти; мав спрагу, і ви 
Мене напоїли; чужинцем 
був, і ви Мене прийняли; 
нагий, і ви Мене одягли; 
хворий, і ви навідались 
до Мене; у тюрмі був, і 
ви прийшли до Мене... 
Істинно кажу вам: усе, 
що ви зробили одному з 
Моїх братів найменших 
– ви Мені зробили» (Мт. 
25, 34–36. 40).

Благодать Господа 
нашого Ісуса Христа, 
любов Бога і Отця і 

причастя Святого Духа 
нехай буде з усіма 
вами!
Від імені Синоду 
Єпископів
Української Греко-
Католицької Церкви
+ СВЯТОСЛАВ
 
Дано в Києві, при 
П а т р і а р ш о м у 
соборі Воскресіння 
Христового, у день 
Святих преподобної 
Параскеви Терновської 
та мучеників Назарія, 
Гервасія, Протасія й 
Келсія, 27 жовтня 2016 
року Божого
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