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Папа Франциск прийняв Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава - cт. 17

Українці Вашингтону відзначили першу річницю 
встановлення Меморіалу жертвам Голодомору 

1932-1933 років в Україні. 

Захід розпочався 
спільною молитвою 
священників українських 
церков за Україну, після 
чого Посол України в 
США Валерій Чалий, 
Голова Крайового 
комітету США з 

Фото:  6-ого листопада ц.р. Михайло Савків промовляє перед меморіалом Голодому-
Геноциду у Вашінгтоні, О.К.  Присутні також Владико Іван Бура, о. Роберт Гитченс, о. 

Василь Харук і о. Рафаїл Стронціцький, студит.

визнання Голодомору 
геноцидом Михайло 
Савків, Голова ЦВК 
Михайло Охендовський, 
Заступник голови ЦВК 
Андрій Магера, народні 
депутати України 
Артур Герасимов та 

Ігор Попов, архітектор 
Лариса Курилас, інші 
високі гості поклали до 
Меморіалу символічні 
снопки пшениці. 

Валерій Чалий від імені 
Президента України 

Петра Порошенка 
і його дружини 
Марини привітав 
присутніх з річницею 
Меморіалу і передав 
слова вдячності Глави 

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

(Продовження на ст. 2)

В цьому випуску:
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держави українській 
громаді США і всім, хто 
доклав зусиль у його 
спорудження: «Рік тому, 
спільними зусиллями 
а м е р и к а н с ь к и х 
партнерів, української 
громади Америки та 
української держави у 
Вашингтоні відкрився 
Меморіал, який став 
черговим доказом того, 
що жодним лихоліттям, 
жодним злочинним 
намірам недругів не 
здолати наш народ, 
який прагне правди, 
свободи, демократії та 
миру на своїй землі та 
у своїй державі». 

З вітальним словом 
також виступили Голова 

Українці Вашингтону відзначили першу річницю 
встановлення Меморіалу жертвам Голодомору 

Крайового комітету 
США з визнання 
Голодомору геноцидом 
Михайло Савків та 
другий Посол США в 
Україні Вільям Міллер.
Захід завершився 
виступом Київського 
камерного хору. 

h t t p : / /u sa .m fa .gov .
ua/ua/press-center/
news/52198-ukrajinci-
vashingtonu-vidznachili-
p e r s h u - r i c h n i c y u -
v s t a n o v l e n n y a -
memorialu-zhertvam-
golodomoru-1932-1933-
rokiv-v-ukrajini

(продовження з попередньої сторінки)
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ВШАНУВАННЯ 83-ОЇ РІЧНИЦІ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 
ВІДБУЛОСЯ В НЬЮ ЙОРКУ

12-ого листопада ц.р. 
у Катедрі св. Патрика 
в Нью Йорку відбулося 
вшанування 83-ої 
річниці Голодомору-
Геноциду (1932-33) в 
Україні панахидою за 
упокій невинних жертв. 
Захід був організований 
У к р а ї н с ь к и м 
Конгресовим Комітетом 
Америки (Відділь у Нью 
Йорку).

Служителями панахиди-
реквієм  були Владика-
емерит Василь Лостен, 
Владика Павло 
Хомницький, ЧСВВ, 
єпарх Стемфордський, 
П р е о с в я ш е н н і ш и й 
Митрополит Антоній Bishop Paul Chomnycky, O.S.B.M. speaks at St. Patrick’s 

Cathedral on November 12, 2016.  (Photos: Irene Rejent Saviano)

(Продовження на ст. 4)
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Української Православної Церкви в США. 
 
Також в заході взяли участь Панство Северин, які пережили страхіття Голодомору-Геноциду, Посол 
України в США п. Валерій Чалий, разом з численними представниками влади та громадських організацій.
 
Захід супроводжував співом хор “Думка” з Нью Йорку.

https://www.facebook.com/UCCA.org

Photos: Irene Rejent Saviano

Holodomor Survivors, 
Mr. and Mrs. Severyn

ВШАНУВАННЯ 83-ОЇ РІЧНИЦІ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 
ВІДБУЛОСЯ В НЬЮ ЙОРКУ

(продовження з попередньої сторінки)
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Введення в храм Пресвятої Богородиці - 21 листопада 2016 p.

Лк. 10, 38-42, 11, 27-28. 

Свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці 
основане на церковному 
переданні, зокрема 
Протоєвангелії Якова. 
З нього дізнаємося, що 
батьки Пречистої Діви 
Марії, святі Яким й Анна, 
були бездітними і зробили 
обіцянку, що коли Бог 
дасть їм дитину, віддадуть 
її на службу Богові 
у храмі в Єрусалимі. 
Господь Бог вислухав їхні 
молитви і дав їм дочку. 
Коли Марії виповнилося 
3 роки, її батьки Яким 
і Анна виконали свою 
обіцянку і привели її 
до Єрусалимського 
храму, віддали під опіку 
первосвященика Захарії, 
батька святого Івана 
Предтечі, і Симеона-
Богоприємця. Та не 
тільки батьки радо 
приводять свою дитину 
на службу Богові, але й 
сама Марія радо йде за 
голосом Божим, бо вже 
змалку мала невідкличне 
стремління перебувати у 
храмі Божому в Єрусалимі. 

Отримавши перше 
духовне виховання від 
своїх батьків, Марія 
продовжувала його у 
храмі, пізнаючи там 
Божий закон, пізнаючи 
глибше Бога, щоб могти 
краще служити Йому. Там 
вона пізнає людей, що 
приходять на молитву до 
храму, пізнає їх потреби. 
Через Захарію і Симеона 
властиво сам Бог 
виховував Її покликання 

Важливі події в Українській 
Католицькій Архиєпархії 

Філадельфії

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. 

майбутньої Матері 
Божого Сина і духовної 
Матері всіх людей. 

Подія введення Марії 
в храм навчає нас, 
що кожен християнин 
повинен постійно 
працювати над своїм 
духовним вихованням, 
поглиблювати його. 
Пізнаючи Бога через 
молитву, Святе Письмо, 
людина єднається з Ним, 
вводить у своє серце, своє 
життя, а тим самим входить 
в Божий духовний храм – 
царство небесне вже тут 
на землі, як навчав про 
це Ісус Христос: „Царство 
Боже прийде непомітно; 
ані не скажуть: ось воно 
тут – або: он там – бо 
царство Боже є між вами” 
(Лк. 17, 21). 

(Одного разу) Молода 
дочка просила у своєї 
матері подарунок. 
Просила купити їй 
велике дзеркало, щоби 
могла себе прикрашати, 
прибирати, наряджати, 
наводити макіяж. Побожна 
мати відгукнулася на її 
просьбу і купила їй велику 
ікону Матері Божої. 
Матір, даючи цей образ 
дочці, сказала: „Ось 
твоє дзеркало…”. Дочка 
спочатку здивувалася 
цим подарунком, а потім 
кожного вечора молилася 
перед іконою і питала 
Марію: „Найсвятіша 
Матір! Поглянь на мене! 
Чи я подобалася сьогодні 
Богові?” 

Життя Матері Божої 
повинно бути для кожного 

християнина своєрідним 
духовним дзеркалом, 
в котре кожен з нас 
повинен часто вдивлятися, 
щоб могти краще духовно 
зростати, впевнено 
будувати свій духовний 
храм, храм своєї душі, 
храм Божої любові згідно 
слів апостола Павла: „Хіба 
не знаєте, що ви храм 
Божий і що Дух Божий у 
вас пробуває?” (1 Кор. 
3, 16). „Ми бо храм Бога 
живого, як сам Бог сказав 
був: „Я поселюся в них і 
серед них буду ходити, 
буду їхнім Богом, вони 
ж будуть моїм народом” 
(2 Кор. 6, 16). „Та й самі 
ви, мов живе каміння, 
будуєтеся як духовний дім, 
на святе священство, щоб 
приносити духовні жертви, 
приємні Богові, через 
Ісуса Христа” (1 Пт. 2, 5). 

Нехай приклад Марії і Її 
молитовне заступництво 
скріпляють нас у духовному 
житті, допомагають нам 
краще пізнавати Бога і 
Його любов, єднатися 

з Ним, відчувати Божу 
любов і Божу присутність 
у щоденному житті і таким 
чином ставати учасниками 
Його духовного храму - 
царства небесного, храму 
любові вже тут на землі і 
пізніше у вічності. 

о. Михайло Чижович, 
редемпторист
http://www.cssr.lviv.ua/
word/?article=828
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20-ого листопада 2016

20 листопада 1869 року 
у Львові, в не заможній 
українській родині 
народилася дівчинка, 
яку при хрещенні 
назвали Михайлиною. 
Крім Михайлини батьки 
виховали ще восьмеро 
дітей. Вже в молодому 
віці Михайлина була 
побожною і сповненою 
чеснот дівчиною. 
Свій вільний час вона 
проводила у молитві, 
або ж навчаючи 
катехизму дівчат, з 
якими працювала, чи 
займаючись іншою 
харитативною працею.
Коли Михайлині 
сповнилося 18 років, 
вона взяла участь 
у реколекціях, які 
провадив о. Єремія 
Ломницький ЧСВВ, 
який став її духовним 
п р о в і д н и к о м . 
Михайлина відчувала 
велике прагнення 
до чернечого 
життя і водночас 
у с в і д о м л ю в а л а 
необхідність духовного і 
морального піднесення 
свого народу, який у 
ті часи був релігійно 
й матеріально 
занедбаний.
У 1892 році сестра 
разом із о. Єремією 
Ломницьким і о. Кирилом 
Селецьким заснувала в 
с. Жужіль першу жіночу 
чернечу спільноту, 
яка була покликана 
до апостольської 

(continued on next page)

Мозаїка та мощі 
Блаженної Йосафати 

Гордашевскої 
в Українській 

Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття 

в Філадельфії. 

праці серед людей 
— Згромадження 
Сестер Служебниць 
Непорочної Діви 
Марії. Михайлина, яка 
прийняла монаше ім’я с. 
Йосафата, хотіла, щоб 
її Згромадження стало 
світлом для темних 
дітей України. Сестра 
посилала Служебниць 
туди, де була найбільша 
потреба, щоб виховати 
серце народу, збудувати 
цілісну людину.

Для Сестер Служебниць 
нива апостольського 
служіння була широкою 
і ще не ораною: черниці 
опікувалися недужими, 
засновували захоронки 
(дитячі садки), навчали 
молодь і старших засад 
християнського життя, 
дбали про охайність 
сільських храмів, шили 
церковні ризи, а також 
брали участь у житті 
парафій.

Часто траплялись 
пошесті, люди в 
панічному страсі перед 
хворобою боялися 
наблизитись навіть 
до найрідніших. Тоді 
сестри без страху та 
з любов’ю доглядали 
хворих, надаючи 
медичну допомогу і 
духовну розраду. 

Пошесті, війна, висока 
смертність залишали 
сиротами сотні дітей, які 

жебракували по селах. 
Сестри організували 
для них сиротинці, де 
діти жили, отримували 
початкову освіту, 
знання ремесел. Також 
під вмілим проводом 
с. Йосафати Сестри 
Служебниці 15 травня 
1893 року у селі 
Жужіль відкрили першу 
захоронку, а згодом 
і в інших місцевостях. 
Оскільки часто селяни, 
віддаючись важкій 
праці, не мали часу на 
відповідне виховання та 
догляд за своїми дітьми. 
Сестри Служебниці 
були покликанні 
виховувати малечу 
в християнському та 
національному дусі. 
Сестра Йосафата 
навчала сестер 
провадити захоронки, 
вивчала разом з ними 
різноманітні ігри, поезії 
та пісні. Вона навіть 
придбала музичні 
інструменти, щоби 
більше зацікавити дітей 
та привити їм любов до 
музики й пісні. 

Особливою увагою с. 
Йосафата огортала 
бідних, хворих та сиріт. 
Вона мала серце 
доброго самарянина, 
яке було надзвичайно 
чутливе до болю, біди 
і страждання, якими 
був переповнений світ 
навколо неї. Маючи 
освіту медичної сестри 

практично допомагала 
хворим. Під час розмов 
із ними с. Йосафата 
випромінювала любов 
до Господа і милосердя 
до ближнього, лікувала 
не лише тіло, але й 
душу, піклуючись про 
її вічне спасіння. Усе 
це робила, керуючись 
духом віри, і вбачаючи 
у хворих терплячого 
Ісуса, а тому стала 
зразком медсестри – 
приятельки хворих і 
убогих.

Ведена Св. Духом, 
с. Йосафата чітко 
усвідомлювала, що 
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наслідувати Ісуса Христа 
можна тільки тоді, коли 
виявляєш безкорисливу 
любов до ближніх – 
послуговуєш і приходиш 
на допомогу, не 
очікуючи нічого взамін. 
Вона вміла відчути в 
ближньому Ісуса Христа 
– це великий подвиг 
і таємниця її духовної 
візії. Ці та багато інших 
проявів милосердя 
відповідали життєвому 
кредо Йосафати 
Г о р д а ш е в с ь к о ї : 
«Виховувати серце 
народу і служити 
народові там, де є 
найбільша потреба».

На початках зріст 
Згромадження був 
надзвичайним: за десять 
років уже було 123 
сестри в 23 монастирях. 
Однак апостолят 
Сестер Служебниць 
не обмежилося лише 
територією Галичини. 
Глибоко відчуваючи 
проблеми та духовні 
потреби емігрантів, с. 
Йосафата благословляє 
своїх сестер на служіння 
до Канади, Югославії та 
Бразилії. Цей відважний 
крок вона робить з 
великим довір’ям до 
Бога, коли молодому 
З г р о м а д ж е н н ю 
було лише 10 років. 
Наслідком такого 
відважного рішення є 
те, що сьогодні Cестри 

Cлужебниці працюють 
в різних країнах світу.

Святість Сестри 
Йосафати полягала 
в тому, що вона 
виконувала свою 
щоденну працю з 
любов’ю і посвятою, та 
перебувала в постійній 
злуці з Христом. 
Життя с. Йосафати 
не було сповнене 
особливими подіями, 
але вона вирізнялася 
н а д з в и ч а й н и м 
ставленням до Бога, 
завжди залишаючи 
Йому широке місце 
у своєму серці й у 
конкретному, ревному 
служінні потребам 
свого народу. 
I як сказав папа 
Іван Павло ІІ під час 
Божественної Літургії 
з нагоди беатифікації 
с. Йосафати у Львові 
у червні 2001 року: 
“Вона своєю щоденною 
і вірною самовідданістю 
йшла за Христом, 
посвячуючись дітям, 
хворим, убогим, 
неписьменним та 
знедоленим, у часто 
важких і непозбавлених 
страждань ситуаціях, 
у надзвичайний спосіб 
зуміла втілити Євангеліє 
у своє щоденне життя”.
Три тижні перед 
улюбленим святом 
Йосафати - 
Б л а г о в і щ е н н я м 

Пречистої Діви Марії 
- 1919 року монахиня 
передбачила свою 
смерть. Провіщення 
збулося і вона померла 
на 49-му році життя, 
збулася також її 
молитва до Господа: 
«Забери мене з цього 
світа в тих літах, в 
яких буду найбільше 
підготована».
Блаженна Йосафата 
сповіщає сучасній 
людині радикальну 
потребу й красу 
євангельського життя і 
хоче розбудити співчуття 
до потребуючих та 
турботу про них. Вона 
навчає нас гармонійно, 
зрівноважено втілити 
свою віру в життя, яка 
є злукою з Христом у 
любові до ближнього.
Сестра Йосафата 
була дуже чутливою 
до обставин свого 
часу й навчала сестер 
передавати вічні правди 
Євангелії в цьому 
історично-соціальному 
контексті. Така 
готовність відповісти на 
повсякчасний заклик 
Церкви відповідно до 
потреб часу робить с. 
Йосафату людиною всіх 
часів.

h t t p : / / s sm i - ua .o rg/
josafata.html

 
Тропар:  Блаженна 

Йосафато, твоїм духом 
молитви і служіння ти 
навчаєш нас підносити 
серце людське всюди, де 
воно б’ється.  Служити, 
де найбільше потреба, 
все на славу Божу.

Слава Отцю, і Сину і 
Святому Духові, і нині 
і повсвякчас і на віки 
вічні.  Амінь.

Кондак:  Блаженна 
Йосафато, засновнице 
С л у ж е б н и ц ь 
Непорочної Діви Марії.  
Ти почала свою місію 
в Україні для свого 
народу, принесла 
світло в темноту його 
опущення.  Виховуючи 
дітей і молодь, ти 
дала батькам нову 
силу і надію.  Ти 
піклувалась хворими 
і бідними, бачила в 
них образ Божий.  Ти 
старалась про красу 
Божого храму, даючи 
людям відчути красу 
Богослужби.  Господь 
привів тебе до святості 
дорогою терпіння, ти є 
жінкою для всіх часів.

Прокімен:  Величає 
душа моя Господа, і дух 
мій радіє в Бозі, Спасі 
моїм (Лк. 1, 46).

Стих:  Бо Він злянувся 
на покору слугині 
Своєї, ось бо від нині 
ублажатимуть мене всі 
роди (Лк. 1, 46, 48).

(продовження з попередньої сторінки)
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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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Провінційна Рада Сестер Василіянок 
поділилася з Митрополитом Стефаном своїми планами

У п’ятницю, 4 листопада 2016 р., Рада Провінції Ісуса Чоловіколюбця Сестер Чину святого Василія 
Великого на Факс Чейс зустрілася з Митрополитом Стефаном, щоб поділитися своїми планами 
щодо подальшого  розвитку та підтримки спільноти.  Між Сестрами Васильянками й Архиєпископом 
Філадельфії склалися гарні  взаємовідносини, які будуються на засадах закладених нашим першим 
Єпископом, Преосвященним Сотером Ортинським, ЧСВВ.  Єпископ Ортинський запросив Сестер 
Василіянок до Сполучених Штатів Америки.  Їхня місія полягала в заснуванні та навчанні в початкових 
українських католицьких школах та сиротинцях, в катехизації дітей, молоді та дорослих, друкуванні 
літератури, пошитті священичих облачень та  допомозі єрархам та духовенству в їхньому служінні 
в парафіях.

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

Зліва направо:  Сестра Іванна Сослер, Помічниця Провінційної Настоятельки та 
Перша Дорадниця; Митрополит Стефан Сорока, Сестра Доротея Анна Бусовскі, 
Провінційна Настоятелька; Сестра Анна Лашок, 2-га Дорадниця та Сестра Міріям 
Клер, 3-тя Дорадниця.  
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Save the Dates for Volunteering in Ukraine 2017

Come and serve with the Sisters of St. Basil in their ministry to Ukraine's needy. This coming year’s Basilian 
Volunteer Program will take place from around May 26 to June 16, 2017.  

Last year the program served 200 children in four different area camps and many other children in 8 
orphanages, psychiatric institutions, halfway houses, etc. Join the Sisters as they continue their annual 
ministry of evangelization and bringing support and comfort to the needy of Ukraine.

Sister Ann Laszok, OSBM and Sister Joann Sosler, OSBM together with the accepted applicants will 
collaborate with the Sisters, priests and seminarians of Ukraine to provide  Berlitz style English camps as 
well as continue bring financial support to the orphanages. Volunteers provide their own airfare to Lviv and 
the Sisters provide room, board and transportation within Ukraine.

For an application and additional information on how to help for “Come and Serve with the Sisters in 
Ukraine” contact Sr. Ann Laszok OSBM at srannl@aol.com or 412-260-1607. 

Numbers are limited so please apply early.
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Employment Opportunity: PA Catholic 
Conference Social Concerns Director

 
Experienced government relations professional needed to help 
advocate the Catholic perspective on social concerns issues at the 
State Capitol in Harrisburg and beyond.  Candidate must have 
strong knowledge of the workings of state government and issues 
surrounding human services, respect for life, and Church teaching on 
social justice. Send cover letter and resume by December 21, 2016, 
to: PA Catholic Conference, PO Box 2835, Harrisburg, PA 17105 or 
info@pacatholic.org.

Ascension Manor in Philadelphia is seeking 
candidates for two open positions: 

Maintenance Technician and 

Custodian/Grounds Technician.

Ascension Manor is seeking qualified candidates 
for a Full Time Entry Level Maintenance 
Technician and Custodian/Grounds Technician. A 
Maintenance Technician must be able to perform 
basic plumbing, electrical, painting and appliance 
repairs. Custodian/Grounds Technician performs 
exterior & interior cleaning and light maintenance 
duties. Prior completion of college or equivalent 
trade related courses and the ability to speak 
multiple languages are a plus. Resumes can be 
faxed to (215)922-3735. EOE
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HIS BEATITUDE SVIATOSLAV SENDS GREETINGS TO 
METROPOLITAN STEFAN ON THE OCCASION OF HIS 

65TH BIRTHDAY

“Continue to be for our people and all the people with 
whom you live a light of God’s truth.  Accept from me  
sincere greetings, sent to you from the banks of our 
Dniepro River, as a symbol (sign) of  the  indissoluble 
unity of our entire Church, given at the Cathedral of the 
Resurrection of Christ.” 

Department of Information UGCC

Translated by “The Way”

Глава Церкви привітав Митрополита Філадельфійського 
із 65-літнім ювілеєм

Понеділок, 14 листопада 2016 p.
  
Від себе та від Синоду Української Греко-Католицької Церкви щиро вітаю вас із 65-річчям. Цього 
дня дякуємо Господеві за дар вашого життя і за всі дари, якими Він так рясно вас наділив та які ви 
примножили впродовж свого життя, а також священичого, єпископського й митрополичого служіння. 
Вимолюю для вас у милосердного Господа щедрих дарів для сповнення в мирі вашого покликання. 

Пише Глава та Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у листі-привітанні до Митрополита Стефана 
Сороки, Архиєпископа Філадельфійського, з нагоди його 65-літнього ювілею.

Далі Блаженніший Святослав відзначив служіння єпископа на теренах США: «Декілька поколінь наших 
людей, які покинули рідну землю в пошуках кращої долі, мали вплив на ваше становлення і через 
ваше життя та служіння залишили прийдешнім поколінням своє життєдайне послання, яке виражається 
в любові до Бога, рідної Церкви, турботі про спасіння кожної душі, прийнятті нових обставин існування 
шляхом не асиміляції, а інтеграції задля духовного і матеріального збагачення й ділення своїми дарами».
А наприкінці написаного привітального листа Глава Церкви побажав владиці Стефану таке: «Будьте 
й надалі для нашого народу та для всіх людей, серед кого живете, ясним світильником Божої правди. 
Прийміть від мене щирі вітання, котрі засилаю вам із пагорбів нашого сивочолого Дніпра, на якому, 
як символ нерозривної єдності всієї нашої Церкви, зведено собор Воскресіння Христового».

Департамент інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/news/glava_tserkvi_privіtav_mitropolita_fіladelfіyskogo_іz_65lіtnіm_yuvіleiem_78049.
html
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ПРАЦІВНИКИ КАНЦЕЛЯРІЇ ПРИВІТАЛИ МИТРОПОЛИТА 
СТЕФАНА З 65-ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ

ФОТО:  о. Андрій Рабій підносить торт з нагоди 
дня Уродин Митрополита Стефана.  Також 
бачимо о. Романа Пітулу, ректора Катедри.

ДИТЯЧА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
6 листопада 2016 p - ДИТЯЧА СВЯТА 
ЛІТУРГІЯ Щиросердечна вдячність всім 
батькам, котрі привели своїх дітей (32 
дітей на обидвох Літургіях о 9:00 та 
11:00 год.) на нашу першу дитячу Святу 
Літургію у Катедрі Непорочного Зачаття 
у Філаделфії. Нехай Добрий Господь 
винагороджує всіх вас за те, що вчимося 
самі, а також навчаємо своїх дітей любити 
Бога та служити Його Святій Церкві. 
Наша наступна Дитяча Свята Літургія 
відбудеться у першу неділю наступного 
місяця, 4 грудня о 9:00 год. та 11:00 год. 
ранку. «Пустіть дітей! Не бороніть їм 
приходити до мене, бо таких є Царство 
Небесне.», каже Господь Ісус Христос у 
Євангелії від Матея (Мт. 19:14). Ісус також кличе: «Прийдіть до мене всі...». Отож, прийдіть до Його 
Святого храму та принесіть Ісусові щедрий дар: своє серце, повне любові та посвяти. Господь наш 
Ісус Христос чекає на ВАС.

Fr. Roman Pitula, Cathedral Rector, speaks to children 
during Children’s Divine Liturgy on November 6, 
2016.  (Photo: Lisa Oprysk)

17-ого листопада ц.р.,  о. Андрій 
Рабій від імені працівників 
Канцелярії та всіх священиків, 
дияконів та вірних нашої 
Архиєпархії склав привітання 
Митрополитові Стефанові з 
висловами всецілої пошани й 
любови:

“Ми направду благословенні 
мати Вас як нашого 
Архиєпископа, як батько для 
усіх нас, який вміє порадити, 
заспокоїти  і допомогти в 
потребі...
 
Нехай Бог благословить Вас 
здоров’ям НА МОНОГАЯ І 
БЛАГАЯ ЛІТА!”



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 

 

PLEASE HELP US PLAN  

FOR SUMMER 2017! 

Are you interested in a camp for your teen? 

  If so, let us know! 

Planning a Youth Camp for ages 13-15  

also Children’s Camp ages 8-12 

both from August 14-18, 2017 

Let us know by January 21, 2017 if you are interested. 

 

E-mail:  basilcenter@stbasils.com  

Please include name, address and telephone number and age of your 
child in email. 

Organized by the Sisters of the Order of St. Basil the Great 

and the St. Sophia Association 

To be held at the Basilian Spirituality Center 

710 Fox Chase Road 

Fox Chase Manor, PA 19046 

(215)780-1227 

      Ukrainian Catholic National Shrine  
     of the Holy Family 

      
November 19 and 20, 2016 

 10:00 am – 4:00 pm Saturday         10:30 am – 3:30 pm Sunday 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjoy a delicious Ukrainian-style lunch while browsing for books, 
music, holiday and specialty items, and more!  Enjoy traditional 

borscht, holubtsi, varenyky/perogi, kovbasa, and nalysnyky/crêpes. 
Eat here or take home! 

Ukrainian Christmas Carol Mini-Concert – Sunday at 1:30 p.m. 
 Solomia Dutkewych, Soprano 

 Larisa Pastuchiv-Martin, Bandura Player 
 SPIV-Zhyttya, a capella Ukrainian music 

4250 Harewood Road, NE, Washington, DC  20017 
202-526-3737 ~ www.ucns-holyfamily.org 

Wheelchair Accessible 
Sunday Divine Liturgies:  9:00 a.m. English | 11:30 a.m. Ukrainian 

Saturday Vigil-Liturgy 4:30 p.m. English (Bazaar weekend only) 

Holiday and Other Crafts 
Fine Ukrainian Collectable Books 

Pysanka Kits 
Traditional Ukrainian 
Crafts, Gifts, Sweets 

U.S. Park Police Horse 
on Saturday (tentative) 

Icons and Other Religious Items 
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Annual Food Collection for the 
Needy” - Now through December 

11th  (Swarthmore, PA)
 
Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church will 
hold its “Annual Holiday Food Collection” for the 
needy in the community from now through Sunday, 
December 11th.  Anyone wishing to donate any 
canned or boxed, non-perishable food items should 
bring them to the Church on any Saturday between 
4:00 pm. and 6:00 pm. or on Sunday between 
9:00 am and noon or use the convenient drop-
off box at the entrance to the Educational Center 
anytime during the week.  We are located at 900 
Fairview Road in Swarthmore/Ridley Township.  
Given the harsh economic conditions currently 
being experienced, we appreciate anyone’s help 
in this worthwhile effort.  It will be through your 
efforts that we aim for matching or exceeding our 
last Christmas season’s collection.  Please help us 
help, if you can!
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Annual Slavic Christmas Luncheon with St. Nicholas -
 Sunday December 4th At Noon (Swarthmore, PA)

 
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. 
 

Благодарім Господа
День Подяки

24-ого листопада 2016

Під час Божественної Літургії неодноразово служитель заносить 
подячні молитви до Всемогутнього Бога.

Дякуємо Тобі, Господи, ми, недостойні слуги Твої, за великі добродійства Твої, що їх ми прийняли. 
Прославляючи Тебе, хвалимо, благославимо, дякуємо Тобі, оспівуємо й величаємо Твоє милосердя 
і, як слуги, з любов’ю взиваємо до Тебе  Доброчинцю, Спаси наш, слава Тобі.

Дякуємо Тобі, Господи Боже Сил, що сподобив нас і нині стати перед святим Твоїм жертвеником, і 
припасти до щедрот Твоїх за наші гріхи і за людські невідання.

Достойно і праведно Тебе оспівувати, Тебе благословити, Тебе хвалити, Тобі дякувати, Тобі 
поклонятися на всякому місці владицтва Твого. 

Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тобі дякуємо Господи, і молимось Тобі, Боже наш.

Дякуємо Тобі, царю невидимий, що незмірною Твоєю силою все утворив єси і багатством милости 
Твоєї від небуття до буття все привів єси.

Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворних, страшних 
Христових Таїн, достойно подякуємо Господеві.

Дякуємо Тобі, Владико чоловіколюбче, доброчинцю душ наших, що Ти і сьогодні сподобив нас Твоїх 
небесних і безсмертних Таїнств.
 
Отож, ніколи не втомлюймося складати подяки Богові за Його ласки, не тільки в День Подяки але, 
кожного дня нашого життя.
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Year of Mercy Column - Don’t Leave It To The Priests

Nov 20th: by 
Mr. Peter Yaremko. 

In this final column of 
the Jubilee Year of 
Mercy, which ends 
today, the message 
is to the point. Our 
call—as individuals—
is nothing less than to 
spread the news of 
God’s mercy.

It was Vatican Council 
II that issued this call to 
us, the laity, because 
we “live in the midst 

of the world and its 
concerns.”

Recalling that after 
Jesus had sent out the 
Twelve (Luke 9:2), he 
sent seventy-two others 
to spread his kingdom 
throughout the earth to 
offer all people a share 
in god’s mercy. 

In the Church there is a 
diversity of ministry but 
a unity of mission, with 
the laity sharing in the 
priestly office of Jesus. 

The Council fathers 
stated flatly that we, the 
laity, are called by God 
to exercise our mission 
by openly bearing 
witness to Christ and 
promoting the salvation 
of humankind. 

We are challenged to do 
this with the ardor Jesus 
himself demonstrated. 
This means with passion, 
fervor, zeal, intensity, fire, 
emotion, enthusiasm, 
eagerness.

A tall order. But one 
we cannot walk away 
from now that the Year 
of Mercy has ended. 

Our prayer today: 
Lord, enkindle in us a 
missionary zeal so we 
may boldly proclaim 
Jesus in our daily 
lives and ceaselessly 
promote the salvation 
of our brothers and 
sisters in every corner 
of the world.
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ПАПА ФРАНЦИСК ЗІБРАВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ПОНАД 10 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО

Срд, 09/11/2016

7 листопада Його 
Святість Папа Франциск 
прийняв  на аудієнції Його 
Високопреосвященство 
а р х и є п и с к о п а 
Клаудіо Ґуджеротті, 
А п о с т о л ь с ь к о г о 
Нунція в Україні. 
За повідомленням 
А п о с т о л ь с ь к о ї 
Нунціатури в Україні, 
Папа хотів ознайомитися 
з розвитком ситуації 
у нашій державі 

та був детально 
поінформований про вже 
виконавчу фазу проекту 
«Папа для України».

Папа Франциск нагадав, 
що Україна займає 
особливе місце в його 
серці та що він щодня 
молиться про повернення 
миру, про розраду для 
найбільш потребуючих 
та про прогрес країни.

У той час, коли 
мало говориться про 

драматичну ситуацію 
в Україні, Понтифік 
ствердив, що його жест 
конкретної підтримки 
жертв війни, що на 
сьогодні зібрав понад 
10 мільйонів євро, бажає 
бути насамперед знаком 
християнської любові, 
але також і жестом, щоби 
той, хто страждає, не 
відчував себе покинутим 
чи забутим, та щоб 
міжнародна спільнота 
не забувала, що це її 
обов’язок — докладати 

усіх зусиль для досягнення 
миру у справедливості 
та солідарності.

http://catholicnews.org.
ua/papa-francisk-zibrav-
dlya-ukrayinciv-ponad-
10-milyoniv-ievro

Папа Франциск прийняв Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава
Четвер, 10 листопада 
2016
  
У четвер, 10 листопада 
2016 року, Папа 
Франциск прийняв 
на приватній аудієнції 
Б л а ж е н і ш о г о 
Святослава, Верховного 
Архиєпископа Києво-
Галицького, Главу 
УГКЦ, який цими днями 
перебуває в Римі, беручи 
участь у Пленарній 
асамблеї Папської 
ради сприяння єдності 
християн.

Як Блаженніший 
Святослав розповів після 
цієї зустрічі в інтерв’ю 
для Радіо Ватикану, він, 
насамперед, представив 
Святішому Отцеві 
напрацювання Синоду 
Єпископів УГКЦ, що 
відбувся на початку 
вересня, зокрема ті 
рішення і пропозиції, які 
стосуються компетенції 
Єпископа Рима. Було 

звернено увагу на те, 
що головна тема цього 
Синоду – дияконія, тобто 
соціальне служіння, 
була співзвучною з 
Ювілейним роком 
Божого милосердя, 
що стало нагодою 
підбити підсумки його 
переживання в УГКЦ.
Ще однією темою, 
порушеною під 
час зустрічі, була 
участь УГКЦ в роботі 
Міжнародної змішаної 
комісії богословського 
діалогу між Католицькою 
і Православними 
Церквами, яка нині 
розглядає питання 
синодальності й 
першості. Відзначено, 
що досвід синодальності 
УГКЦ може бути цікавим 
та корисним і для 
Веселенької Церкви. 
Підкреслено теж, що 
в екуменічному діалозі 
УГКЦ бажає не просто 
бути присутньою, але 
бути активним учасником.

Розповідаючи про 
те, як очолювана 
ним Церква свідчить 
Євангеліє в українському 
суспільстві, Блаженніший 
Святослав представив 
свій нещодавній візит 
до Краматорська, те, як 
виглядає життя людей у 
так званій «сірій зоні» й 
участь УГКЦ у здійсненні 
ініціативи «Папа для 
України». У цьому 
контексті Святіший Отець 
поділився враженням 
від нещодавніх 
а п о с т о л ь с ь к и х 
подорожей до південного 
Кавказу, що дали змогу 
побачити ситуації, схожі 

до тих, які сьогодні 
переживає Україна, що 
ці явища не є якимось 
ізольованим фактом.

За словами Глави УГКЦ, 
Папа запевнив, що має 
Україну у своєму серці 
та молиться за всіх її 
мешканців, уділяючи 
своє апостольське 
благословення.

uk.radiovaticana.va

ht tp ://news.ugcc .ua/
news/papa_frants isk_
priynyav_glavu_ugkts_
b l a z h e n n і s h o g o _
svyatoslava_78006.html
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Блаженніший Святослав зустрівся з Апостольським 
нунцієм в Австрії

Субота, 12 листопада 2016, 06:52
  
11 листопада Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
під час свого візиту до Австрії зустрівся з 
Апостольським нунцієм в Австрії Архиєпископом 
Петером Цурбріггеном, дипломатом Святого 
Престолу.

У зустрічі взяли участь отець Юрій Коласа, 
Генеральний вікарій католиків візантійського 
обряду, і Рудольф Прокші, професор Католицького 
богословського факультету Віденського 
університету та віце-президент фундації наукових 
досліджень екуменічних стосунків «ProOriente». 
До розмови також долучився ректор Інтернаціонального богословського інституту в Трумау та 
одночасно директор католицької гімназії в м. Баден Крістіан Алтінг фон Гойзау.

Під час зустрічі Блаженніший Святослав поділився своїми враженнями від участі в черговій 
пленарній асамблеї Папської ради для сприяння єдності між християнами. Глава УГКЦ зазначив: 
«Я повертаюся до України дуже піднесений та з великим натхненням».

Блаженніший Святослав розповів присутнім про різні екуменічні ініціативи УГКЦ в Україні та 
представив ситуацію міжцерковних стосунків, що зараз склалася на теренах нашої держави. 
Патріарх згадав і про плідну співпрацю  УГКЦ та протестанських Церков в Україні, яку можна 
вважати досить вдалим прикладом для наслідування.  
На завершення Предстоятель УГКЦ поділився враженнями з присутніми від свого нещодавнього 
візиту до Краматорська  та про те, як виглядає життя людей у так званій «сірій зоні» і участь УГКЦ 
у здійсненні ініціативи «Папа для України».

Фотографії надані: Ann Art

Прес-служба одинаріату для католиків
візантійського обряду в Австрії

http://news.ugcc.ua/news/blazhennіshiy_svyatoslav_zustrіvsya_z_apostolskim_nuntsіiem_v_
avstrіi_78027.html
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МОЛЕБНИЙ ЧИН 
З нагоди завершення Ювілейного Року Божого Милосердя 

Диякон: Благослови, владико.  

Архиєрей: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Лик: Амінь. 

Слава Тобі. Боже наш, слава Тобі. 

Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе 
дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, 
благий, душі наші. 

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас (3). 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, посіти і зціли немочі наші імени твого ради. 

Господи, помилуй (3) 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство 
Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам 
сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи 
нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Архиєрей: Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, 
нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Лик: Амінь. І одразу співає «Бог – Господь» на глас 8: 

Бог – Господь, і явився нам; * благословен, хто йде в ім'я Господнє. 

Стих: Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна. 

Стих: Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. 

Стих: Я не вмру, а житиму і розказуватиму про діла Господні! 

Стих: Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це 
сталось, і дивне воно в очах наших. 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти 
тридневне,* щоб нас визволити від страстей.* Життя і воскресення наше,* Господи, 
слава Тобі. 

Слава і нині: Богородичний, глас 6: Милосердя двері відкрий нам, благословенна 
Богородице,* щоб, надіючися на Тебе, ми не погибнули,* але щоб ізбавились тобою 
від бід.* Ти бо єси спасення роду християнського. 

З нагоди завершення Ювілейного Року Божого Милосердя
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Диякон: Будьмо уважні. 

Архиєрей: Мир всім. 

Диякон: Премудрість, будьмо уважні. 

Прокімен, глас 4: Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, з роду в рід (Пс. 
88,2). 

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується (Пс. 88,3). 

Диякон: Господу помолімся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Архиєрей: Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Лик: Амінь. 

«Всяке дихання», глас 4. 

Всяке дихання нехай хвалить Господа. 

Стих: Хваліте Бога у святинях його. 

Стих: Хваліте його у тверді сили його. 

Євангеліє 

Диякон: Щоб сподобилися ми слухання святого євангелія, Господа Бога молім. 

Лик: Господи, помилуй (3) 

Диякон: Премудрість, прості, вислухаймо святого євангелія.  

Архиєрей: Мир всім. 

Лик: І духові Твоєму.  

Диякон: Від Луки святого євангелія читання. 

Лик: Слава Тобі. Господи, слава Тобі. 

Диякон: Будьмо уважні. 

Євангеліє від Луки 6, 31-36. 

Сказав Господь: Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. 
Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга? Таж бо й грішники люблять тих, 
що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й 
грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка 
вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж 
любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика 
буде ваша нагорода, й будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. 
Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. 

Лик: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 

З нагоди завершення Ювілейного Року Божого Милосердя
(продовження з попередньої сторінки)
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І співають оці стихири, глас 6: 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Отче, Слове і Душе, * Тройце Свята, очисти * множество прогрішень наших. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь: 

Молитвами Богородиці, * Милостивий, очисти * множество прогрішень наших. 

Стих: Помилуй мене, Боже, по великій милості твоїй, і по множеству щедрот 
твоїх очисти беззаконня моє. 

(Глас 2) Отче предобрий і Сину, Слово Отчеє,* і Душе Святий, нестворене 
єство,* що маєш джерело милосердя* і виливаєш бездонні благодаті, і потоки 
щедрот!* Прийми нашу молитву й моління,* подай усім грішникам прощення, як Бог 
щедрий і чоловіколюбний. 

Єктенія 

Диякон: Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось Тобі, вислухай 
і помилуй. 

Лик:  Господи, помилуй (3). 

Ще молимось Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас, 
грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву й 
нужди, і всякої болізні душевної і тілесної, і дарував нам здоров’я з довголіттям, 
промовмо всі: Скоро вислухай і милостиво помилуй. 

Лик: Господи, помилуй (3). 

Ще молимось, щоб зберегтися містові цьому і святому храму цьому, і всякому 
городові, селу і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, 
нападу чужинців і міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний і 
добропомічний, благий і чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що 
наступає на нас, і ізбавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. 

Лик: Господи, помилуй (12). 

Ще молимось Господеві Богу нашому, що Він відкрив двері сердець наших для 
пізнання Його любові  і дарував нам ви́щу понад розум милість Свою: Скоро вислухай 
і милостиво помилуй. 

Лик: Господи, помилуй (3). 

Ще молимось, щоб Милосердний і Чоловіколюбний Бог наш, вилив на нас 
божественні струмені милості Своєї, ізбавив од усякого лиха і подав Свою 
божественну благодать з висоти: Скоро вислухай і милостиво помилуй. 

Лик: Господи, помилуй (3). 

Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас, грішних, і 
помилував нас. 

З нагоди завершення Ювілейного Року Божого Милосердя
(продовження з попередньої сторінки)
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Лик: Господи, помилуй (3). 

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на 
морі далеко, і, Милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. 
Бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Лик: Амінь. 

Диякон: З умилінням усі голови (і коліна) приклонивши, Господу помолімся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Архиєрей читає оцю молитву про Боже милосердя: 

Господи щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий! Вислухай 
молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого і яви нам знак милости Твоєї, 
наведи нас на дорогу Твою, щоб ходили ми в правді Твоїй. Звесели серця наші, щоб ми 
боялись імення Твого святого, бо Ти великий і твориш чуда; ти Бог єдиний і немає 
подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості і добрий у силі, аби 
допомагати й утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає.  

Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, нині прибігаємо і з умилінням 
просимо: не закривай перед нами дверей Твого милосердя! Вилий на нас і на увесь наш 
народ повноту Своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови та дай нам бути всюди і 
завжди живим знаряддям і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності 
у світі!  

Виголос: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння: Отцю, Сину, і 
Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Лик: Амінь. 

Відпуст. 

Диякон: Премудрість. 

Лик: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без 
зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. 

Архиєрей: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. 

Лик: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь. Господи, помилуй (3). Преосвященніший владико, благослови. 

Христос, милостивий і істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, 
преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і 
чоловіколюбець. 

Лик: Амінь. 

  

З нагоди завершення Ювілейного Року Божого Милосердя
(продовження з попередньої сторінки)
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ДОДАТОК 
Прошення до Сугубої єктенії 

з нагоди закінчення Ювілейного року Божого милосердя в УГКЦ: 

Ще молимось Господеві Богу нашому, що Він відкрив двері 
сердець наших для пізнання Його любові  і дарував нам ви́щу понад 
розум милість Свою: Скоро вислухай і милостиво помилуй. 

Ще молимось, щоб Милосердний і Чоловіколюбний Бог наш, 
вилив на нас божественні струмені милості Своєї, ізбавив од усякого 
лиха і подав Свою божественну благодать з висоти: Скоро вислухай і 
милостиво помилуй. 

КІНЦЕВА МОЛИТВА 

Диякон: З умилінням усі голови приклонивши, Господу помолімся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Архиєрей/Священик читає оцю молитву про Боже милосердя: 

Господи щедрий і милосердний, довготерпеливий і 
многомилостивий! Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос 
моління нашого і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу 
Твою, щоб ходили ми в правді Твоїй. Звесели серця наші, щоб ми 
боялись імення Твого святого, бо Ти великий і твориш чуда; ти Бог 
єдиний і немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у 
милості і добрий у силі, аби допомагати й утішати, і спасати всіх, хто 
на ім'я Твоє святе уповає.  

Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, нині прибігаємо і 
з умилінням просимо: не закривай перед нами дверей Твого 
милосердя! Вилий на нас і на увесь наш народ повноту Своїх дарів, 
веди нас дорогою правди і любови та дай нам бути всюди і завжди 
живим знаряддям і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної 
присутності у світі!  

Виголос: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння: Отцю, 
Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Лик: Амінь. 

 

З нагоди завершення Ювілейного Року Божого Милосердя
(продовження з попередньої сторінки)
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December 2016 - Грóднÿ 2016
Happy Birthday!

З Днем народження!

December 7: Rev. Stepan Bilyk
December 17: Rev. Mykola Ivanov
December 21: Rev. Deacon Michael Waak
December 21: Rev. Orest Kunderevych

May the Good Lord Continue to Guide You 
and Shower You with His Great Blessings.  
Mnohaya Lita!

Нехай Добрий Господь Тримає  Вас у 
Своїй  Опіці та Ùедро Благословить 
Вас. Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

December 6: Rev. Volodymyr Kostyuk
             (18th Anniversary)
December 10: Rev. D. George Worschak
             (38th Anniversary)
December 11: Rev. Ihor Royik
             (24th Anniversary)
December 19: Rev. Andriy Rabiy
             (15th Anniversary)
December 20: Rev. Ihor Bloshchynskyy
             (13th Anniversary)

May God Grant You Many Happy and 
Blessed Years of Service in the Vineyard 
of Our Lord!  

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками Служіння в 
Господньому Винограднику!


