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В цьому випуску:

РІЗДВО В НАШІЙ КАТЕДРІ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ - ст. 7
ЧИ БОГ КЛИЧЕ ВАС ЗАДУМАТИСЯ ПРО БОГОПОСВЯЧЕНЕ ЖИТТЯ? - ст. 11

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯД 
ПРОДОВЖУЄ ГІДНУ ТРАДИЦІЮ

Одинадцятий щорічний 
Фестиваль українських 
коляд, який відбувся в 
неділю, 15 січня 2017 
р. в нашій золотоверхій 
У к р а ї н с ь к і й 
Католицькій Катедрі 
Непорочного  Зачаття в 
Філадельфії  продовжує 

приваблювати творчі 
гурти й вірних, які 
майже повністю 
заповнили храм цього 
року. Концертна 
програма включала 
виступи багатьох 
колективів, серед 
них парафіяльні хори 

української католицької, 
православної та 
баптистської Церков,  
української школи в 
Філадельфії та Академії 
св. Василія.  Особливістю 
цьогорічного фестивалю 
стала широка участь в 
ньому дітей та юнацтва. 

Двогодинну програма з 
радістю та вмінням на 
двох мовах провадив 
Ректор нашої Катедри, 
всечесніший отець 
Роман Пітула. Ми вдячні 
йому за  організацію 

Митрополит-архиєпископ Стефан на фото на фестивалі колядок.

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

(Продовæення на ст. 2)
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ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯД ПРОДОВЖУЄ ГІДНУ ТРАДИЦІЮ

ц ь о г о р і ч н о г о 
Фестивалю коляд.

Ми особливо вдячні тим, 
хто поділився своїми 
талантами на Фестивалі 
українських різдвяних 
коляд.  Чудові виступи  
розкрили глибину 
й багатство наших 
традиційних українських 
коляд.  У програмі взяли 
участь такі колективи:  
хор українського 
к а т о л и ц ь к о г о 
архикатедрально го 
храму Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, 
керівник Богдан 
Генгало;  дитячий хор 
НУРШ, Дженкінтавн, 
керівник Галина Боднар, 
акомпаніатор Люба 
Щуйко; хор української 
католицької парафії св. 
Йосафата з Трентону, 
керівник Роман 
Кучарський; ансамбль 
«Соловейки», учні 

НУРШ, керівник Галина 
Боднар, акомпаніатор 
Люба Щуйко;  дует 
бандуристок «Берегиня» 
у складі  Галини Боднар 
та Юлії Ступень;  хор 
української католицької 
парафії Благовіщення 
Пресвятої Богородиці, 
Мелроуз Парк, 
керівники Леся 
Пенкальська та Ірина 
Пелех-Зварич;  хор 
школи з Куинтин, Ню 
Джерзі, керівник Іван 
Вернега; хор української 
католицької парафії 
св. Архистратига 
Михаїла, Дженкінтавн, 
керівник Марія 
Камінська;  ансамбль 
бандуристів  у складі 
Олекси та Ореста  
Лужецьких, Чарлі та  
Олександра Балмерів 
під керівництвом Галини 
Боднар; хор Академії 

отець Роман Пітула

Хор українського католицького 
архикатедрального храму Непорочного 
Зачаття в Філадельфії, керівник Богдан 
Генгало

Дитячий хор НУРШ, Дæенкінтавн, керівник Галина Боднар, 
акомпаніатор Люба Щуйко

(продовæення ç попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 3)
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св. Василія Великого, 
Дженкінтавн, керівник 
Леся Пенкальська; 
хор ім. Олександра 
Кошиця Української 
Православної Катедри 
св. Володимира, 
Філадельфія, керівник 
Карен Мельник-
Ферраро; молодіжний 
хор Української 
Баптистської церкви, 
Філадельфія, керівник 
Іван Веленчук; 
чоловічий хор «Дзвін», 
Філадельфія, керівник 
Нестор Кизимишин;  
дует скрипалів у складі 
Маріанни Клінгенсмит 
та Юліани Фартачук, 
концертмейстер Люба 
Щуйко; камерний 
хор «Аколада», 
Філадельфія, керівник 
Богдан Генгало.  
Завершилася програма 
співом зведеного 
хору всіх учасників, 
які заспівали  «Бог 
Предвічний».

Ми дуже вдячні 
учасникам, які з повагою 
поставилися до умови 
обмежити виступ двома 
творами.  Це для того, 
щоб програма тривала 
не більше двох годин.  
Це також є виявом 
поваги один до одного 
і до глядачів.  Минулого 
року були нарікання, 
що програма тривала 
занадто довго.  Тому 
важливо запевнитися, 
що програма не є 
перевантажена.  Це 
також гарантує, що 
елемент гордості не 
вноситься в цю духовну 
подію, бо колектив, 
який не поважає 
норми, може створити 
враження, що має 
право на особливий 
привілей.  Усі хори й 
гурти наперед були 
поінформовані про ці 

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯД ПРОДОВЖУЄ ГІДНУ ТРАДИЦІЮ

Хор української католицької парафії св. 
Йосафата ç Трентону, керівник Роман 

Кучарський

Ансамбль «Соловейки», учні НУРШ, 
керівник Галина Боднар, акомпаніатор 

Люба Щуйко

Дует бандуристок «Берегиня» у складі  
Галини Боднар та Юлії Ступень

Хор української католицької парафії 
Благовіщення Пресвятої Богородиці, 
Мелроуç Парк, керівники Леся Пенкальська 
та Ірина Пелех-Зварич

(продовæення ç попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 4)
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ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯД ПРОДОВЖУЄ ГІДНУ ТРАДИЦІЮ

вимоги.  Ми дуже вдячні 
всім, хто взаємодіяв 
з нами і відповів на 
ці сподівання, що 
забезпечило цінність 
святкування наших 
священних традицій 
колядування.   Хори, які 
обрали не поважати 
цю норму, не будуть 
запрошені  до участі в 
наступному році, або й 
в подальшому.   

Сердечно дякую 
учасникам і гостям 
Фестивалю українських 
різдвяних коляд.  Ваше 
постійне святкування 
наших багатих 
традицій забезпечить 
продовження їх 
плекання молодими 
поколіннями. Традиція 
швидко забувається, 

якщо її не  святкувати.  
Ми вдячні всім, хто 
плекає і святкує наші 
багаті традиції співу 
українських різдвяних 
коляд на нашому 
щорічному Фестивалі. 
Нехай Бог благословить 
всіх вас лише йому 
відомими шляхами!  
Христос Народився!

+Стефан Сорока,
М и т р о п о л и т -
Архиєпископ  Хор школи ç Куинтин, Ню Дæерçі, 

керівник Іван Вернега

Хор української католицької парафії 
св. Архистратига Михаїла, Дæенкінтавн, 
керівник Марія Камінська

Ансамбль бандуристів  у складі Олекси та 
Ореста  Луæецьких, Чарлі та  Олександра 
Балмерів під керівництвом Галини Боднар

Хор Академії св. Василія Великого, 
Дæенкінтавн, керівник Леся Пенкальська

(продовæення ç попередньої сторінки)
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ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯД ПРОДОВЖУЄ ГІДНУ ТРАДИЦІЮ

Хор Академії св. Василія Великого i Ансамбль бандуристів

Дивіться відео ç фестивалю на нашому каналі YouTube в
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian/videos

Хор ім. Олександра Кошиця Української 
Православної Катедри св. Володимира, 
Філадельфія, керівник Карен Мельник-
Ферраро

Молодіæний хор Української Баптистської 
церкви, Філадельфія, керівник Іван Веленчук

(продовæення ç попередньої сторінки)
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ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯД ПРОДОВЖУЄ ГІДНУ ТРАДИЦІЮ

Чоловічий хор «Дçвін», Філадельфія, 
керівник Нестор Киçимишин Дует скрипалів у складі 

Маріанни Клінгенсмит та Юліани 
Фартачук, концертмейстер 
Люба Щуйко

Камерний хор «Аколада», Філадельфія, 
керівник Богдан Генгало.

+Стефан Сорока,
Митрополит-Архиєпископ

Дивіться фотографії на нашій 
сторінці “Archeparchy of 
Philadelphia” Facebook.

(фото: Тересa Сівак)

(продовæення ç попередньої сторінки)
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Ріçдво в нашій Катедрі в Філадельфії

25-ого грудня 2016-ого 
року на празник Різдва 
Господа Нашого Ісуса 
Христа, Митрополит-
Архиєпископ Стефан 
Сорока разом з о. 
Романом Пітулою, 
ректором Катедри, о. 
Романом Сверданом, 
Вікарієм Катедри, о. 
Романом  Петришаком, 
о. дияконом Михайлом 
Вааком і вівтарними 
служителями відслужив 
Божественну Літургію 
о 10-ій год. вранці у 
святково прикрашеній 
красивими різдвяними 
квітами нашій Катедрі.  
Святу Літургію співав 
Катедральний хор 
разом з членами хору 
“Аколяда” під проводом 
диригента п. Богдана 
Генгала; п. Ліса 
Оприск, Катедральний 
дяк, супроводжувала 
спів по-англійськи.
Митрополит Стефан 
виголосив проповідь 
у двох мовах –
українською та 
англійською.  “Ми 
щойно закінчили 
час приготування до 
святкування Різдва з 
різними хвилюваннями. 
Марія також відбула 

свій час приготуванням 
до зустрічі народження 
Свого Сина. Перш за 
все, центром Її думок 
було роздумування 
над чудом, яке Бог 
зробив перед Її очами.  
Богоматір дає нам 
приклaд як ми повинні 
застановитися серед 
нашої зайнятості, щоб 
зрозуміти як Бог діє в 
нашому особистому 
житті.”  

Далі проповідник 
наголосив, що Бог 
промовляє до нас  у 
лагідній спосіб життя, 
не у великих моментах, 
але тихих повних духом 
часах.  

“Сьогодні моя молитва 
є просити Бога 
особливого Божого 
дару для вас, щоб кожен 
зміг стати уважним під 
час подорожі життя, 
роздумуючи про 
щоденну присутність 
Бога у ньому,” закінчив 
Митрополит Стефан.

Watch a video on our 
YouTube Channel. 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
qtm7G3RyXr4

+Стефан Сорока, Митрополит-Архиєпископ
(фото: П. Білий)
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Праçник Богоявлення в Катедрі в Філадельфії

Фото:  о. Свердан çапаленими свічками 
тричі çнаменує воду хрестовидно, 
çанурюючи їх у воді.

о. Пітула хрестовидно дує на воду. 

о. Петришак хрестовидно благословляє 
воду рукою, çанурюючи її у воді тричі.

о. Пітула благословляє воду хрестовидно 
чесним хрестом, çанурює його прямо, 
тримаючи обома руками під спів 
тропаря Богоявлення “Коли в Йордані.” 

6-ого січня ц.р. після Літургії, о. Роман Пітула, 
о. Роман Свердан і о. Роман Петришак 
відслужили Чин Великого Водосвяття з 
нагоди празника Богоявлення Господнього в 
Українській Католицькій Катедрі Непорочного 
Зачаття. 

 Дивіться відео на: YouTube Channel. 
https://youtu.be/nhVHLjwmvVo

(фото: Тересa Сівак)
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Священики колядують для Митрополита Стефана 

9-ого січня ц.р. священики 
Філадельфійської  Архиєпархії 
Української Католицької Церкви 
разом з родинами  колядували для 
Митрополита-Архиєпископа Стефана 
Сороки в Його резиденції.  

Дивіться відео на: YouTube Channel. 
https://youtu.be/jZPzJ08lu8g

Cathedral Choir Carol for Metropolitan Stefan 
at his residence on January 15, 2017

Фото: о. Ярослав Курпель грає на акордеоні. 
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Проповідь на Стрітення Господнє

Стрітення ГНІХ також є 
днем, приуроченим для 
богопосвячених осіб. 
Хто вони, ті люди, що 
посвятили своє життя 
Богові? Це звичайні 
люди, котрих кличе 
Господь Бог до свого 
служіння. У Святому 
Письмі Нового Завіту 
читаємо: “Потім вийшов 
на гору й покликав 
тих, що їх сам хотів…” 
(Мр 3, 13). У Старому 
Завіті бачимо багатьох 
осіб, котрих Господь 
Бог закликає до 
свого служіння, як-от 
патріархів, пророків, 
суддів, царів, а також 
священиків: “Ви будете 
в мене царством 
священиків, народом 
святим” (Вих 19, 6). Від 
певних людей Господь 
хоче, аби вони служили 
Йому, і кличе їх до 
служіння без жодної 
їхньої заслуги...

Подія, що трапилася під 
час принесення Ісуса 
Христа в сороковий 
день до єрусалимського 
храму, проливає ясне 
світло на життя осіб, 
що посвятилися служити 
Богові. Пречиста Діва 
Марія і святий Йосиф 
відразу, після того як 
сповнилися приписані 
дні для очищення, 
принесли Ісуса Христа 
до храму – так, як 
вимагав закон Мойсея, 
хоч вони могли цього 
не робити, тому що Він 

– Ісус є правдивий Бог, 
вищий понад усякий 
закон. Цей припис 
не стосувався Його 
особи, але Він не хоче 
відрізнятися від людей, а 
бути “подібно як ми, крім 
гріха” (Євр 4, 15). Не 
зволікали святий Йосиф 
і Марія із часом, не 
відкладали на пізніше, а 
старалися бути точними 
відносно приписаного 
часу. Пречиста Діва 
Марія не вимагала, 
щоб її пропустили, не 
проголошувала, що це 
Божий Син і годиться 
дати Йому перше місце, 
аби обряд відбувся без 
очікування. Ні. Вона 
покірно чекає, коли 
настане її черга, аби 
сповнити приписаний 
закон.
Святе Письмо також 
звертає увагу на двох 
осіб, котрі перебували 
у святині під час 
пожертвування Ісуса 
Христа, а саме старець 
Симеон і пророчиця 
Анна. Про старця 
Симеона написано, 
що він був чоловік 
праведний і побожний. 
Був людиною поважних 
років, і Святе Письмо 
згадує, що Святий 
Дух, що був на ньому, 
відкрив йому, що 
він не помре “перш 
ніж побачить Христа 
Господа”. Симеон, 
котрий очікував 
приходу Спасителя, 
мав відповідні чесноти 

– слово “праведний” 
означає, що він мав їх 
у належному ступені. 
Виконував свою 
послугу так, як було 
потрібно. Можливо, 
його служба не була 
великого масштабу, 
але найменшу 
послугу, котра була 
йому визначена, він 
виконував сумлінно і 
праведно. Виконував 
не тому, що доручила 
влада святині, а тому, 
що він своєю пам’яттю 
завжди стояв перед 
Господом і виконував 
все з любов’ю до Бога.
Інша праведна особа, 
котра була присутня 
у святині, – побожна 
жінка Анна, котра 
була дуже похила 
віком: після сімох років 
подружнього життя 
прожила в молитвах 
та постах при святині 
вісімдесят чотири роки. 
Ця жінка, мабуть, мала 
помешкання в місті, але 
рідко бачила його, тому 
що залишалася завжди 
при святині. Її не знали 
при Іродовому дворі, 
але вона була відома 
своїм перебуванням у 
храмі і тримала добрий 
зв’язок із Богом, своїм 
Творцем. Анна розуміє 
своє завдання – 
молитися і провадити 
життя, поєднане з Богом. 
Ці дві душі Господь 
приготовляв довгими 
десятиліттями для 
єдиного акту, для одного 

чину – бути присутніми 
під час пожертвування 
свого сина у святині. 
їхнім завданням було 
не навертати поган 
на правдиву дорогу 
ані не збирати плодів 
навернення інших людей 
– вони були покликані 
стати свідками години, 
коли Господь хотів 
об’явити свого Сина 
людям.
У служінні Богові не 
важить, яку посаду 
обіймаємо, скільки 
галасу вчиняємо 
навколо себе, важить, 
аби ми були подібні до 
Симеона й Анни, які 
виконали своє завдання 
найдокладніше. І 
коли тебе, дорогий 
священику, брате чи 
сестро, що посвятилися 
служити Богові, Господь 
буде готувати до того, 
аби сповнити одне 
завдання у твоєму житті, 
виконати одну послугу у 
твоїй спільноті, сповни 
це найкраще – тим 
закінчиш своє життя 
пречудовою послугою 
твоїх жертв. Не йдеться 
тут, ким ти є і яку послугу 
виконуєш, але важливо, 
подібно до Симеона й 
Анни, в глибокій тиші 
та любові до Бога 
гідно виконувати своє 
служіння.
Уявімо, скільки тисяч 
жертв принесено в 
Єрусалимській святині 
від часу її спорудження, 

(Продовæення на ст. 11)



22 ñ³÷íÿ 2017 p.  11

але жодна жертва не 
була така досконала, 
покірна й незвичайна, 
як ця, що здобулася із 
серця Пречистої Діви 
Марії. Стараймося 
наслідувати Пречисту 
Діву Марію у виконанні 
наших послуг, аби не 
гнатися за популярністю 
і визнанням світу чи 
нашої спільноти, але 
покірно і з великою 
увагою виконуймо наші 
найменші завдання. 
Колись станеться так, 
що це найменше, котре 
було виконане з любові 
до Бога і, може, ніким 
не зауважене, стане 
великим й обернеться 
нагородою та 
визнанням у Бога.

Стараймося зрозуміти 
вагу малих речей, що їх 
нам доручають сповнити 
наші настоятелі та 
приписують наші 
устави. Не наважуймося 
легковажити дрібними 
приписами наших 
статутів, але кожний 
припис навчімося 
уважати за великий і 
потрібний перед Богом. 
Наша послуга не 
потрібна Богові – вона 
потрібна нам, щоб бути 
оправда¬ними перед 
Господом.
Чудовий приклад 
показують нам святі 
Симеон і Анна, котрі 
радо уступають місце 
іншим, що приходять 

після них, і молодшим, 
які займають їхнє 
місце. Вони прекрасно 
розуміють, що їм слід 
маліти, а тим, хто 
приходить після них, 
треба рости. Невелика 
річ – розуміти певні 
правди нашого життя 
і наших приписів, але 
велика річ виконати 
те, що вимагається 
від нас, а ще більша 
– коли розуміємо 
і допомагаємо 
молодшим духовно 
зростати і йти вперед у 
богопосвяченому житті. 
Нехай приклад осіб, 
що зібралися навколо 
Ісуса в єрусалимській 
святині, принесеного 

сорокового дня як 
жертва Богові Отцеві, 
заохочує нас бути 
вірнішими Господові 
в нашому покликанні. 
Хай наша жертва буде 
завжди мила Богові.

Собор Св. Юрія, м. 
Львів, 15.02.2002.
Слово Господнє живе 
та діяльне: Проповіді. – 
Львів: Свічадо, 2009. – 
296с

http://charnetskyj.org.
ua/articles/propovidi/
propovid-na-stritennya-
hospodnje/

Проповідь на Стрітення Господнє
(продовæення ç попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 11)

ЧИ БОГ  КЛИЧЕ ВАС ЗАДУМАТИСЯ ПРО БОГОПОСВЯЧЕНЕ ЖИТТЯ?
 
 Я запрошую жінок і чоловіків,  які коли-небудь мали намір вступити на дорогу  богопосвячого  
життя, зустрітися зі мною, щоб допомогти мені зрозуміти думки і сподівання, які мали кандидати.  Яки 
є сьогоднішнє уявлення про богопосвячене чи монастирське життя? Що  чоловіки і  жінки зважаючи 
на богопосвячене життя сьогодні очікують  від  вибору богопосвяченого  життя і служіння?  Чи 
існують певні причини  і  перепони, які ми, як Церква, не повністю розуміємо?  Це також допоможе 
мені  вирішити, що я, як Архиєпископ,  можу зробити, щоб допомогти чоловікам і жінкам обирати 
богопосвячене життя.  Я пропоную зустрітися групою в місці і в час, який найбільше підходить  тим, 
хто відгукнеться, або особисто, якщо хтось побажає.

 Якщо ви вирішите взяти участь, ласкаво прошу надіслати мені лист електронною поштою 
на адресу: ukrmet@ukrcap.org.   Прошу подати своє ім'я, адресу, номер телефону, і зазначити 
найзручніший час для зустрічі:  будень чи вихідний день, час дня.   Ваше зацікавлення та інформація 
залишаться повністю конфіденційними.  Тоді я вирішу щодо місця і часу зустрічі, які найзручніші для 
тих, хто відгукнувся.  

 Дякую вам за сподівану підтримку, яка допоможе мені  зрозуміти і плекати  Боже покликання 
до богопосвяченого життя сьогодні.

Архиєпископ Стефан Сорока
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Sr. Oksana Iwasczyszyn, SSMI Falls Asleep in the Lord

Sr. Oksana (Mary Ann) Iwasczyszyn entered into eternal life on 
December 31, 2016 after living a life of prayer and service as a 
Sister Servant for 70 years.  

After retiring from active ministry due to health issues, Sr. Oksana 
resided at Nyack Manor Nursing Home for the past several years.  
Her infectious smile and quiet acceptance was an inspiration to all 
who visited and cared for her.

She was born in Wilkes Barre, PA, the daughter of the late Nicholas 
and Barbara (Shevchuk) Iwasczyszyn.  In 1946 she entered the 
Sisters Servants of Mary Immaculate from Saints Peter & Paul 
Church, Wilkes Barre, PA.  

She is best known throughout her religious life as a teacher of the 
young for nearly 20 years, dedicated to her students who loved 
her very much. Then, as most Sisters Servants, she had a career 
change from educating the hearts and minds of the young to 
being a care giver for the elderly for many years at our Home of 
Divine Providence in Chestnut Hill, PA and  at St. Joseph’s Home 
in Sloatsburg.  Sr. Oksana’s loving care and compassion for the elderly was noted by family members who 
wrote letters of gratitude.  Sr. Oksana’s quiet behind the scenes life affected the lives of many so loudly 
and profoundly. 
 
Sr. Oksana was preceded in death by her parents, her sisters Ann Finiak and Eva Soltis, her brothers Frank, 
John and Tony Iwasczyszyn.   In addition to her Sisters in community, she is survived by her sisters Barbara 
Brown and Margaret Goda, and her nieces, nephews and their families.  

On January 2nd, relatives, lay associates and friends joined the sisters at St. Mary’s Villa in the afternoon 
to welcome the body of Sr. Oksana.   Rev. Ivan Tyhovych, Pastor of Holy Ghost Church in Brooklyn, NY, 
blessed the casket and celebrated the panahyda.  In his homily, Fr. Ivan shared the concepts that we are 
born for this eternal life and we prepare for it each day by the way we live.  In the evening Msgr. John 
Terlecky, Chaplain and Pastor of SS Peter & Paul Church in Spring Valley, NY celebrated the parastas.  
In his homily, Msg. John read the story of ”One Solitary Life” and related it to Sr. Oksana’s life as a 
consecrated woman, all of her attributes were not known to humans, but to God.  

On January 3rd, Bishop Paul Chomnycky, OSBM, celebrated the Funeral Divine Liturgy.  In his homily, Bishop 
Paul spoke about God ever holding together birth and death, intertwining birth and death. “Spiritually, 
Jesus is born and dies in our hearts, in the heart of every sincere Christian every day.  Sr. Oksana knew 
this and lived this conviction with grace throughout her life, and especially during her final years of illness 
and incapacity.”  Eternal Memory!  Interment followed in the cemetery of the Sisters Servants.
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Celebrating Metropolitan Archbishop’s Feast Day at Fox Chase

On December 19, 2016 the Sisters of the Order of Saint Basil the Great hosted His Grace, Metropolitan 
Archbishop Stefan Soroka, in anticipation of his feast day.  Archbishop Soroka joined the Sisters for Vespers 
which was followed by a festive dinner in the Sister’s dining room.

Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM greeted the Archbishop in the name of the Sisters and the Basilian 
Associates with both Christmas and feast day wishes.  In her greeting, Sister reflected on who and what the 
Archbishop symbolizes for the Sisters of Saint Basil the Great expressing that he is more than a title, His 
Grace, Archbishop Metropolitan… “Instead we see you as one who walks beside us and with us in pleasant 
talk of each days hopes and worries.  As one who remembers our special history and the good that the 
Sisters have done in the Ukrainian Catholic Church in America.  As one who cares about our questions 
and hopes.  One who shares in our happy surprises and lofty celebrations.  As one who extends himself 
with his whole being toward all in the Archeparchy.  Indeed, as one who stays beside us and stays with 
us, sharing your everlasting kindness.”

After a special Ukrainian greeting from the five Sisters from Ukraine, who are ministering in the United 
States, all enjoyed a delicious dinner followed by gift giving and fellowship.

Saint Basil Academy Choir 
Carol at the Motherhouse

The Sisters residing at the Motherhouse of the 
Sisters of the Order of Saint Basil the Great 
were greeted by the Saint Basil Academy choral 
group led by Sister Germaine Senita.  After 
a traditional Christmas greeting the students 
sang several Christmas carols entertaining the 
Sisters in the Eldercare Unit of the monastery 
and employees.
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Sister Elizaveta Vepruk, OSBM Speaks About 
Blessed Martyrs

Sr. Elizaveta Vepruk, OSBM 
from the Sisters of St. Basil in 
Ukraine, along with Sr. Ann 
Laszok, OSBM, visited Pokrova 
in Parma, OH on Friday, 
December 16, 2016 at 6:30 
pm;  St. Josaphat Cathedral on 
Saturday, December 17, 2016 
after the 9:30 am Liturgy and 
Sts. Peter and Paul in Ambridge, 
PA on Sunday, December 18, 
2016 at 9:30 am and after the 
12 pm.  Sr. Elizaveta spoke 
about the blessed Martyrs in 
Ukraine. 
 
Over the years, Sister Elizaveta 
had gathered stories from our 
older Sisters in Ukraine who 
knew the martyrs personally.  
Many, not pictured, heard 
personal stories of the martyrs.  
Sr. Ann related her own 
experience in serving breakfast 
to Blessed Vasyl Velichkovsky 
when he came to visit the grave 
of his aunt, Mother Josaphat 
Theodorovich, OSBM in Fox 
Chase, PA.

Our Church has been a Church 
of Martyrs since the beginning 
with the martyrdom of Borys 

and Hlib for their faith. 

At the beatification process of the martyr Saint Josaphat, born in Volodymyr, Volyn (which today is in 
Ukraine) in 1643, whom must remember is the Church’s official Patron Saint of Unity, Pope Urban VIII 
uttered these prophetic words: “Oh my Ukrainians, I look to you to convert the East.”
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оскільки є необхідність у 
встановленні заїзду для 
людей на візках.  Один 
ліфт буде обслуговувати 
два будинки. 

Ми маємо намір  
перенести Канцелярію як 
тільки будуть завершені 
всі переробки, щоб 
звільнити теперішнє 
приміщення Канцелярії 
повністю.  Це дозволить 
нам здати в рент 
обидва з’єднані між 
собою приміщення 
п а р а ф і я л ь н о г о 
будинку і Канцелярії, 
і забезпечити такий 
необхідний прибуток 
на обслуговування 
Архиєпархії.  Програма 
«протистояння дефіциту» 
є необхідністю, яка 
дозволить Архиєпархії 
покривати витрати 
на  обслуговування і 
додатково не обтяжувати 
парафії. 

До сьогодні ми успішно 
справлялися з покриттям 
витрат; однак наступна 
найкоштовніша частина 
проекту, встановлення 
ліфту,  потребує вашої 
термінової фінансової 
допомоги.  Я дуже 
прошу вас зробити 
щедру різдвяну пожертву 
на Архиєпархію, щоб 
допомогти нам завершити 
цей такий необхідний  
проект.  Щедрість 
наших вірних і деяких 
парафій дозволила 
нам реалізувати 
досьогоднішню частину 
проекту.  Ми дякуємо 
за отриману підтримку.  

ЩОДО ПОДАЛЬШОГО РОЗГОРТАННЯ  ПРОГРАМИ “ПРОТИСТОЯТИ ДЕФІЦИТУ”

Офіс і парафіяльний 
будинок нашої 
української католицької 
Катедри Непорочного 
Зачаття уже перенесено 
до відремонтованого 
колишнього монастиря, 
що розташований поряд 
з Катедрою.

Наш Музей “Скарб Bіри” 
перенесено до нового 
приміщення в підвалі 
Катедри.  Експозиція 
поступово розгортається, 
цей процес буде тривати 
аж до весни.  Нове 
розташування музею є 
дуже вигідне, експозиція 
виглядає чудово, і 
сприятиме збільшенню 
відвідувачів з числа тих,  
які приходять до нашої 
золотоверхої Катедри.  
У колишньому 
приміщенні музею в 
даний час іде підготовка 
до перепровадження 
туди Канцелярії.  
Переносяться телефонна 
лінія та інтернет, 
в с т а н о в л ю ю т ь с я 
додаткові стіни та роблять 
певні пристосування. 

Візантійська крамниця 
залишиться на тому 
ж місці, у підвальному 
приміщенні під новою 
Канцелярією.

Проводяться необхідні 
інженерні приготування 
і вибір встановлюваного 
ліфта, який буде 
служити двом будинкам 
одночасно.  Це 
найкоштовніша частина 
проекту, але вона 
має бути реалізована, 

Зараз ми потребуємо значну фінансову 
допомогу, щоб встановити ліфт.  Ми не 
можемо рухатися вперед без вашої фінансової 
допомоги.  Просимо вас  допомогти як тільки 
можете, виславши даток на адресу Української 
Католицької Канцелярії:  827 N. Franklin Street, 
Philadelphia, PA 19123.

Сердечно дякую вам за зрозуміння і сподівану 
щедру підтримку.  Благослови вас Господь лише 
Йому відомими шляхами!

+Стефан Сорока
Митрополит-Архиєпископ  
 

Lease sign by the old rectory

Former “Treasury of Faith” Museum
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РОЗКЛАД  МИТРОПОЛИТА  СТЕФАНА  НА  СІЧЕНЬ  2017 РОКУ 
 

січeнь 
1   Архиєрейська Божественна літургія в Українській Католицькій Катедрі 
 Непорочного Зачаття. Прийняття колядників. 
2  Обговорення з отцем Ігорем Блощинським та Петром Лабяком проекту 
 встановлення ліфта в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці. 
3  Планування експозиції в музеї «Скарб віри».  
5   Гостювання в українському садочку «Світличці» при УОКЦ.  
 Зустріч з Генеральним Вікарієм Архиєпархії, отцем Андрієм Рабієм.  
6  Співслужіння на інсталяційній Месі Кардинала Йосифа Тобін, Архидієцезія 
 Нюарку, Н. Дж., участь в прийнятті на його честь.   
7   Різдвяна Архиєрейська Божественна літургія за Юліянським календарем в 
 Катедрі Непорочного Зачаття. 
8  Українська Божественна літургія в Катедрі.   
 Прийняття колядників хору «Аколада».  
9  Прийняття в єпископській резиденції духовенства Архиєпархії з родинами з 
 нагоди празника св. Стефана.  Прийняття колядників хору «Прометей». 
10  Зустріч з Всечесним отцем Романом Петришаком. 
 Зустріч з контракторами, що приготовляють до продажу нерухомість в 
 Вілліямставн. 
 Зустріч із Всечеснішим Монсеньйором Петром Васло, Генеральним Вікарієм 
 Архиєпархіяльного Трибуналу. 
11  Зустріч з Преосвященним Глібом Лончиною, Єпископом Лондонської Єпархії 
 Великої Британії, та з отцем Тарасом Лончиною.  
12  Зустріч з брокерами стосовно медичного страхування духовенства та 
 працівників. 
 Зустріч з потенційними рентарями комплексу Канцелярії. 
14  Участь у «Пластовій свічечці» в УОКЦ, Дженкінтавн 
 Відправа суботньої вечірньої Божественної літургії в Катедрі. 
15  Прийняття колядників хору Катедри Непорочного Зачаття. 
 11-ий Фестиваль коляд в Українській Католицькій Катедрі  Непорочного 
 Зачаття.  
16  Присутність на викладенні тіла й висловленні співчуття Кену Гатченсу та його 
 родині на похованні його мами, пані Джоен Гатченс.  
 Зустріч з Матір'ю Євгенією, Генеральною Настоятелькою Сестер Місіонарок 
 Покрову Божої Матері. 
17  Телефонічна конференція комітету вшанування Голодомору 1932-33 рр. в 
 Україні. 
18  Зустріч з паном Романом Лунем, Філадельфія.  
23  Засідання Комітету Архиєпархіяльної Прощі: зустріч з сестрою Анною Бусовські, 
 ЧСВВ, Провінційною настоятелькою, і членами комітету. 
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Bethlehem Peace Light Shines Brightly at the Ukrainian 
Catholic National Shrine of the Holy Family, Washington, DC

This year, in time for the Shrine’s Annual Christmas 
Prosphora Dinner on January 8, local PLAST scouts 
carried the Peace Light to Holy Family.  Each year, 
a child from Austria fetches the light from the 
grotto in Bethlehem where Jesus was born. The 
light is carried in two blast proof miners lamps 
on an Austrian Airlines jet from Tel Aviv, Israel, 
to Vienna, Austria, from where it is distributed 
at a Service of Dedication to delegations from 
across Europe who take it back, with a message 
of Peace, to their own countries. Austrian Airlines 
then flies the miner’s lamps containing the Peace 
Light from Bethlehem to New York City.  The 
project is facilitated by Scouts from BSA Councils, 
Scouting volunteers, the Asociacion de Scouts de 
Mexico and PLAST (Ukrainian Scouting) to bring 
the continuous Peace Light from Bethlehem to the 
North American continent.

Fr. Wasyl Kharuk accepts the continuous 
flame of the Bethlehem Peace Light from 
PLAST scouts (l-r) Anastasia Whalen, Olya 
Duzey, and Adrienne Shmorhun.

Christmas Concert at Assumption Parish, Perth Amboy

The annual  Christmas Concert at the Assumption parish in Perth Amboy, NJ  was a huge success! Thanks 
to the parish youth group “Svitanok” for presenting a beautiful selection of carols, to our younger children 
for putting together a play "Malanka" and to our famous parish choir “Boyan” for singing popular Christmas 
carols. It was an outstanding teamwork effort and a successful parish event.
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Celebrate Catholic Schools Week
 
Since 1974, National Catholic Schools Week is the annual celebration of Catholic education in the United 
States. It starts the last Sunday in January and runs all week, which in 2017 is January 29 - February 4. The 
theme for the National Catholic Schools Week 2017 is “Catholic Schools: Communities of Faith, Knowledge 
and Service.” Schools typically observe the annual celebration week with Masses, open houses and other 
activities for students, families, parishioners and community members.

http://www.ncea.org/csw/

a dozen reasons
to choose Catholic Schools

1

We offer an 
education that 
combines Catholic 
faith and teachings 
with academic 
excellence.

2

We partner with 
parents in the 
faith formation of 
their children.

3
4

5

We set high 
standards 
for student 
achievement 
and help them 
succeed.

We provide 
a balanced 
academic 
curriculum that 
integrates faith, 
culture and life.

We use technology 
effectively 
to enhance 
education.

67
8

9

We instill in 
students the 
value of service 
to others.

We teach 
children respect 
of self and 
others.

We emphasize 
moral development 
and self-discipline.

We prepare 
students to 
be productive 
citizens and 
future leaders.

10
11

12
We have a 
99 percent 
high school 
graduation 
rate. 85 percent 
of our graduates 
go to college.

We cultivate a 
faculty and staff 
of people who are 
dedicated, caring 
and effective.

We provide 
a safe and 
welcoming 
environment 
for all.

The National Catholic Educational Association

NCEA.org/catholicschoolsweek
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SAINT BASIL ACADEMY will offer 
the Seventh Grade Practice Exam on 

Saturday, March 4 at 8 AM.
Register online: https://www.

stbasilacademy.org/product/7th-
grade-practice-exam-registration/

To schedule a Shadow Day Visit or 
for more information, please contact 

Mrs. Kimberley Clearkin, Director 
of Admissions; (215) 649-9083; 
kclearkin@stbasilacademy.org

Come and see for yourself all that 
SBA has to offer!
You belong here…

Catholic Schools Week 2017 - OPEN HOUSE - Perth Amboy                                   

Assumption Catholic School  at 380 Meredith 
St, Perth Amboy, NJ will join nearly 8,000 
Catholic Schools across the nation in 
celebrating Catholic Schools Week. Parents 
and prospective preschool through grade 
eight students are invited to visit our school 
on Sunday, February 5th, 2017 from noon to 
3:00 p.m. for the Open House. You will have 
the opportunity to tour the school and enjoy 
conversation with Principal, Pastor and current 
students, who will be assisting with each tour. 
Registrations for the 2017-2018 school year, 
will be accepted at these sessions. ACS is fully 
accredited by the Commission on Elementary 
Schools - AdvancED. It's never too early to 
start thinking about giving your children the 
great gift of a Catholic education - one which 
is effective and affordable! If you can't make 
it to the OPEN HOUSE, feel free to call the 
School office and set up a tour with us at any 
time. Our principal is always more than happy 
to do a walk-through with you and answer all 
your questions! To receive more information 
about the school, call 732-826-8721 or visit 
www.assumptioncatholicschool.net

you elong here...

Register Online at
www.stbasilacademy.org/Admissions

Saint Basil Academy Seventh Grade Practice Exam
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Hillside, NJ Parish children and parishioners carol for 
retired Sisters of Mercy

Hillside, NJ -- On Wednesday, December 28, 2016, the children and parishioners of Immaculate 
Conception Ukrainian Catholic Church in Hillside (Union County), NJ,  caroled in Ukrainian and English to 
the retired Sisters of Mercy and clergy of McAuley Hall Center at Mount Saint Mary Academy in Watchung, 
NJ.   The children distributed home baked cookies and religious calendars to the attendees.
 
One of the retirees in the audience mentioned that they were Ukrainian and joined the children and 
parishioners in singing numerous Ukrainian carols.
 
Afterwards, the parish caroling group traveled throughout Union, Somerset, Middlesex and Morris Counties 
to share the gift of koliady with parishioners at their homes.   
 
Additional photos can be found on the parish website www.byzcath.org/ImmaculateConception

Choir To Perform At 
Scranton’s St. Vladimir 

Church

The Dzvin Ukrainian Folk Choir 
of Philadelphia will appear at 
Scranton’s St. Vladimir Ukrainian 
Greek Catholic Church, 430 North 
Seventh Avenue on Sunday, January 
22, 2017 at 3:00pm. The eighteen-
member all male group will offer a 
program of Ukrainian and English 
Christmas  carols.

The event is open to the public and 
no tickets are required. Attendees 
can make a free will offering if they 
so desire.

“Home-made Soup & Artisan Bread  Sale” – 
Now through January 22nd

Just in time for that bit of chill in the air, from now through 
Sunday, January 22nd, Holy Myrrh-Bearers Parish, 900 Fairview 
Road, in Swarthmore, will once again be holding its ever popular 
“Home-made Soup and Artisan Bread Sale”.  During this time, 
we will be taking orders for 4 home-made, hearty soups that 
will be freshly made especially for you and two types of freshly-
baked Artisan Bread.  Your orders will be ready for you to 
pick up between 11:00 am. and noon on Sunday, January 
29th.  We are offering the following soups and breads: 1) Beef 
Vegetable; 2) Chicken Noodle; 3)  Crab Bisque; 4) Hearty Pea 
Soup 5) Artisan Bread (Hearty Rye Bread or Sourdough) 
 
Quart containers of soup are only $8.00 each and loaves of 
bread only $8.00.  To place your soup and bread orders, 
please email us at HMBChurch@verizon.net or call Kathy at 
(610) 328-4731by Sunday, January 22nd.
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Christmas Greetings from St. Paul Ukrainian Catholic Church 
in Ramsey, NJ with Fr. Evhen Moniuk
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St. Nicholas visits Ss. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic 
Church, Olyphant, PA.

Saint Nicholas is surrounded the youth of the parish at Ss. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, 
Olyphant, PA. (left to right)  The little angel Samatha Bokowski, Saint Nicholas, Brandan Marcinko, and 
Nick Bokowski.  2nd Row;  Cole Marcinko ( Black shirt) and Patrick Marcinko (Red shirt) and the Ukrainian 
Girls in Traditional Costumes, Ann Victoria Nasevich and Sierra Sczesniak and Sam Sczesniak in the Boys 
Traditional Ukrainian Shirt and  the altar boy: David Slachtish   Last Row:  Julie Hunt as the Ukrainian Angel 
and Altar boy John Nesevich.  (Photo: Lauren Telep)

Christmas Eve Holy Supper - Perth Amboy

On Christmas Eve, 
January 6th, 2017 
the Assumption parish 
has sponsored a 
traditional Holy Supper 
(Sviaty Vechir ) for all 
parishioners and guests. 
Many tasty lenten dishes 
were prepared and 
shared. Filled with the 
spirit of the carols and 
poetry, more than 100 
people  truly enjoyed 
a traditional Christmas 
foods in anticipation of 
Christ’s birth.
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Feast of the Theophany of our Lord
The Feast of the Holy Theophany (Epiphany) of our 
Lord God and Savior Jesus Christ is celebrated 
each year on January 6. The Feast commemorates 
the Baptism of Christ and the divine revelation 
of the Holy Trinity. At the Baptism of Christ at 
the river Jordan, all three Persons of the Holy 
Trinity—Father, Son, and Holy Spirit—were made 
manifest. During Theophany, people traditionally 
attend a prayer service... where the priest blesses 
regular water into holy water at the “Blessing of 
the Water” ceremony. This year, after the blessing 
of the water ceremony in the church, Fr. Ivan 
walked around the Assumption Catholic school 

with a small group of students 
and blessed each room with holy 
water and offered a blessing to 
students and staff. Father Ivan 
explained to children that Christ’s 
baptism in the Jordan was a 
“theophany,” a manifestation of 
God to the world, because it was 
the beginning of our Lord’s public 
ministry. He also asked students 
various questions about Feasts 
of Christmas and Theophany 
and was very pleased by their 
answers.

Theophany Water Blessing in City of 
Ivano-Frankivsk, Ukraine
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PRELENTEN PORK DINNER

Father Myron Myronyuk and his parish family of St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church, Scranton, 
cordially invite you to join us for our annual Pre-Lenten SLOW ROASTED PORK DINNER on Sunday, 
February 12, 2017, beginning at 12:30pm at St. Vladimir Parish Center, 428 North Seventh Avenue, 
between West Lackawanna Avenue and West Linden Street.

Menu: Slow roasted pork loin with gravy, Ukrainian sweet and sour cabbage (kapusta), butter and dill 
potatoes, vegetable, applesauce, rolls, dessert, coffee, tea, beverages. 

Adults $13.00; Students $8.00; Age 5 and under free. 

Advance reservations required:  phone Kathleen Izak at 570 346-2414  (please do not call the church).  
Takeouts available between 11:30 a.m. and 12 noon only. Doors open at 11:30am.

Door prizes will be awarded along with a 50/50 drawing.

Welcome to our table! 

Sunday Divine Liturgy at 10:30am.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕННІСТЬ І СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ 
ДЕНЬ ПРИСВЯТИ Й ПОМИНАННЯ 

 
„Однині Українська Народна 
Республіка стає самостійною, 
ні від кого незалежною, 
вільною, суверенною 
державою українського 
народу.” 
Акт Незалежности, 
 22-го січня 1918 р. 
 

„Віднині зливаються в одно 
віками відділені одна від 
одної частини України … в 
одну Велику Україну. Спов- 
нилися відвічні мрії, для яких 
жили й за які вмирали 
найкращі сини України.” 
Акт Злуки, 22-го січня 1919 р. 

 

Програма Дня: субота, 21-го січня 2017 р. 
 

год. 12:40  попол. —   Гутірка для студентів і молоді (всі запрошені) в Українському Освітньо- 
                                          Культурному Центрі при 700 Cedar Rd., Jenkintown, PA 19046 

                              на тему „Історина перспектива” – виголосить Михайло Савків, 
                              директор “Української Національної Інформаційної Служби” у Вашінґтоні 

— також буде представлення членів Дипломатичного Корпусу України 
 
год. 1:30 по пол.      — Панахида й поминальня церемонія на українському католицькому                                                         
          цвинтарі св. Марії в Elkins Park, PA (дуже близько УОКЦентру) 

      перед пам’ятником поляглим борцям за волю України 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Герої Крут                                                                                    шість днів перед боєм 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕННІСТЬ І СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ - 
ДЕНЬ ПРИСВЯТИ Й ПОМИНАННЯ

21-го січня 2017: Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА) -- Відділ у Філядельфії  запрошує 
всіх на відзначення Актів Незалежности й Злуки,   
історичних річниць, 22-го січня 1918 і 1919 років, 
та Бою під Крутами (29-го січня 1918 р.). 

Програма: год. 12:40 попол. — Гутірка для 
студентів і молоді (всі запрошені) в Українському 
Освітньо-Культурному Центрі при 700 Cedar Rd., 
Jenkintown, PA 19046
на тему „Історина перспектива” – виголосить 
Михайло Савків, директор Української 
Національної Інформаційної Служби (UNIS) у 
Вашінґтоні. Tакож буде представлення членів 
Дипломатичного Корпусу України; год. 1:30 попол. 
— перед пам’ятником поляглим борцям за волю 
України: Панахида й поминальня церемонія на 
українському католицькому цвинтарі св. Марії в 
Elkins Park, PA (дуже близько УОКЦентру).

Прийдім всі щоб згадати поклонитися і помолитися... 
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St. Nicholas visits Saint Stephen Ukrainian Catholic Church, 
Toms River, New Jersey

Photo: St. Nicholas poses for a picture with the children, 
Rev. Popyk, pastor, and Ukrainian school teacher 
Mariya Ivanus. 

 
On Sunday, December 18, 2016, over 
200 parishioners, guests, and children 
gathered in the newly renovated St. 
Stephen Ukrainian Catholic Church 
Community Center located in Toms 
River, NJ, to celebrate the joyful arrival 
of Saint Nicholas.  A large group of 
elementary school aged children, 
beautifully dressed as "Angels", Stars", 
etc.  and in traditional Ukrainian 
embroidered attire, presented a festive 
and enjoyable musical program in the 
Ukrainian language, under the direction 
of the Ukrainian School teacher, Mariya 
Ivanus. After the children sang "O chto 
chto Mykolaya lyubyt..." St. Nicholas 
arrived to the delight of everyone!  He 
greeted the children and the guests, 
then with the help of his angels, he 
presented special cookie treats and gifts 
to all the children who were present in 
the audience!
 
The Saint Stephen Community Center was beautifully decorated to create a festive Ukrainian Christmas 
environment and both Ukrainian and English Christmas carol background music provided the perfect 
atmosphere for this marvelous event.
 
Following the delightful children’s Saint Nicholas presentation, the audience was treated to a sumptuous, 
wide-variety of delicious Ukrainian home-made food, including appetizers, salads, meats, fish, and an 
elaborate assortment of desserts.

A special table was devoted just for the children with special child-friendly foods like pizza, chicken fingers, 
mac and cheese, cupcakes, etc....The children were delighted with their treats and socialized with one 
another!
 
The Saint Stephen Ukrainian Catholic Church-Saint Nicholas Celebration was an outstanding holiday 
success, and everyone is invited to attend our January 29th, 2017, “Prosfora” event at 12:30 pm to be held 
in the Saint Stephen Parish Community Center.

St Stephen's offers 3 programs for all children of NJ Ocean/Monmouth counties: The Saturday morning 
Ukrainian Language classes, Ukrainian Dance on Thursday evenings and Sunday morning Religion classes!

On behalf of the entire Saint Stephen Ukrainian Catholic parish community, we wish all a Blessed and Joyful 
Christmas, and a Healthy and Prosperous New Year.   
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St. Stephen Ukrainian Catholic Church, Toms River, NJ
  "Prayer Shawl" Project

The Prayer Shawl Ministry 
of St. Stephen's Ukrainian 
Catholic Church in Toms 
River, NJ, was started in 
September, 2016. It is a 
year round project, with 
a group of volunteers 
who crochet or knit 
shawls and lap throws 
for the elderly in nursing 
homes or home bound 
situations.   While most 
of the work is done at 
home, the group meets 
every Wednesday 
from 1-3 PM in the 
conference room at the 
church. Here they share 
ideas and needlework 
techniques, while 
enjoying refreshments 
and socializing.   Every 
meeting starts and 
ends with a prayer.  
Volunteers are also 
encouraged to pray over 
their shawls/lap throws 
while they work at home. 
Even though it is not 
known who will receive 
these gifts - God knows 
already!

Before Christmas, the 
ladies were excited to 
pack 20 white gift bags, 
each with a hand made 
shawl and a special 
prayer note inserted!  
Pastor Rev. Father Popyk 
blessed these gifts and 
had them delivered to 
several nursing homes 
and home bound people 
in the community. 

Photo: Shawl Making Group: Helen Kardash,  Anna Dzera, Johanna 
Hnedak, Christine Andryshak and Linda Hippel

Photo: Shawl Notes on Bags
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West Easton church wins 
the Lehigh Valley's best pierogi showdown

By Andrew Doerfler | For 
lehighvalleylive.com 
on December 23, 2016 

Pierogies are no small 
potatoes here, where, 
after an immensely 
starchy competition, 
Holy Ghost Ukrainian 
Catholic Church in West 
Easton has won our 
Lehigh Valley pierogi 
showdown.

The Greek Catholic 
parish, one of several 
area churches that 
fundraise through 
pierogi sales, faced 
stiff competition. The 
judges sampled more 
than 80 pierogies in all 
from our 11 finalists: five 
churches, two hot dog 
shops, a barbecue joint, 
a seafood restaurant, a 
deli and a bar. 

But Holy Ghost 
Ukrainian, our very first 
taste-testing stop, stood 
out immediately with a 
pierogi that nailed all 
the fundamentals. The 
dough was substantial 
but not too chewy, too 
tough or too soft. The 
filling of potatoes with 
American and sharp 
cheddar cheeses tasted 
fresh and well-seasoned. 
Father Dan Troyan, the 
church's pastor, served 

Photo: Father Dan Troyan of Holy Ghost Ukrainian Catholic Church 
in West Easton told the judges to stop counting calories for their 
pierogi tasting. (Andrew Doerfler | for lehighvalleylive.com)

the pierogi in two styles: 
boiled and pan-fried. 
The former satisfied us, 
and the latter cemented 
the victory.

Troyan said the title of 
the best pierogi in the 
Lehigh Valley validates 
the work of the church's 
volunteers, who donate 
time -- and ingredients -- 
to the cause.

"It's a nice affirmation of 
their many, many years 
of staying dedicated to 
the project and keeping 

the recipe going," Troyan 
said.

Through generations of 
pierogi fundraisers, the 
origin of the church's 
recipe has become fuzzy. 
What is known is that 
families came together 
to keep the church lights 
on, and the community 
got a delectable treat in 
turn.

“The major benefit for us 
is that it's a community 
builder," Troyan said. 
"You learn more about 

somebody when you're 
working next to them 
than when you're praying 
next to them."

Holy Ghost Ukrainian's 
compact basement 
kitchen stood up to 
more intricate setups 
throughout the Valley. 
Parishioners pack 
into the tight quarters 
every month between 
September and June to 
churn out hundreds of 

(continued on next page)
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West Easton church wins 
the Lehigh Valley's best pierogi showdown

pierogi orders by the 
dozen.

Anyone looking to order 
Holy Ghost Ukrainian's 
pierogies can check for 
information about sales 
on the parish's website. 
http://www.holyghost-
ukrainian-catholic.org/
PyrohySale.html 

Be forewarned, though: 
The church produces 
a limited number each 
month to keep from 
overwhelming the small 
crew of pierogi-makers, 
many of whom are well 
into their senior years. 
Monthly orders come 
par-cooked; if you want 
them fully prepared by 
the church, you'll have 

to wait until Holy Ghost 
Ukrainian's annual picnic 
the last Sunday of June.

Deciding on the Lehigh 
Valley's best pierogi 
wasn't easy. Saints Peter 
and Paul Byzantine 
in Bethlehem had a 
uniquely thick dough that 
one of our judges put on 
the top of the list. St. John 
the Baptist Ukrainian 
Catholic Church in 
Northampton and St. 
Peter Roman Catholic 
Church in Coplay had 
standout fillings. Holy 
Ghost Catholic Church 
in Bethlehem had an all-
around solid pierogi.

Among the non-church 
finalists, Black Forest 

Deli and Queen City 
BBQ won top plaudits 
from the judges. Each 
offered something 
unlike anything else we 
sampled. Black Forest's 
variety of fillings ensures 
something for everyone, 
and the thin dough 
means you'll have room 
to sample the whole 
smorgasbord. Queen 
City's meat pierogi 
juggles several assertive 
ingredients for a hearty 
yet complex result.

Marblehead Chowder 
House, Mike's Kids 
Doggie Shop, The 
Standard and, yes, 
Yocco's The Hot Dog 
King all put up a good 
fight. 

But in the end, we had 
to choose one -- and so 
did you. 

Andrew Doerfler may be 
reached at adoerfler@
njadvancemedia.com. 
Follow him on Twitter 
@adoerfler or on 
Facebook. 

Permission was granted 
to reprint the article in 
“The Way” with credit 
to Andrew Doerfler, 
lehighvalleylive.com .

h t t p : / / w w w .
lehighval leyl ive.com/
enter ta inment/ index.
s s f / 2016/12/we s t _
easton_church_wins_
the_le.html

(continued from previous page)

Vertep in Perth 
Amboy

This year, the Ukrainian National 
Home of Trenton Vertep visited 
our parish and presented a 
well organized vertep play with 
Christmas greetings and carols. 
Many parishioners of Assumption 
parish in Perth Amboy, NJ were 
deeply touched, for they witnessed 
re-birth of traditions from their own 
childhood.
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Remembering the "Forgotten Priest" - Fr. Nestor Dmytriw

During 2016, Canadians 
celebrated the 125th 
Anniversary of Ukrainian 
immigration to Canada. 
It is therefore fitting 
to remember Father 
Nestor Dmytriw - the first 
Ukrainian Catholic priest 
to celebrate the Divine 
Liturgy in Canada (at 
Terebovlia, Manitoba in 
April 1897).

In addition to his spiritual 
duties as a priest, Father 
Nestor Dmytriw was an 
avid historian, a natural 
leader, editor-in-chief of 
the Ukrainian language 
newspaper "Svoboda" 
and a Supreme Secretary 
and Auditor of the 
Ukrainian National 
Association (previously 
the Ruthenian National 
Association).

Father Nestor Dmytriw 
died on May 25, 
1925 and is buried at 
Evergreen Cemetery in 
Hillside, NJ. Ironically, 
Father Dmytriw's 
gravesite was unmarked 
for over 60 years. He 
was the "forgotten priest" 
who had done so much 
for our early Ukrainian 
settlers in Canada and 
the USA.

One of our Immaculate 
Conception Ukrainian 
Catholic Church Hillside, 
NJ parishioners, Olga 
Shatynski, happened to 
be visiting the Ukrainian 
festival in Dauphin, 

Manitoba in 1981 with her 
family and coincidentally 
picked up a brochure 
which mentioned that Fr. 
Dmytriw was buried in 
Hillside/Elizabeth, NJ.

After visiting Fr. Dmytriw's 
gravesite and seeing no 
marker, Mrs. Shatynski 
launched a 4 year effort 
to find surviving relatives 
of Fr. Dmytriw in order to 
ask permission to have a 
monument placed on his 
gravesite at Evergreen 
Cemetery in Hillside, NJ. 
After painstaking research 
via various Records 
Offices in many towns 
(and before the days 
of Internet searching), 
Mrs. Shatynski found a 
surviving direct relative of 
Fr. Dmytriw and received 
permission to have a 
monument installed.

Through the financial 
support of the Ukrainian 
National Association, 
our Hillside, NJ parish 
coordinated the effort to 
erect a 7 foot monument 
of Portuguese black 
marble on Fr. Dmytriw's 
gravesite. The monument 
was dedicated on 
October 24, 1985. Thus, 
the "forgotten priest" 
would be remembered 
forever.

What is amazing is that 
our Hillside, NJ parish had 
absolutely no connection 
to Father Nestor Dmytriw 
(our parish was founded 

in 1957 - 32 years after 
Fr. Dmytriw died). To 
this day, our Hillside, 
NJ parishioners visit Fr. 
Dmytriw's gravesite to say 
prayers for the repose of 
his soul.

The "finding" of this 
"forgotten priest" 
happened because of a 
Hillside, NJ parishioner 
and her family visited 
the Ukrainian festival in 
Dauphin, Manitoba in 
1981 and happened 
to read a particular 
brochure that mentioned 
Fr. Nestor Dmytriw. It 
is amazing how God 
works through people in 
mysterious ways.

Most importantly, a great 
and humble servant of 
God, Fr. Nestor Dmytriw, 
is now remembered and 
the repose of his soul 
prayed for at his gravesite 
to this day.  It is difficult 
for us to imagine the 
hardships that Fr. Nestor 
Dmytriw encountered as 
he attended spiritually 
to the early Ukrainian 
settlers in Canada.   His 
writings in the Svoboda 
talk about traveling 
barefoot through swamps 
in Canada to visit 
the various Ukrainian 
settlements in Canada 
and having to walk 
large distances because 
the trails could not 
accommodate wagons. 

Father Nestor Dmytriw 

also talks about temporary 
accommodations at the 
Immigration Home in 
Dauphin, Manitoba as 
"People crowd together in 
the building like a swarm 
of flies. It is dark and 
noisy: a dim light coming 
from a small lamp barely 
lights one corner of the 
shack."  

As Canadians reflect on 
the 2016 celebration of 
the 125th Anniversary 
of immigration of 
Ukrainians to Canada, 
let us all remember one 
of the greatest spiritual 
and community leaders 
of those undoubtedly 
difficult early days - Fr. 
Nestor Dmytriw - the 
first Ukrainian Catholic 
priest to celebrate the 
Divine Liturgy in Canada! 
Vichnaya Pamyat!  Eternal 
memory!

Photo:  Monument 
at Father Nestor 
Dmytriw's gravesite at 
Evergreen Cemetery in 
Hillside, NJ.
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Theophany one of the great feasts for Eastern 
Christian churches

BY JOHN E. USALIS / PUBLISHED: JANUARY 6, 2017

FRACKVILLE — Today many Eastern Christian churches celebrate the Feast of the Theophany of Our Lord 
Jesus Christ, with St. Michael Ukrainian Catholic Church beginning the celebration on the vigil of the feast 
on Thursday.

The feast in the Eastern churches focuses on the Baptism of Jesus Christ by St. John the Baptist in the Jordan 
River when his public ministry began, but it also includes other manifestations of God during Jesus’ life.
The Rev. Petro Zvarych, pastor, celebrated the 6 p.m. Divine Liturgy that concluded with the traditional 
blessing of Jordan water. The Rev. Deacon Paul M. Spotts assisted in the Divine Liturgy and blessing 
prayers. Zvarych will celebrate the same Divine Liturgy at 8:30 a.m. today at St. John the Baptist Ukrainian 
Catholic Church, Maizeville.

Early in the liturgy, there was a repeat of the following antiphon by clergy and the people to mark the 
significance of the event:

“When you, O Lord, were baptized in the Jordan, worship of the Trinity was revealed; the voice of the 
Father bore witness to you, naming you the beloved Son, and the Spirit in the form of a dove confirmed 
the word’s certainty. Glory to you, O Christ-God, who appeared and enlightened the world.”

The Feast of the Theophany of Our Lord is a major feast in Eastern Christianity, with only Pascha — or, 
Easter — and Pentecost considered greater on the liturgical calendar. The importance of Christ’s baptism is 
described in the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John and is the first manifestation of the Holy Trinity 
to mankind. Theophany comes from the Greek word, “theophania,” which means “appearance of God” or 
“manifestation of God.”

After Spotts presented the Gospel reading, Zvarych gave his homily, giving his welcome in Ukrainian and 
English.

“It’s a Ukrainian tradition to greet each other with ‘Christ is baptized,’ and the response is ‘In the River 
Jordan,’ ” he said. Zvarych said it in Ukrainian, and then he said the greeting and had everyone respond.
Zvarych said there are other names for the day, including Epiphany and Feast of Jordan.

“St. Matthew tells us that at the Lord’s Baptism, the heavens opened and the Holy Spirit in the form of a 
dove descended upon our Lord and a voice was heard saying ‘This is my beloved Son,’ ” he said. “It was 
at that moment that it was the Epiphany and Theophany because God the Father, Son, and the Holy Spirit 
was revealed to the world. When our Lord was baptized, God appeared to us and sanctifying the waters 
of the Jordan and illuminating the world.”

Zvarych concluded, “Let us celebrate today’s feast and give glory to God in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit. Amen.”

(continued on next page)
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In addition to Jesus’ baptism, 
Theophany traditionally included 
the Nativity, the wedding feast at 
Cana, the visit by the magi and the 
presentation of Jesus in the temple as 
a child, all of which indicate in some 
way the manifestation of God on 
Earth.

Zvarych conducted the “Great Blessing 
of Jordan Water” service near the 
end of the Divine Liturgy. The large 
font that is used for full immersion of 
infants for Baptism had been placed 
before the iconostasis, or icon wall, 
and filled with water for the blessing.

Three parishioners — John Anthony, 
Eli Peleschak and George Shimko — 
each held one of three trikiri, which 
is three candles joined together near 
the base. Each trikiri was lit, and 
after reading prayers and scripture, 

Theophany one of the great feasts for Eastern 
Christian churches
(continued from previous page)

Rev. Petro Zvarych holds a trikiris candle in the air before 
dipping it into water during the Feast of Theophany at 
St. Michael Ukrainian Catholic Church in Frackville on 
Thursday, January 5, 2016. (Photo: DAVID MCKEOWN)

Zvarych took each trikiri, one at a time, made the sign of the cross with them over the water three times, 
and then immersed the lighted ends into the water. The extinguished candles were handed back to the 
candle bearers. After another prayer, he leaned over the font and blew upon the water three times in the 
form of a cross. He later immersed his right hand into the water three times, after which he made the sign 
of the cross with an handheld cross, holding the cross above his head with both hands and then plunged 
it into the water three times.

When the blessing was completed, Spotts filled a liturgical vessel with the newly blessed Jordan Water and 
Zvarych walked through the church blessing everyone in attendance.

As the service ended, the faithful walked to the front of the church, were anointed with holy oil and went 
to the baptismal font with containers to take some blessed water home. In some cases, people drank some 
water before they left the church, a common tradition, as is getting some of the candle wax floating the font 
in their containers that came from the trikiri when they were extinguished in the water.

http://republicanherald.com/news/theophany-one-of-the-great-feasts-for-eastern-christ ian-
churches-1.2139086
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Жива парафія – це не обов’яçково велика парафія – 
владика Богдан Данило

Від 28 листопада 
до 1 грудня у 
Княжичах неподалік 
Києва відбувалася 
всецерковна зустріч 
координаторів Стратегії 
УГКЦ’2020 «Жива 
парафія – місце зустрічі 
з живим Христом». У 
її роботі брав участь 
владика Богдан 
(Данило), Правлячий 
архиєрей Пармської 
єпархії, член Робочої 
групи для впровадження 
стратегії розвитку УГКЦ.

Жива парафія – це не 
обов’язково велика 
парафія – владика 
Богдан Данило

Користаючи з нагоди, 
ми поспілкувалися з 
владикою Богданом про 
стан реалізації стратегії 
та про прикмети живої 
парафії.

– Чому темою для 
в п р о в а д æ е н н я 
стратегії роçвитку 
Церкви обрали 
оæивлення парафії, 
а не, скаæімо, 
єпархії чи курії?

– Для пересічного 
мирянина першим 
місцем зустрічі з Богом є 
його «домашня Церква», 
де його принесли до 
Хрещення, де є місце, 
яке він щонеділі та 

у свята відвідує для 
спілкування з Богом, 
а також для того, аби 
творити громади. Тому 
наша Церква вирішила 
не виходити від свого 
центрального рівня – 
патріарших структур, 
а шукати фундаменту 
цієї зустрічі з Богом 
у парафіях, там, де 
християни вперше 
зустрічаються із 
Церквою та Христом.

– На ваш погляд, 
що таке парафія?

– Парафія – це місце 
зустрічі з живим Христом. 
Та водночас через цю 
зустріч парафія починає 
бути спільнотою. У листі 
Глави Церкви «Парафія 
– місце зустрічі із живим 
Христом» подані всі 
елементи, починаючи 
від Слова Божого 
та катехизації цього 
знання про Бога, який 
воплочується і стає 
одним із нас. Пізніше 
це переноситься на 
молитовний аспект 
Літургії, де вже 
включається не лишень 
спілкування індивіда з 
Богом, а розпочинається 
зв’язок із громадою. 
Дияконія – служіння 
ближньому, поширює 
це знання Христа. А 
тоді є вимір єдності 
Церкви і екуменічний 
вимір. Наприкінці є 

місійний вимір. Це те 
місце, де кожен, хто 
бажає зустріти Христа і 
нас, – місце, де можна 
полюбити Христа.

– За якими оçнаками 
парафію моæна 
вваæати æивою?

– Жива парафія – 
це не обов’язково 
велика парафія. У нас 
у Північній Америці на 
сьогодні парафії не є 
великими (50-100 осіб). 
Жива парафія – це та, в 
якій, із біблійного боку, 
коли хтось входить у 
неї, то відчуває, що він 
не гість, а її частина. 
Це місце, куди хтось 
просто прийде як 
прихожанин до храму, 
проте відчуває, що тут 
його вітають на зустрічі 
й молитві.

– Наскільки вдалося 
втілити в æиття 
стратегію?

– Перший крок, який 
зробила Церква, 
зокрема владики 
Синоду, – це допомога 
священнослужителям 
усвідомити важливість 
концепції, що парафія є 
місцем зустрічі з живим 
Христом. А після цього 
маленькими кроками 
слід вводити інших. 
Тому серед документів 
є «Instrumentum 

Laboris», який має 
стати підручником 
для священика, аби 
він сам пережив і 
усвідомив важливість 
цих подій. А після цього 
є такі документи, які 
включають парафіяльні 
та фінансові ради. 
Кожна складова 
парафії вимагає не 
лише священика, а 
й допомоги громади. 
Священик простягає 
руку і запрошує інших 
до співпраці та життя 
цими складовими.

– Які механіçми того, 
щоб парафіяльна 
рада була помічною 
у парафії?

– Членами парафіяльних 
рад повинні бути 
насамперед чесні, 
к о н с т р у к т и в н і 
парафіяни, які є 
частиною громади 
і бажають їй добра 
та розвитку. У раду 
входять також ті, які 
вміють допомогти 
священикам у всіх 
ділянках життя парафії 
своїми особливими 
знаннями. Наприклад, 
якщо хтось розуміється 
на архітектурі, то може 
допомогти душпастирю 
в цій ділянці. Часто 
миряни мають 
професійні знання 

(Продовæення на ст. 33)



22 ñ³÷íÿ 2017 p.  33

Photo: Bishop Danylo, pictured left, at the close of the 2016 Vibrant Parish Conference in 
Knazhychi, Ukraine with His Beatitude Sviatoslav Shevchuk. http://archeparchy.ca/news_
details.php?news_id=427

в галузі управління. 
Таких людей слід 
шукати. Часто в наших 
єпархіях та парафіях 
на Заході громади 
самі пропонують таких 
людей, які були б 
надійними у співпраці зі 
священиками.

– Які парафіяльні 
ради повинні бути в 
парафії?

– Насамперед 
пасторальна і 
фінансова ради. 
Фінансова займається 
п о л а г о д ж е н н я м 
фінансових питань, 
творенням бюджету, 
а пасторальна – 
веденням всіх шістьох 
складових елементів 
живої парафії. Між ними 
повинна бути співпраця. 
Бо можна запланувати 
щось на пасторальному 
рівні, але якщо не 

буде належного 
фінансування, то це 
може й не вдатися.

– Що моæе 
çробити пересічний 
парафіянин для 
оæивлення своєї 
парафії?

– Передусім він 
повинен прийти до цієї 
парафії і помолитися 
перед іконою Христа 
чи Богородиці. А коли 
інший парафіянин 
побачить, як той 
молиться перед іконою, 
то скаже: «Брате, 
сестро, чи могли би 
ви допомогти нам у 
молитовному житті: на 
Вечірні чи Літургії?» 
Гадаю, через такі кроки 
знайдеться багато 
людей, які би прагнули 
допомогти в зростанні 
парафії, а через це й 
допомогти тим, хто є 

поза нею.

– На якому рівні 
реаліçації стратегії 
перебуває çараç 
наша Церква?

– Залежно від елементу 
цієї стратегії. Можу 
сказати стосовно 
молитви та Літургії, адже 
вона є фундаментом. Чи 
ми в Києві, чи у Львові, у 
Прудентополісі, у Нью-
Йорку, чи Вінніпезі – в 
кожному місті служиться 
Літургія. Проте інші 
елементи є менш 
розвинені. Тому Синод і 
робоча група старалася 
звернути на них увагу 
цього Року дияконії. В 
Україні триває війна. 
Багато пожертв, 
служіння демонструє 
український народ як 
на Майдані, так і на 
Сході України. Поза 
межами України багато 

парафій стали дуже 
активними, вони відчули 
потребу допомогти 
своєму братові.

Наш Синод визначив 
тему «Літургія та 
молитва» головною для 
проведення Синоду 
Єпископів УГКЦ у 2017 
році, аби поглянути на 
наше молитовне життя, 
його форми й те, що 
ми можемо, як Церква, 
зробити більше, аби 
допомогти, щоби 
парафіяльне життя було 
місцем зустрічі з живим 
Христом.
 
Розмовляв о. Ігор Яців
h t t p : / /
stjosaphateparchy.com/
жива-парафія-це-не-
обовязково-вел

Жива парафія – це не обов’яçково велика парафія – 
владика Богдан Данило

(продовæення ç попередньої сторінки)

(Продовæення на ст. 33)
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Посол Ватикану відвідав окупований Донецьк

18 грудня 2016 p.

Папський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Гуджеротті в суботу, 17 грудня, відвідав окупований 
Донецьк.

У день 80-річчя Папи Римського Франциска офіційний представник Папського престолу в Україні 
провів службу в донецькій католицькій парафії святого Йосипа. Відповідне повідомлення розміщено на 
сторінці парафії у Facebook.

«Сьогодні в нашому донецькому приході святого Йосипа була чудова служба! До нас приїхали в гості 
Папський нунцій архиєпископ Клаудіо Гуджеротті та єпископ Ян Собило. Вдруге за цей рік, незважаючи 
на всі труднощі й небезпеки, вони змогли до нас приїхати», – йдеться в повідомленні. Про це інформує 
Главком.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/rcc_in_ukraine/65492

Папа: піçнавати, поклонятись та йти çа Ісусом – 
єдиним Спасителем

(Продовæення на ст. 35)

9 січня 2017 p.

Християнське життя є 
простим, непотрібні 
дивні або складні речі, 
вистачить поставити 
Ісуса в центрі нашого 
щоденного вибору. 
На цьому наголосив 
Папа Франциск, який у 
понеділок 9 січня 2017 
року наново розпочав 
ранкові Святі Меси 
в резиденції «Святої 
Марти» у Ватикані.

Після Христового 
Різдва римо-католицька 
Церква розпочала 
новий літургічний час. 
9 січня – це понеділок 
І звичайного тижня. Як 
підкреслив Святіший 
Отець, у центрі 
християнського життя 

завжди є Ісус, перше 
й останнє Слово 
Отця, Господь всесвіту, 
Спаситель світу. Немає 
іншого, Він – єдиний».

«У цьому полягає центр 
нашого життя – Ісус 
Христос! – мовив Папа 
Франциск. – Ісус Христа, 
Який об’являється, стає 
видимим, і ми запрошені 
Його знати, впізнавати 
у житті, впізнавати Ісуса 
у багатьох життєвих 
ситуаціях».

Далі Святіший 
Отець вказав, що 
не всі об’явлення є 
справжніми, що є великі 
святі, що є важливими, 
але в осередку всього є 
Ісус Христос. Без Ісуса 
немає святих!

Папа поставив присутнім 
на богослуженні 
наступне запитання: 
«Чи центром мого життя 
є Ісус Христос? Які мої 
взаємини з Ним?»

Далі він ствердив, що 
існують три завдання, 
щоб переконатись, 
чи насправді Ісус 
перебуває в осередку 
нашого життя. Перше 
завдання полягає в 
тому, що для того, аби 
пізнати Ісуса, потрібно 
Його знати. У Його 
часи було багато тих, 
які Його не впізнали: 
«вчителі закону, 
п е р в о с в я щ е н и к и , 
книжники, садукеї, 
фарисеї». Вони 
переслідували Ісуса, 
вбили Його. Потрібно 
запитати самих себе: 

«Чи я зацікавлений у 
тому, щоб пізнати Ісуса? 
Можливо, мене більше 
цікавить телесеріал, 
чи базікання або 
честолюбство, або 
плітки щодо життя інших 
людей?»

Святіший Отець 
наголосив, що для того, 
щоб пізнати Ісуса, існує 
молитва, Святий Дух, а 
також і Євангелія, яку 
слід носити із собою, 
аби щоденно читати з 
неї один уривок. «Це 
єдиний спосіб пізнати 
Ісуса! – підкреслив він, 
додаючи, що дальшу 
роботу виконує Святий 
Дух. Це насіння, яке 
проростає і дозріває 
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Папа: піçнавати, поклонятись та йти çа Ісусом – 
єдиним Спасителем

(Продовæення на ст. 35)

(продовæення ç попередньої сторінки)

Папа Франциск çгадав Україну у промові до дипломатів

9 січня 2017 p.

Папа Франциск під час традиційної зустрічі із дипломатами закликав якнайшвидше вирішити гуманітарну 
проблему на сході України. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Під час аудієнції з дипломатичним корпусом, акредитованим при у Ватикані, яка відбувалась 9 січня, 
Папа Римський звернувся до послів із словами щодо необхідності діалогу і пошуку реальних рішень, 
які б гарантували мир та безпеку у світі.

«Також і в Європі, де не бракує напруження, готовність до діалогу становить єдиний шлях для 
гарантування безпеки та розвитку континенту. (…) Складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували 
вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, 
і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається 
важкою», – зазначив Папа Франциск.

Ця зустріч з дипломатами була проведена у контексті 100-річчя завершення Першої світової війни.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/65690

завдяки Святому 
Духові».

А друге завдання – це 
поклонятись Ісусові, 
Його адорувати. Не 
тільки просити в Ісуса 
та Йому дякувати. 
Папа Франциск вказує 
на два способи, щоб 
адорувати Ісуса, а це 
молитва поклоніння 
та тиша. Необхідно 
звільнити своє серце від 
усіх інших речей, які нас 
найбільше цікавлять, 
яким ми поклоняємось. 
«Ні! – наголосив Його 
Святість. – Поклонятись 
можемо тільки Богові! 

Всі інші речі можуть 
бути корисними тільки 
тоді, коли тоді ми 
здатні адорувати тільки 
Господа Бога». Він 
зазначив, що однією 
з молитов поклоніння 
Богові є молитва 
«Слава Отцеві, і Синові 
і Святому Духові», але 
треба намагатись не 
повторювати її немов 
папуги, але так, щоб 
сказати Господеві: «Ти 
єдиний, Ти є початком 
і кінцем і я прагну 
залишитись з Тобою 
протягом усього життя, 
на всю вічність. Ти – 
єдиний! І прогнати геть 

речі, які нам заважають 
поклонятись Ісусові», 
– заохотив Папа 
Франциск.

Третім завданням, 
вказаним Святішим 
Отцем, є наслідувати 
Ісуса, йти за Ним, що 
означає поставити 
Його у центр нашого 
життя. «Це звичайне 
християнське життя, 
дуже просте, але нам 
потрібно благодаті 
Святого Духа, щоб 
Він розбудив у нас це 
прагнення пізнати Ісуса, 
поклонятись Ісусові 
та йти за Ісусом». – 

мовив Папа і завершив 
побажанням: «Нехай же 
у простоті кожного дня, 
бо для того, аби бути 
християнами кожного 
дня, не потрібно дивних 
речей, речей складних 
та зайвих, все просто – 
Господь дає нам ласку 
пізнати Ісуса, адорувати 
Ісуса та йти за Ісусом».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/01/09/
п а п а _ п і з н а в а т и , _
поклонятись_та_йти_
за_ісусом_–_єдиним_
спасителем/1284523
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Папа до єпископів світу: Захищаймо дітей від Іродів 
наших днів 

3 січня 2017 p.

«Не дозвольмо, щоб 
дітей пограбовано з 
радості. Захищаймо їх 
від Іродів наших днів», 
– пише Папа Франциск 
у Листі до єпископів 
світу, написаному 28 
грудня 2016 року в 
свято Святих немовлят, 
мучеників, убитих 
Іродом за Христа. Це 
звернення Святішого 
Отця оприлюднене у 
понеділок 2 січня 2017 
року.

У посланні Папа 
Франциск закликає 
католицьких ієрархів 
почути плач багатьох 
дітей, що стали 
жертвами численних 
насильств, захистити 
дітей від нових Іродів, які 
нищать їхню невинність. 
Святіший Отець також 
просить пробачення за 
випадки зловживання 
неповнолітніми з боку 
священиків.

Невинність найслабших 
та найбільш 
беззахисних нищить 
нелегальна рабська 
праця, проституція 
та експлуатація, 
кровопролитні війни 
та вимушена міграція. 
Тисячі дітей потрапляють 
у руки злочинців, мафії, 
торгівців смертю.

Цифри, наведені у 
посланні Папи, дають 
уявлення про цю 
драматичну реальність: 
75 мільйонів дітей були 
змушені припинити 
навчання, у 2015 
році 68%  жертв 
сексуальної торгівлі 
були неповнолітніми. 
За словами Папи, 
«живемо у світі, де 
майже половина дітей 
молодше 5 років 
помирає з голоду. 2016 
року дитячою працею 
охоплено приблизно 
150 мільйонів 
неповнолітніх, багато 
з них живе в умовах 
невільництва.  

«Почуймо плач і 
волання цих дітей! 
Почуймо також плач і 
волання нашої матері 
Церкви, яка плаче не 
тільки перед обличчям 
болю своїх найменших 
дітей, але також і 
тому, що знає про гріх 
деяких своїх членів і 
страждання, історію 
та біль неповнолітніх, 
які зазнали наруги 
з боку священиків, 
Це гріх, за який нам 
соромно. Співчуваємо 
та просимо вибачення», 
– пише Папа 
Франциск, наполегливо 
закликаючи єпископів 
з новою силою 
виконувати покладену 
на них місію, щоб 

такі злочини більше 
не повторювались 
та пригадуючи, що 
стосовно зловживань 
повинна бути «нульова 
терпимість».

У листі Святішого 
Отця до єпископів 
світу йдеться про те, 
що радість Христового 
Різдва у Вифлеємі 
незабаром змінилась 
болем трагедії: у 
своїй неприборканій 
жадобі влади цар 
Ірод наважується на 
вбивство численних 
невинних дітей. Папа 
пише, що ридання 
матерів, які оплакують 
загибель своїх дітей, 
«чуємо також і 
сьогодні, ридання, яке 
торкається нашої душі 
і яке не можемо й не 
бажаємо ігнорувати чи 
замовчувати».

«Споглядати вертеп 
означає споглядати 
також і це ридання, 
навчитись слухати, що 
відбувається навколо 
нас і мати серце, чутливе 
до болю ближнього, 
особливо, коли йдеться 
про дітей. Одночасно, 
мусимо бути здатними 
визнати, що також 
і сьогодні пишеться 
цей сумний розділ 
історії», – написав 
Наступник святого 
Петра, закликаючи 

єпископів, за прикладом 
святого Йосифа, вміти 
прислухатись до Божого 
голосу та бути чуйними 
до дійсності, яка нас 
оточує. Потрібно дбати 
про життя, особливо 
про життя невинних 
святих сьогодення, 
«наново стати 
відважними пастирями», 
усвідомлюючи, в 
яких умовах живуть 
сьогоднішні діти, «щоб 
забезпечити їм умови, 
необхідні для того, щоб 
їхня гідність як Божих 
дітей була не тільки 
пошанована, але, 
понад усе, захищена».

«Не дозвольмо 
вкрасти у них радість, 
але захищаймо її 
та допомагаймо їй 
зростати», – пише Папа 
Франциск у Листі до 
єпископів усього світу.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/01/03/
папа_до_єпископів_
с в і т у _ з а х и щ а й м о _
дітей_від_іродів_наших_
днів_/1283437
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The Gruesome Reality of Abortion

January 09, 2017

In 1852, Harriet Beecher 
Stowe published a book 
that changed the course 
of American history. 
Her brutal depiction of 
slavery in Uncle Tom’s 
Cabin illustrated the real 
human cost of the defining 
political controversy of 
her time. Stowe’s tale 
of one fictional family’s 
devastating experience 
with slavery is based on “a 
collection and arrangement 
of real incidents” which she 
describes as a “mosaic of 
facts.” (A Key to Uncle 
Tom’s Cabin, 1858)

Uncle Tom’s Cabin was 
an instant best-seller that 
brought the debate about 
slavery into most American 
homes. It changed 
what people knew and 
understood about it, and 
shed light on how our laws 
perpetuated the practice. 
When Americans in the 
North accepted the truth 
about slavery, their resolve 
to outlaw it strengthened. 
It was not enough to be 
personally opposed to 
slavery; they were willing 
to take up arms to end it.

Abortion is the defining 
political controversy of our 
time; but do we know and 
understand its real human 
cost?

A recent report shows that 
31,818 abortions were 
committed in Pennsylvania 
in 2015. (This is 308 fewer 

than in 2014.) All but a 
handful of these abortions 
used one of three methods:

Medical/Non-Surgical. 
(11,314 abortions) For 
pregnancies up to 10 
weeks, chemicals are used 
to end the life of the baby. A 
woman takes Mifepristone 
(RU-486) in the form of 
a pill at an abortion 
clinic. “By blocking the 
action of progesterone, 
mifepristone alters the 
endometrium (the uterine 
lining), induces bleeding, 
and causes the uterine 
lining to shed.” (www.
med ica t ionabor t ions .
com) With blood and 
nourishment cut off, the 
baby dies inside his 
mother’s womb. One or 
two days later, the woman 
takes another drug called 
Misoprostol (Cytotec) 
which causes contractions 
and bleeding to expel 
the dead baby from the 
womb.

Suction Curettage. 
(18,908 abortions) 
Also known as vacuum 
aspiration, this method 
is used between 5 and 
14 weeks of gestation. 
Typically the woman’s 
cervix is dilated then a 
plastic tube “is carefully 
and gently inserted into the 
uterus and then attached 
to a suction, or vacuum 
aspiration, machine. When 
the machine is turned on … 
the contents of the uterus 
will be emptied … To 
ensure that the abortion is 

complete, extracted tissue 
is examined immediately 
after the procedure.” 
(The Abortion Resource 
Handbook (1997), pg. 
152) In layman’s terms, the 
living unborn child, now 
about 4-5 inches long, 
is forcibly sucked out of 
her mother’s womb. Then 
technicians count the arms, 
legs, head and torso to 
make sure all parts of the 
baby are accounted for.

Dilation & Evacuation. 
(1,588 abortions) This 
particularly gruesome 
method is used for later-
term abortions between 13 
and 24 weeks. Abortions 
after 24 weeks are illegal. 
The woman’s cervix is 
dilated. The amniotic fluid 
is suctioned out first, and 
then the doctor inserts 
a sharp instrument to 
dismember the live baby 
inside the womb. The tool 
has sharp teeth that firmly 
grip the child’s arms, legs, 
torso, and head. One by 
one, the body parts are 
forcibly ripped off and 
removed from the uterus. 
The baby’s head at this 
stage is too big to pull out 
intact, so the doctor will 
crush it before pulling it 
out. Babies at this second-
trimester stage have 
fingerprints and toenails, 
and they can feel pain. Their 
mothers start to feel them 
kicking, and many babies 
born at 20 weeks will 
survive outside the womb. 
(abortionprocedures.com)

A new legislative session 
has begun in Harrisburg 
presenting fresh 
opportunities to shape pro-
life public policy. With faith, 
perseverance, and the 
courage to tell the truth, 
abolitionists in the 19th 
century outlawed slavery. 
Will citizens 150 years 
from now say the same 
about us and abortion?
_____________________
Reading about the brutal 
practice of abortion 
is painful for many. If 
someone you know suffers 
because of involvement 
with abortion, please 
encourage him or her to 
talk to a priest or contact 
the nearest Project Rachel 
Ministry by visiting the 
“Find Help” map at www.
hopeafterabortion.com or 
www.esperanzaposaborto.
com or calling (866) 
3RACHEL . . . . And please 
pray that many will seek 
and receive the gift of 
God’s infinite mercy.
_____________________
JANUARY 2017 column. 
The Pennsylvania Catholic 
Conference is the 
public affairs agency of 
Pennsylvania’s Catholic 
bishops and the Catholic 
dioceses of Pennsylvania. 
Stay up-to-date with 
Catholic news and issues at 
www.pacatholic.org, www.
facebook.com/pacatholic, 
and www.twitter.com/
pacatholic.

http://www.pacatholic.
org/the-gruesome-reality-
of-abortion/

Pennsylvania Catholic Conference Article - January 2017
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У всіх храмах Перемишльсько-Варшавської 
архиєпархії молилися Молитву родини в 

навечір’я Ріçдва

Середа, 28 грудня 2016 p.
  
1 січня 2017 року в неділю Святих Отців, неділю перед Різдвом Христовим, у всіх храмах 
Перемишльсько-Варшавської архиєпархії душпастирі освятяли просфори, які вірні заберуть 
до своїх домівок, щоб ними ділитися під час Святої вечері.

У 2014 році в Перемишлі відбувся Архиєпархіальний собор, на якому делегати вказували, 
що потрібно вчити вірних конкертних форм молитви. У частині, присвяченій Божому Слову 
і катехизації в сім’ї, вказано: "Нагадувати про шанобливе ставлення до молитви в родині, 
вчити конкретних форм молитви (помоліться перед обідом у такий спосіб…, моліться разом 
перед Святвечором, моліться разом Молитву святого Єфрема під час Великого посту)".

Втілюючи в життя постанови Собору і Стратегію розвитку УГКЦ до 2020 року "Жива 
парафія - місце зустрічі з живим Христом", Перемишльсько-Варшавська архиєпархія 
підготувала взірець Молитви родини перед Святою вечерею в навечір’я Різдва Господа 
нашого Ісуса Христа. Спільна молитва починається колядою «Бог предвічний», далі 
молитви, фрагмент Євангелія від Луки про Різдво Ісуса Христа і тропар свята.

Дуже важливим є примітки про поставу учасників молитви: «Всі стоять… Голова родини 
читає… Усі разом співають… Голова родини бере в руки благословенну просфору…. Ці 
точки дозволять учасникам спільної трапези достойно і гідно, у відповідній повазі до події, 
почати Святий вечір. Також через читання Божого Слова уприсутнити подію Різдва Божої 
Дитина – Ісуса в наших домах».

Картки з Молитвою родини роздаватимуть у храмах під час посвячення просфор.

о. Павло Поточний,
єпархіальний координатор,
"Жива парафія - місце
зустрічі з живим Христом"

 
http://news.ugcc.ua/news/u_vsіh_hramah_peremiskovarshavskoi_arhiieparhіi_molitimutsya_
molitvu_rodini_v_navechіrya_rіzdva_78423.html
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Happy Birthday!

З Днем народæення!

February 1: Rev. Roman Pitula
February 3: Rev. Evhen Moniuk
February 6: Rev. Robert Hitchens

February 16: Rev. Mr. Donald Latrick
February 19: Very Rev. Archpr. John M. Fields

February 22: Rev. Uriy Markewych
February 26: Rev. T. Frank Patrylak
February 26: Rev. Myron Myronyuk

February 28: Rev. Ivan Turyk

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 Щедро 
Благословить Вас. Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо ç Річницею Священства!

February 12: Rev. Ivan Demkiv
(25th Anniversary)

February 14: Bishop John Bura
(46th Anniversary)

February 27: Rev. Mr. Theodore Spotts
(17th Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками 
Слуæіння в Господньому 
Винограднику!

February 2017 - Ëþòèé 2017


