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В цьому випуску: 

Перше Півріччя в Академії Святого Василія Великого в Дженкінтавні - ст. 9
Національний Тиждень Католицьких Шкіл - ст. 11

Благословення Свічок в Катедрі
о. Роман Пітула та о. Роман Свердан 2-го лютого 2017 р. благословили свічки у катедрі в 

день свята Стрітення Господнього в Храмі. 

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

Дивіться відео на нашому каналі „YouTube“. 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian
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Bethlehem Peace Light ceremony held in Whippany, N.J.

WHIPPANY, N.J. – 
The Bethlehem Peace 
Light was shared during 
a ceremony at St. John 
the Baptist Ukrainian 
Catholic Church in 
Whippany, N.J., on 
Saturday, December 3.

In attendance were 
members of Plast 
Ukrainian Scouting 
Organization, including 
senior members who 
organized the ceremony, 
as well as Polish, 
Latvian and Lithuanian 
scouts, members of the 
Ukrainian American 
Youth Association, 
parishioners and school 
children.

The ceremonies at St. 
John’s Church, organized 
by the Bystrytsia group 
of the Plast scout sorority 
“Ti, Shcho Hrebli Rvut,” 
were led by Larissa 
Wowk, and a talk geared 
toward the children in 
attendance was given 
by Lada Bidiak. Plast 
scouts, directed by 
Kalyna Boychuk, sang 
the beautiful Bethlehem 
Peace Light song written 
by a Plast member 
in Ukraine. Sorority 
member Marta Borowyk 
was responsible for 
coordinating distribution 
of the light to Plast 

(continued on next page)

Father Stepan Bilyk, pastor of St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic Church in Whippany N.J., addresses the 

gathering.

Plast scouts sing the Bethlehem Peace Light song.
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(continued from previous page)

branches throughout the country.

The Rev. Stepan Bilyk, pastor, addressed the gathering, as 
did the chair/chief corporate officer of Plast U.S.A., George 
Huk.

All present at the ceremony had the opportunity to light their 
lanterns and candles from the Bethlehem Peace Light.

The light had arrived in the U.S. one week earlier, landing at 
John F. Kennedy International Airport in New York, where a 
special ceremony was held at Our Lady of the Skies Chapel. 
The light came from Vienna, brought there by Austrian scouts 
who light a lantern from the everlasting flame that burns 
in Bethlehem. Scouts worldwide, including Plast members in 
Ukraine, participate in distributing the light and sharing its 
message of hope, peace and love.

Here in the U.S., among those charged with distributing the 
Bethlehem Peace Light are members of “Ti, Shcho Hrebli 
Rvut,” who do so under the auspices of the National Board 
of Directors of Plast U.S.A. Members of the Plast sorority 
brought the flame from JFK Airport to Whippany. 

Article by: 
Roma Hadzewycz  

Photo credit: 
Irenaeus Yurchuk

Bethlehem Peace Light ceremony held in Whippany, N.J.

Members of the Plast sorority 
“Ti, Shcho Hrebli Rvut.”

Plast cub scouts with 
the lantern holding the 
Bethlehem Peace Light.

Polish, Latvian and Lithuanian scouts, 
joined by several Ukrainian scouts, at the 

conclusion of the ceremony.
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Традиційна Пластова 
Свічечка Станиці 
Філядельфії відбулася 
в суботу, 14-го 
січня в приміщенні 
Українського Освітньо-
Культурного Центру 
у Дженкінтавн, біля 
Філядельфії, Па. 
Від багатьох років, 
пластуни зєднюються з 
пластунами цілого світу, 
щоби відзначити Різдво 
Христове символічною 
свічечкою. Ще 
додатково, пластуни 
діляться Вифлеємським 
Вогнем Миру, який 
прилітає спеціяльним 
способом  Австрійською 
авіялінією із Вифлеєму. 
Скавти та пластуни у 
різних країнах Европи 
(зокрема в Україні), 
Канади, та США 
поширюють цей вогонь 
по своїх осередках, 
як знак любови, миру, 
злагоди, та душевного 
спокою. 
         
Жіночий Курінь УПС, 
Спартанки, що року 
підготовляє традиційний 
різдвяний стіл на якому 
міститься ікона, пшениця, 
калач, і просфора.  Це 
символічно впроваджує 
присутніх у святочний 
настрій. Назначена 
бунчужна свята, 
ст. пл. Ліда Кернз, 
відкрила Свічечку 
збіркою, колядою 
“Бог Предвічний“, та 
пластовим гимном. 

ôото: пл. сен. Богдан Колос, Митрополит-
Архиєпископ Стеôан Сорока, i пл. сен. 

Мартa Кузьмович  (ôото: Пласт станиця 
Філядельôія Facebook)

Пластова Свічечка Станиці Філядельôії

Присутні були: 
духовенство, пластуни, 
численні батьки, та 
запрошені представники 
організацій. Писар, 
ст. пл. Маркіян Бойко 
прочитав наказ в 
якому, в першій мірі, 
привітав  Вискоко-
п р е о с в я щ е н н о г о 
Митрополита Кир 
Стефана  Сороку, 
Протоієрея Тараса 
Науменка з Української 
Православної Катедри 
св. Володимира, 
голову Головної 
Пластової Булави 
(ГПБ), пл. сен. Марту 
Кузьмович, голову 
Крайової Пластової 
Старшини Канади, пл. 
сен. Богдана Колоса, 
представника Крайової 
Пластової Старшини 
США- Крайового 
Коменданта Юнацтва, 
ст. пл. Андрія Зварича 
та членів Крайового 
Проводи та Ради США. 
Привітано  директорку 
Нашої Української 
Рідної Школи, паню 
Ольгу Костів, та голову 
Українського Освітньо-
Культурного Центру, 
пл. сен. Андрею 
Жаровську.  У пластовій 
частині, з тривоженням, 
8 новачок та 8 новаків 
одержали свої жовті 
хустки. Шість юначок 
та 12 юнаків стали 
прихильниками куреня. 
Відзначено  юнаків та 
юначок, що успішно 

відбули Орликіяду, 
здобувши 2-гі місця 
за виготовлення 
експонатів, як теж 
батьків за влучну 
допомогу.  В урочистій 
точці свята, Голова ГПБ 
надала пл. сен. дов. 
Туні Білик-Шатинській, 
найвищий ступінь 
сеніорату, керівництва, 
за її віддану 
пластову працю.  
Надано признання 
довголітньому голові 
Пласт-Прияту, п. 
Василеві Кузьови за 
його невпинну працю 
протягом багатьох 
літ у Філядельфійській 
станиці.  Святочне слово 
до молоді та батьків 
виголосив станичний, 

пл. сен. Марко Чума. 
Він пояснив значіння 
Пластової Свічечки 
та злуку з усіма 
пластунами в одну 
велику родину.  
           
П р о д о в ж у в а н о 
традиційну Свічечку, 
духовним батьківським 
привітом   та 
б л а г о с л о в е н н я м 
п р о с ф о р и 
Вискокопреосвященним 
Миутрополитом Кир 
Стефаном Сорокою. 
Відтак «Спартанки» 
винесли  посвячену 
просфору всім 
пластунам, батькам, 

(Продовження на ст. 5)
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Пластова Свічечка Станиці Філядельôії

(фото: Борис Павлюк)

(фото: Борис Павлюк)

та гостям, при співі  
традиційних колядок. 
         
Для завершення 
свята,  передано 
полумя Вифлеємського 
Вогню до запалення 
всім  пластовим 
уладам, батькам, та 
гостям. Лунали привіти 
-   віншування від 
протоієрея Тараса 
Науменка, поодиноких 
куренів, пластового 
проводу, ланки батьків 
та дорогих запрошених 
гостей. Мелодійна 
колядка дуету сестер 
Турчин  заохотила всіх 
долучитись до дальшого 
співу  різдвяних 
колядок при численних 
горіючих свічечках, 
символічної злуки з 
Н о в о н а р о д ж е н и м 
Ісусом та  всіма 
пластунами світу. 
         
На заклик бунчужної  
закрито свято Свічечки,  
Новацьким Гимном 
»Ми Діти Українські» 
та молитвою-колядкою 
«Слава Богу Заспіваймо, 
Честь Сину, Божому, і 
Пану Нашому, Поклін 
Віддаймо». 

Оксана Бачинська-
Тарасюк

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 5)
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Myasopusna 2017 - Nanticoke, PA

Transfiguration of our Lord Ukrainian Catholic Church announces 
its 11th annual Myasopusna Celebration, a pre-lenten event, to be 
held on Meatfare (Myasopusna) Sunday, February 19, 2017.   A 
dinner of holubtsi (stuffed cabbage), kobasa, roast pork, varenyky 
(Transfiguration pierogies), kapusta, blackbread, and dessert will be 
served at the church’s banquet hall at 240 Center Street, Hanover 
Section of Nanticoke, from 12:30 to 2:00pm, with borscht also for 
sale, as well as Ukrainian and other beverages.  Dinner is followed 
by entertainment until 4:00pm from the Holy Year Choir, Kazka 
Ukrainian Folk Ensemble, and Saint Mary’s Traditional Ukrainian 
Dancers.  Doors will open at noon, with Ukrainian crafts on display 
and for sale throughout the event.  Dinner tickets are $15 and are 
available at 570-735-4654.  

To Die for Christ means to Live Forever 
 

St. Josaphat Eparchy 
2017 Lock-in Retreat 

 

 
 

                      For Teenagers and Young Adults 
                      Saturday, March 18 to Sunday, March 19 (1:00pm to 1:00pm) 
                      St. Anne’s Ukrainian Catholic Church, 4310 Kirk Road, Austintown OH 
                      $25.00 admission: includes presentations, book, meals, T-shirt & fun 
                      Special Exhibit: Icon Display of 20th Century Martyrs of Ukraine 
                      Contact Deacon Myron Spak @ 412-303-9086 / mjspak@verizon.net 
                      RSVP by Sunday, March 5 
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Confront the Deficit Update for 
December 2016/January 2017 

Gift Amount

$1 - 49
Nicholas Pcsolar

$50 - 99
Dr. & Mrs. Wagdi Credi
Teresa M Siwak
Eugene L. Brenycz
Rev. Msgr. Myron Grabowsky

$100 - 199
Russell M. Samilo
Lubow Lesyk 
Gary J Leppla
Very Rev. Archimandrite Joseph Lee

$200 - 499
Rev. Deacon Michael P Waak
Halyna & Lubomir Pyrih
Nicholas F. Hiriak

$500 - 999
Assumption of the BVM - Bayonne, NJ
Michael A. Superata
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church -  
   Trenton, NJ

$1000 - 4999
Very Rev. Archpriest David F. Clooney
Andrew & Christine Fylypovych

$10,000
Assumption of the BVM -Perth Amboy, NJ

Framing walls for new rooms at the 
old school building (Photo: Ken Hutchins)

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  

ЩОДО ПОДАЛЬШОГО РОЗГОРТАННЯ  ПРОГРАМИ 
“ПРОТИСТОЯТИ ДЕФІЦИТУ”

Putting up drywall. (Photo: Ken Hutchins)
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Swarthmore, PA
"Regular Bi-Weekly 

Pierogie Sales Are Back!  

Orders Now Being Accepted!  

 
The word is out!  Freshly-made Potato/Cheese 
filled Pierogies are back at Holy Myrrh-Bearers 
Parish and you can get them for only $8.00 per 
dozen.  
 
Please place your order by calling our “Pierogie 
Hotline” at (267) 623-8602 or send us an email 
at HMBChurch@verizon.net.  Please leave your 
name, phone #, and # of dozen requested.  
All pickups are made in the Parish Hall located 
at 900 Fairview Road in Swarthmore/Ridley 
Township.  Pickups at other times arranged 
based on prior request.

THE PROVIDENCE ASSOCIATION 
Your Ukrainian Catholic  

Fraternal Life Insurance and Benefit Society 
 

ATTENTION! 
Parishes, Charities, Societies   
Non-profits & Foundations 

1912 
Deposit Agreement Accounts                 Fraternity                                                                               
Paying           2017 

3.00% Interest Rate 
Guaranteed minimum rate of 3.00% for life of contract 

Rates will increase automatically when economic circumstances warrant 
Principal and interest growth guaranteed 

Providence Association 
Phone: (877) 857-2284    E-mail:  sales@provassn.com 

www.provassn.com 

 
 
 
 
 
 
 

Вечірні Великого Посту

Впродовж Великого Посту духовенство 
Філадельфійського Деканату буде служити 

Недільні Вечірні в різних парафіях 
протопресвітеріату.  Кожної неділі, крім 

Вечірньої, священики будуть приймати сповіді 
починаючи з 4 год. пополудні.

5 березня – Церква св. Миколая, Вілмінгтон.

12 березня – Церква св. Миколая, 
Філадельфія.

19 березня – Каплиця Пресвятої Трійці Сестер 
Чину св. Василія Великого, Факс Чейс.

26 березня – Катедра Непорочного Зачаття, 
Філадельфія. 

2 квітня – Церква Архистратига Михаїла, 
Дженкінтавн.
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Перше Півріччя в Академії Святого Василія Великого в 
Дженкінтавні

Академія Святого 
Василія Великого, 
дівоча середня школа 
в Дженкінтавн, ПА 
під проводом сестер 
чину Святого Василія 
Великого, гомоніла 
діяльністю цього 
минулого півріччя.  
Учениці Академії 
не тільки шукають 
за способами 
продовжувати свій 
академічний  розвиток, 
але й за можливостями 
активності в 
різноманітних сферах 
шкільного життя.
 
Нещодавно, учнівський 
ансамбль, включаючи 
дівчат із Хору Академії 
та із загального 
студентського складу, 
виступили із двома 
українськими колядами 
на річному Фестивалі 
Колядок, котрий 
відбувся в чудовому 
К а т е д р а л ь н о м у 
Соборі Непорочного 
Зачаття.  Одну з 
колядок відспівали при 
супроводі бандуристів 
кляси п. Галини Боднар.  
 
Дві учениці - музичні 
стипендіати, Джулія 
Мейро та Моллі 
МкЕндрув, через 
визначне музичне 
виконання в конкурсі, 
прийняті до цьогорічної 
В с е - К а т о л и ц ь к о ї 
Духової Оркестри.  Обі 

є активні в шкільній 
духовій оркестрі та 
камерному ансамблі в 
Академії.  
 
Більша половина 
учениць Академії 
грають та змагаються 
на спортивних 
командах.  Прекрасна 
дружина баскетболу 
гордиться змагункою 
Наталі Куковською, 
котра недавно стрілила 
1000-ий пункт в своїй 
шкільній кар’єрі, як 
і 1000-ний відскік 
(рібавнд).  Наталі 
підписала договір із 
Лафаєт Коледжом, де 
отримала 4-річну повну 
спортивну стипендію.
 
Учениці глибоко 
зацікавлені історією 
та політикою віпвідали 
Ф і л я д е л ь ф і й с ь к и й 
“Юніон Ліґ,” де 
вислухали доповіді 
із серії “Свобода.”  
Серія “Свобода” 
є спонзорована 
фундацією “Абрагам 
Лінколн” та фундацією 
“Юніон Ліґ.”  Доповіді 
складалися з тем про 
соціалізм супроти 
капіталізму, Друга 
( А м е р и к а н с ь к а ) 
Резолюція, та 
А м е р и к а н с ь к е 
Просвітництво.
 
Дівчата, котрі вивчають 
українську мову 

вислухали доповідь 
п. Евгена Луціва на 
тему “Cучасні справи 
на Україні та можливі 
наслідки на Західний 
Світ.”  День розпочався 
досвідом українського 
г р о м а д с ь к о г о 
життя відвідинами 
Різдв’яного Базару 
Українського Освітньо-
Культурного Центру, 
та насолоджування 
українською кухнею в 
реставрані “Пасаж.”  
День завершився 
Святою Літургією 
українською мовою 

в Каплиці Пресвятої 
Трійці, відслуженою 
монсеньйором Петром 
Васлом, із молитовним 
співом Сестер 
Василіянок.  Події 
цього Дня Української 
Культури були 
частинно уфундовані 
щедрістю Українською 
Г р о м а д с ь к о ю 
Фундацією Філядельфії.
 
Будучи дівочою школою, 
Академія Святого 
Василія Великого 

Наталі Куковськi

(Продовження на ст. 10)
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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…

you elong here...

Register Online at
www.stbasilacademy.org/Admissions

Saint Basil Academy Seventh Grade Practice Exam

закріплює ученицям 
основи розвитку 
провідних вправностей.  
Щорічна нагорода “Гю 
О’Браєн Молодeчий 
Провід” признає одній 
учениці на другому 
році середньої школи 
нагоду брати участь 
в стейтових і вищих 
семінарах молодечого 
проводу.  Цьогорічне 
признання нагороджене 
учениці Тересі Вайт.
 
Академії Святого Василія 
“Повісті Пантери” 
грає важливу ролю в 
складі шкільної тканині 
масової мідії, разом із 
газетою “Васильянська 
Опора.”  Творча сила 
“Повістей Пантери” 
в и к о р и с т о в у ю т ь с я 
н а й м о д е р н і ш и м 
приладдям, включаючи 
нові професійні камери 

та світла, та редакційні 
програми.  Для них 
виготовлене нове 
студіо присвячене для 
продукції відеофільмів.  
 Чи ви є учениця 
чи батьки, шукаючи 
середньої школи і 

бажаєте довідатися 
більше про життя 
в Академії Святого 
Василія Великого, 
запрошуємо звернутися 
до Директорки Вступу, 
п. Кимберлі Клеркін, за 

інформацією або щоби 
вмовитися на відвідини 
школи.  Просимо 
дзвонити на 215-885-
3771 ext. 125, aбо 
епочтою на kclearkin@
stbasilacademy.org.

Хор Академії св. Василія Великого i Ансамбль бандуристів

Перше Півріччя в Академії Святого Василія Великого в 
Дженкінтавні

(продовження з попередньої сторінки)
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ КАТОЛИЦЬКИХ ШКІЛ
Митрополит–Архиєпископ Стеôан Сорока

Національний тиждень 
католицьких шкіл буде 
відзначатися з 29-го 
січня по 4-те лютого в 
українських католицьких 
школах св. Миколая в 
Майнерсвіл, Пенс., св. 
Миколая в Пассейку, Н. 
Дж., Успіння Пресвятої 
Богородиці в Перт 
Амбой, Н. Дж., і святого 
Василія Великого на 
Факс Чейс, Пенс.

Цьогорічна тема: 
“Католицькі Школи: 
Спільноти Віри, 
Знання та Служіння”, 
-  наголошує,  ким 
покликана бути кожна 
особа, яка пов’язана з 
католицькою школою.  
Ісус, Добрий Пастир, 
прийшов, щоб вони мали 
життя  вдосталь (Йо. 10, 
10).  Ми запрошені до 
повноти життя в Ісусі 
Христі.  Коли ми вповноті 
живемо й дихаємо цією 
вірою, ми перебуваємо 
в Його повноті.  Це не 
може не підняти рівень 
життя всіх довкола нас. 

Сердечно вітаємо всіх, 
хто є членом родин 

наших чотирьох шкіл.  
Ми висловлюємо щиру 
вдячність духовенству, 
б о г о п о с в я ч е н и м 
с е с т р а м , 
адміністраторам і 
вчителям, всім, хто 
працює в школах, за те, 
що вони щедро діляться 
своїми талантами і 
знаннями зі школярами.  
Це дозволяє кожній 
школі відображати 
повноту життя в Ісусові 
Христі.

Особлива подяка 
батькам, які прагнуть 
найкращого для своїх 
дітей і дарують любов та 
підтримку працівникам 
шкіл та учням.  Ви 
робите це, бо натхненні 
прагненням до повноти 
життя.  Ми захоплюємося 
вашою надзвичайною 
особистою та 
ф і н а н с о в о ю 
жертовністю задля 
забезпечення високих 
стандартів освіти й 
релігійного формування 
ваших дітей. 
 
Але найбільше ми 
захоплюємося та 
бажаємо найкращого 
кожному учневі з кожної 
шкільної  родини.   
Найвищі ідеали  
католицької школи 
можуть лише заохотити 
кожного учня прагнути 
стати найкращим у 
досягненні повноти 
життя, яку пропонує 
нам наш Господь 

і Спаситель, Ісус 
Христос.  Ми молимося 
за кожного учня і 
зростання його знань 
та зрозуміння високих 
досягнень  в вашій 
родині  католицької 
школи.  Нехай всі 
зростають у близькості 
з Ісусом, оскільки всі 
ми прагнемо бути тими, 
ким покликані бути, як 
віруючі учні шанованої 
української католицької 
школи.   

Ми особливо вдячні 
за змістовний приклад 
досконалості, який подає 
кожна школа Церкві 
та спільноті, частиною 
якої вона є.  Змагання 
за високі стандарти 
католицької освіти 
позитивно заохочують 
інших перевершувати 
себе в тому, ким ти є і 
як ти живеш у спільноті.  
Католицькі школи, 
які  піднімають свої 
стандарти, здійснюють 
свою місію надихання 
інших до досконалості, 
отже й до повноти життя 
з Ісусом Христом.  

Надзвичайно помічними 
є окремі організації та 
комерційні підприємства, 
які надають фінансову 
допомогу українським 
католицьким школам.   
Датки від осіб та груп, 
які прагнуть  підтримати 
високі стандарти освіти і 
релігійного формування 
в наших школах є 

важливими.  Такі цінні 
жертводавці дійсно 
дихають закликом Ісуса 
Христа до повноти 
життя.  Чи може бути 
кращий спосіб ділення 
своїми добрами та 
благословеннями, як з 
дітьми, що зростають 
у знаннях та вірі?  
Оберіть фінансово 
підтримати наші 
українські католицькі 
школи у здійсненні їхньої 
святої місії навчання 
та приготування наших 
дітей за високими 
стандартами та 
ідеалами.  

Усі, хто пов’язаний з 
нашими українськими 
католицькими школами, 
будуть згадані в 
молитвах, уділених 
під час відзначення 
національного тижня 
католицьких шкіл.  
Нехай ваші серця 
сповняться вдячністю, 
яка віддзеркалиться 
у ваших досягненнях 
із підняття стандартів 
освіти.  Нехай кожен 
з нас продовжить 
надихатися можливістю 
з а б е з п е ч у в а т и 
найкращий приклад 
тим, кому ми служимо 
і тим, серед кого ми 
стараємося підняти 
стандарти освіти. 

Нехай Господь щедро 
благословить вас лише 
Йому відомими шляхами!
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Cathedral Choir presents Christmas caroling donation check to Fr. Roman Pitula, Immaculate 
Conception Cathedral Rector.  The choir collected  $1,210 in donations for the Cathedral.

Caroling Donation

Неділя блудного сина
12 лютого 2017 p.

Лк. 15, 11-32
„Встану, піду до батька 
мого і скажу йому: отче, 
я согрішив проти неба 
й проти тебе”

Коли батьки виховують 
дітей, то поступово 
привчають їх до 
певних обов’язків, до 
самостійного життя. 
Вони вчать їх говорити, 
самостійно ходити, 
їсти, пізніше митися, 
одягатися, читати, 
писати, рахувати, 
користуватися різними 
речами. У духовному 

вихованні батьки 
розповідають їм про 
Бога, про Церкву, 
вивчають молитви, 
привчають до участі в 
богослужіннях. 

Коли діти підростають 
до підліткового віку, 
батьки іноді зауважують, 
що поведінка дитини 
змінилася і часто 
питають: що сталося, 
чому дитина перестала 
бути побожна – мало 
молиться, рідко ходить 
до сповіді і Святого 
Причастя, не хоче йти 

на Службу Божу? Часта 
причина такої поведінки 
дітей – брак розуміння 
значення, потреби 
даних обов’язків. 
Обов’язки, яких батьки 
вчать дітей, дають 
користь тоді, коли 
батьки дають своїм 
дітям також розуміння 
їх значення, вказують 
на їхню потребу у 
житті. Тому у періоди 
певних змін у поведінці 
дітей треба говорити 
з ними, пояснювати 
їм важливість і 
значення християнських 

обов’язків, молитися 
за дар розуміння ними 
Божої науки, за їх 
добре виховання. 

З тексту притчі про 
блудного сина бачимо, 
що у житті блудного 
сина також наступив 
період змін. Коли він 
жив у батьківському 
домі все у його житті 
було добре, та коли 
вирішив залишити 
рідний дім і розпочати 

(Продовження на ст. 13)
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самостійне життя, ця 
спроба завершилася 
для нього крахом. 

Блудний син, будучи на 
чужині, в крайній нужді, 
голоді, пригадав собі, 
що слуги його батька 
живуть краще, ніж він 
тепер. І він вернувся до 
дому передусім з голоду, 
матеріальної потреби. 
Але переживаючи 
нужду і голод він також 
зрозумів свою помилку, 
відчув потребу опіки 
батька, його любові, що 
саме опіка батька може 
дати йому щасливе 
життя, що можна 
назвати духовним мотив 
його навернення. 

Роздумуючи над 
поведінкою молодшого 
сина, можемо взяти для 
себе просту і одночасно 
важливу науку, яка може 
значно допомогти нам у 
виконанні християнських 
обов’язків. Християнин, 
виконуючи християнські 
обов’язки, повинен 
розуміти їх значення, 
бачити в них особисте 
добро, виражати 
ними потребу Бога, 
наповнити їх духом 
любові. Бо потрібні, 
важливі речі людина 
любить, цінує, радо 
виконує. А те, що 
людина любить, ніколи 

не є для неї тягарем. 
Потреба важливих 
речей у житті надихає 
її до праці, до контакту 
з Богом. Бо людина і її 
життя змінюється якісно 
лише з допомогою 
Бога, через зміну зв’язку 
людини з Богом, коли 
людина щораз більше 
відчуває потребу Бога з 
мотиву любові. 

о. Михайло Чижович, 
редемпторист 

http://www.cssr.lviv.ua/
word/?article=914

Кондак, гл. 3: 
Нерозумно віддалився я від Твоєї 
отцівської слави / і між грішними людьми 
прогайнував багатство, яке Ти мені 
віддав; / тому то підношу до Тебе голос 
як блудний; / згрішив я перед Тобою, 
Отче Щедрий, / прийми мене, що каюся, 
/ і зроби мене одним із слуг Твоїх.

Неділя блудного сина
12 лютого 2017 p.

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 13)
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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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Блаженніший Святослав зустрівся із родинами героїв 
Небесної cотні в Києві

Понеділок, 23 січня 
2017 p.
  
Усі священики, що були 
на Майдані, пішли в 
АТО. Понад 400 ротацій 
відбули наші капелани, 
отримуючи як фізичні, 
так і психічні рани. 
Капелани самі потім 
повинні відбувати курс 
реабілітації. Бо коли під 
обстрілами священик 
виносить на своїх руках 
тіла вбитих, то потім 
йому тяжко повернутися 
до свого звичного життя 
в парафії і сім’ї.

Сказав Глава і Отець 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав 23 січня під 
час зустрічі із родинами 
героїв Небесної сотні в 

Києві.

У своєму слові 
він зазначив, що 
сьогодні Предстоятелі 
Церков України 
стоять на передовій 
цієї інформаційної 
війни: «Кожного разу, 
коли ми прориваємо 
інформаційну блокаду, 
то стаємо голосом 
усього суспільства». 
А далі він звернувся 
безпосередньо до 
родичів загиблих героїв: 
«Кожен із нас має свій 
біль: трагедію матері, що 
втратила сина, чи біль 
дитини, яка втратила 
батька, неможливо 
виміряти. Та ми можемо 
бути разом із вами, аби 
підставити своє плече, 

щоб ви не почувалися 
покинутими».

Наприкінці зустрічі 
Блаженніший Святослав 
пригадав те, що 
Державний секретар 
Ватикану під час 
свого візиту в Україну, 
помолився в каплиці 
героїв Небесної сотні в 

Києві.         
   
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ    

http://news.ugcc.ua/
news/blazhennіsh iy_
svyatoslav_zustrіvsya_
іz_rodinami_gero iv_
n e b e s n o i _ s o t n і _ u _
kiievі_78545.html

Папа: Убогі духом показують, що зародком Божого 
царства є братерство

30 січня 2017 p.

Убогий духом – це 
християнин, який не 
покладається на себе 
і свої матеріальні речі 
та віддає перевагу 
тому, щоб ділитися, 
а не володіти. Перед 
проказуванням молитви 
«Ангел Господній» у 
неділю, 29 січня 2017 
р., Папа Франциск 
поділився думками про 
те, що означає перше 
з-поміж євангельських 

блаженств, що є 
частиною так званої 
«нагірної проповіді».

Як зауважив Святіший 
Отець, Ісусова 
проповідь, яка вміщена 
у 5-й главі Євангелії 
від Матея, свідчить про 
«Божу волю привести 
людей до щастя». 
Христос починає від 
того, що вказує на 
умову, якої вимагається 
для «блаженства», а 
завершує обітницею. 

Вихідною точкою є 
стан якоїсь скрути, 
аби «відкриватися 
на Божий дар». І це 
не є «автоматичний 
механізм», але 
життєва програма «в 
наслідуванні Господа», 
яка вимагає того, 
щоб «дійсність скрути 
й пригноблення» 
розглядати в новому 
світлі, переживаючи її 
«згідно зі здійснюваним 
наверненням».

Зосередивши свою 
увагу на першому 
блаженстві: «Блаженні 
вбогі духом, бо їхнє 
царство небесне», Папа 
зазначив, що «убогий 
духом це той, хто 
прийняв наставлення 
тих бідних, що в умовах, 
в яких перебувають, не 
бунтують, але вміють 
бути смиренними, 
послушними і відкритими 

(Продовження на ст. 16)
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на Божу благодать». 
Їхнє блаженство 
має подвійний 
вимір. Стосовно до 
матеріальних дібр 
ця убогість полягає у 
поміркованості: «не 
обов’язково відмові 
від них, але у вмінні 
вдовольнятися суттєвим і 
ділитися, щодня оживляти 
подив добротою 
речей, не обтяжуючись 
тінню ненаситного 

споживацтва». А щодо 
Бога вона є прославою 
та визнанням того, що 
початок світу й усіх 
речей – в любові Творця.

«Убогий духом – це 
християнин, який не 
покладається на себе, 
на свої матеріальні 
багатства, не наполягає 
на власному баченні, але 
з пошаною вислуховує 
та добровільно 

п і д п о р я д к о в у є т ь с я 
рішенням інших. І якщо 
би в наших спільнотах 
було більше убогих 
духом, – сказав Папа, – 
то було би менше поділів, 
суперечок і полеміки! 
Покора, як і любов, 
це суттєва чеснота для 
співжиття в християнській 
спільноті. Убогі в цьому 
євангельському сенсі 
являються як ті, які 
підтримують живим 

прагнення небесного 
царства, показуючи, що 
його випередженням у 
зародку є братерська 
спільнота, в якій віддають 
перевагу тому, щоб 
ділитися ніж володіти».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/01/30/
п а п а _ з а р о д к о м _
божого_царс тва_є_
братерство/1289120

Папа під час екуменічної вечірні: Єдність неможлива 
без самопожертви

25 січня 2017 p.

 «Справжнє примирення 
між християнами зможе 
здійснитися тоді, коли 
зуміємо визнавати дари 
одні одних і будемо здатні 
смиренно і послушно 
вчитися одні від одних, 
не претендуючи на 
те, щоб інші спочатку 
вчилися від нас», – 
сказав Папа Франциск, 
проповідуючи під час 
екуменічної молитви 
вечірні в базиліці святого 
Павла поза мурами у 
середу, 25 січня 2017 
року.

Згідно з давнім звичаєм, 
у день свята Навернення 
святого Павла в папській 
базиліці, спорудженій, 
згідно з переданням, 
на місці поховання 
Апостола Народів, 

зібралися представники 
християнських спільнот 
різних конфесій, 
присутніх у Римі, аби 
спільно молитися за 
відновлення повної 
єдності між Христовими 
учнями. В молитві також 
взяли участь члени 
Змішаної Міжнародної 
Комісії богословського 
діалогу між католицькою 
і давньосхідними 
п р а в о с л а в н и м и 
Церквами, що 
перебувають у Римі 
з нагоди чергової 
пленарної зустрічі.
На початку проповіді 
Святіший Отець 
звернув увагу на те, 
що зустріч з Ісусом 
на дорозі до Дамаску 
«радикально перемінила 
життя святого Павла», 
для якого суть життя 
перестала полягати «в 

довірі власним силам, 
аби скрупульозно 
дотримуватися закону», 
але стала прийняттям 
усім своїм єством 
«безкорисливої та 
незаслуженої Божої 
любові». А пізнавши 
дар «нового життя 
згідно зі Святим Духом», 
він не може тримати 
цю новизну в собі 
й «отримує спонуку 
звіщати благу вість» всім 
людям.

Зазначивши, що для 
Апостола народів 
примирення людини з 
Богом є «даром, що 
походить від Христа», 
Папа поділився 
думками щодо його 
слів, які стали темою 
цьогорічного Тижня 
молитов: «Христова 
любов спонукає нас 

до примирення». Він 
наголосив, що мова не 
йде про нашу любов 
до Христа, але про 
Христову любов до 
нас, а примирення – 
це не наша ініціатива, 
але Божа пропозиція у 
Христі.

«Перше, ніж бути 
плодом людських 
зусиль віруючих, які 
намагаються подолати 
свої поділи, воно є 
безкорисливим Божим 
даром. І як наслідок 
цього дару, прощена 
людина, що зазнала 
любові, покликана, у 
свою чергу, звіщати 
Євангеліє примирення 
словами та ділами, жити 
примиреним життям і 
свідчити його», – сказав 

Папа: Убогі духом показують, що зародком Божого 
царства є братерство

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 17)
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Наступник святого 
Петра, запитуючи: «Як 
звіщати це Євангеліє 
примирення після століть 
поділів?».

У цьому контексті 
проповідник зазначив, 
що відповідь дає той 
же святий Павло, 
підкреслюючи, що 
примирення у Христі 
«неможливе без 
жертви», що означає 
«віддавати життя, а не 
жити для себе». «Це 
революція, яку пережив 
Святий Павло, що є 
відвічною християнською 
революцією: вже більше 
не жити для себе 
самих, для власних 
інтересів, для того, як 
нас сприйматимуть, але 
згідно з образом Христа, 
для Нього і згідно з Ним, 
з Його любов’ю та в 
Його любові», – сказав 
Глава Католицької 
Церкви, додаючи:

«Для Церкви, для кожної 
християнської конфесії 
це є запрошенням 
не ґрунтуватися 
на програмах, 
обрахунках та вигодах, 
не покладатися на 
тимчасові нагоди й моду, 
але шукати свій шлях, 
завжди вдивляючись у 
Господній хрест: саме 
там програма нашого 
життя. Це запрошення 
вийти з будь-якої ізоляції, 
подолати спокусу 
самодостатності, що 
перешкоджає приймати 
те, що за межами 
власних просторів 
чинить Святий Дух. 
Справжнє примирення 
між християнами зможе 
здійснитися тоді, коли 
зуміємо визнавати дари 
одні одних і будемо здатні 
смиренно і послушно 
вчитися одні від одних, 
не претендуючи на 
те, щоб інші спочатку 
вчилися від нас».

Папа зазначив, що 
оглядатися назад 
«корисно й необхідно» 
для того, аби 
«очищувати пам’ять», 
але «зосередитися 
на минулому», судячи 
про вчинені та зазнані 
кривди «згідно з 
виключно людськими 
п а р а м е т р а м и » , 
може «паралізувати 
й заважати жити 
теперішнім». А в 
контексті того, що 
цього року спогадується 
п’ятсотріччя Реформації, 
він назвав «важливою 
ціллю», досягненою 
«завдяки Божій благодаті 
й молитві», той факт, 
що сьогодні католики 
й лютерани спільно 
спогадують цю подію, 
зосереджуючи увагу 
на Христі та Його ділі 
примирення.

«Дорогі брати й 
сестри, наша молитва 

за єдність християн є 
участю в молитві, з 
якою Ісус звертався до 
Отця перед страстями 
“щоб усі були одно”. 
Ніколи не втомлюймося 
випрошувати в Бога цей 
дар», – закликав Святіший 
Отець, заохочуючи 
прямувати вперед на 
шляху примирення 
в «терпеливому й 
сповненому очікуванні», 
черпаючи підбадьорення 
«з героїчного свідчення» 
переслідуваних братів 
і сестер, і не марнуючи 
«жодної нагоди, 
дарованої провидінням 
для того, щоб разом 
молитися, благовістувати, 
любити та служити».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/01/25/
п а п а _ п і д _ ч а с _
екумен ічно ї_веч ірн і_
єдність_неможлива_без_
жертви/1288297

Папа під час екуменічної вечірні...

Папа: гріх паралізує страхом та не дозволяє зростати у 
пам’яті та надії

27 січня 2017 p.

Господь звільняє нас від 
гріха, який паралізує 
нас як християн: від 
малодушності, страху 
перед усім, що забирає 
пам’ять, надію, мужність 
і терпеливість. На 
цьому наголосив Папа 
Франциск у проповіді 
під час ранкової Святої 

Меси, яку він очолив у 
ватиканській резиденції 
«Дім Святої Марти» у 
п’ятницю, 27 січня 2017 
р.

Зупиняючись думками 
над уривком із Послання 
до Євреїв, в якому 
святий Павло закликає 
своїх адресатів жити 
своїм християнським 
життям, опираючись 

на три пункти: минуле, 
теперішнє та майбутнє. 
Зокрема, автор закликав 
пам’ятати минуле, адже 
«християнське життя не 
розпочинається сьогодні: 
сьогодні воно триває 
далі». Пам’ятати – це 
пригадувати все те 
добре, але також і те 
менш добре, та покласти 
всю цю свою історію 
перед Господом Богом, 

нічого не приховуючи. 
Святіший Отець 
заохотив пригадати 
дні ентузіазму, пориву 
нашої віри, ті моменти, 
коли ми розпочали 
жити вірою, наші 
перші випробування 
та труднощі… 
На переконання 
проповідника, не можна 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 17)
(Продовження на ст. 18)
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зрозуміти, а навіть жити 
християнським життям, 
як також і щоденним 
духовним життям, без 
тієї пам’яті. Пам’ять про 
спасіння, яке довершив 
Господь у моєму житті, 
спогади про те, як 
Всевишній визволив мене 
із моїх духовних проблем 
та труднощів. Пам’ять – 
це Божа благодать, яку 
потрібно просити, що не 
забути Його присутності в 
своєму житті. «Християнин 
– це людина пам’яті», 
– підсумував Святіший 
Отець.

Автор біблійного 
уривку з Послання до 
Євреїв звертає нашу 
увагу також і на те, 
що ми перебуваємо 
в очікуванні зустрічі з 
Господом Богом, тобто 
дивимось у майбутнє з 
надією. Так, як не можна 
жити християнським 

життям без пам’яті про 
минуле, так не можна 
бути християнином без 
того, щоб дивитись у 
майбутнє з надією на 
зустріч з Господом. 
Життя, за словами 
апостола Павла, – це 
лише мить, яка швидко 
проходить. Молода 
людина вважає, що має 
перед собою ще багато 
часу, однак, пізніше, 
щоразу частіше з наших 
уст звучать слова: «Як 
швидко минає час». Ще 
недавно ми когось знали 
як маленького хлопчина 
чи дівчинку, а сьогодні 
ця особа вже вступає у 
подружній стан. Тому, 
підсумовуючи, Єпископ 
Риму підкреслив, що надія 
на зустріч з Господом 
Ісусом – це життя у 
напруженні, між пам’яттю 
та сподіваннями, між 
минулим та майбутнім.
Третім аспектом, на 

який наголосив Глава 
Католицької Церкви, 
опираючись на 
прочитаному уривкові 
з Послання апостола 
Павла до Євреїв, було 
жити теперішнє життя, яке 
часто є важким та сумним, 
мужньо та терпеливо, 
у щирості, без сорому, 
несучи тягарі щоденних 
клопотів. Усі ми грішники, 
але це не повинно нас 
знеохочувати, щоб 
мужньо та терпеливо 
прямувати вперед, 
духовно зростати.

На закінчення Папа 
Франциск закликав 
прислухатись до слів 
святого апостола 
Павла, який заохочує не 
піддаватись злу, не чинити 
гріха, який не дозволяє 
нам пам’ятати минулого 
та надіятись, бути 
мужніми і терпеливими. 
На переконання 

проповідника, гріх 
не дозволяє людині 
прямувати вперед, 
паралізує страхом, 
натомість, Спаситель 
каже: «Не бійтесь!» 
Святіший Отець закликав 
бути розважними 
і пам’ятати, що 
малодушність, страх 
перед усім, є гріхом 
проти пам’яті, мужності, 
терпеливості та надії. 
«Нехай же Господь 
допоможе нам зростати 
у пам’яті, зростати у 
надії, нехай кожного 
дня дає нам мужність та 
терпеливість і визволить 
нас від малодушності 
та страху перед усім», 
– мовив проповідник на 
закінчення.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/01/27/
с в я т а _ м е с а _ у _
резиденції_дім_святої_
марти/1288677

Папа: гріх паралізує страхом та не дозволяє ...
(продовження з попередньої сторінки)

Глава УГКЦ на Водохреща: «Усвідомити власну гідність – 
це вже є революцією»

Четвер, 19 січня 2017
  
Ми сьогодні живемо 
у світі фальші й 
підробок. Ми часто самі 
приховуємо особисту 
личину, бо бачимо, що 
не маємо що виставити 
напоказ. Нам страшно 
пережити момент 
істини щодо себе. 

Але сьогодні Христос 
запрошує вмитися цією 
йорданською водою і 
перемогти зло.

Про це сказав Отець 
і Глава Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженніший 
Святослав під час 
проповіді до вірних у 

Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
у свято Богоявлення 
Господнього.
Богоявлення Господнє 
– одне з найбільших 
християнських свят. Як 
сказав Предстоятель, 
це свято, яке пов’язано 
з історичною подією, 
що має надзвичайно 

глибоке значення для 
нас. Має значення 
для нас, які живемо 
в цьому непростому, 
особливому історичному 
моменті історії України.

Про цю подію читаємо 
сьогодні в Євангелії: 

(Продовження на ст. 19)
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Ісус приходить із Галилеї 
над Йордан, щоби 
хреститися від Івана. 
«Іван, уділяючи це 
хрещення у Йордані, – 
розповів проповідник, 
– начебто дає людям 
надію на спасіння, на 
очищення, – надію, 
що колись найбільша 
таємниця кожної людини 
буде вже не гріхом і 
злом, а чимось набагато 
кращим. Бо Господь 
сотворив людину не для 
гріха і зла. А сотворив її 
на образ і подобу Божу, 
щоб вона була Його і 
брала участь у Божому 
житті. І ось над Йордан 
приходить Христос. 
Приходить, аби виявити 
свою таємницю. Коли 
Іван побачив Спасителя, 
то зрозумів, що це 
найчесніша, найчистіша 
особа, яка не потребує 
омовіння, аби стати 
святою і чистою. Але 
Христос наполягає: так, 
ми маємо звершити 
всяку істину, тому що 
хоче об’явити Іванові й 
людям, ким Він є, аби 
стала явною таємниця 
Його Божественної 
особи».

Блаженніший Святослав 
пояснив, що сьогодні 
ми святкуємо наше 
усиновлення. «Ісус 
Христос сьогодні 
об’явлений і 
проголошений своїм 
Небесним Отцем у 
Дусі Святому як Син 

Глава УГКЦ на Водохреща...

єдинородний, який 
відвічно родиться від 
Отця згідно своєї 
Божественної природи. 
Але сьогодні Він сходить 
у хвилі Йорданські, аби 
дати можливість кожному 
з нас стати синами і 
доньками Божими. Він 
хоче з нами розділити 
те, ким Він є. Зробити 
нас причасниками Його 
істини. Тому сьогодні 
вода начебто набирає 
інструменту Божого 
усиновлення».

«Христос, сходячи 
в йорданські хвилі, 
освячуючи воду, 
торкаючи всесвіт своєю 
присутністю, об’являє 
нам тайну Хрещення», – 
сказав Глава Церкви.
Кожен із нас, запевняє 
богослов,  у момент 
Хрещення стає дитиною 
Божою. «І це стає нашою 
найбільшою таємницею. 
Кожен із нас повинен 
відкрити в собі, що ми не 
є невільники, не є раби. 
Ми не є інструментами 
якоїсь політики чи інших 
земних сил. Найглибшою 
правдою про кожного з 
нас є те, що ми є синами 
і доньками Всевишнього, 
якими ми стали в момент 
Хрещення, прийнявши 
Духа Святого в Таїнстві 
Миропомазання».

«І ця вода, яку ми сьогодні 
благословляємо, – 
продовжив Блаженніший 
Святослав, – є водою (Продовження на ст. 19)

(продовження з попередньої сторінки)

відродження, водою 
очищення. Христос 
приймає сьогодні 
Хрещення задля нас, 
щоби нас зробити 
учасниками своєї 
синівської спадщини, 
щоб кожен з нас міг 
пізнати Бога, мати 
можливість увійти в 
Божу присутність. 
Тому сьогодні ми 
наче відновлюємо 
найглибшу правду про 
себе. Знаходимо свою 
справжню гідність і 
тотожність у Таїнстві 
Хрещення».

За його словами, ми 
сьогодні урочисто 
вийдемо на український 
Йордан – Дніпро, 
щоб освятити води. 
«Ми сьогодні хочемо 
причаститися цієї 
йорданської води, аби в 
нашому житті сповняли 
всяку істину. Ми сьогодні 
просимо, аби Христос 
обновив у нас те 
Хрещення водою і Духом 
Святим, Духом Святим і 
вогнем, яке ми отримали 
тоді, коли стали 
християнами. Усвідомити 
власну гідність – це 
вже є революцією. 
Ми так потребуємо 
оновлення, очищення 
в нашій Україні, але 
розуміємо, що момент 
істини встановлює не 
людина, а Господь 
Бог», – наголосив Глава 
Церкви.

«Ми просимо, аби цією 
йорданською водою, якою 
ми причащаємося, яку 
несемо до своїх домівок, 
якою окроплюємося, 
Господь Бог зіслав 
своє благословення на 
Україну, виявив нашу 
правду, нашу істину, в якій 
живемо, за яку боремося і 
за яку вмираємо, – виявив 
нашу гідність, нашу силу, 
яка є в Бозі. Нехай наш 
український Йордан 
понесе цю освячену воду 
по всіх куточках нашої 
землі. Нехай ця вода 
вижене з України всякого 
врага і супостата, нехай 
покаже правду, нехай 
принесе нам перемогу 
правди і добра», – 
побажав духовний лідер 
греко-католиків.

По завершенні Літургії 
Блаженніший Святослав 
освятив воду на Дніпрі.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t tp : / /news . ugcc . ua/
video/glava_ugkts_na_
vodohreshcha_usvіdomiti_
vlasnu_gіdnіst__tse_vzhe_
ie_revolyutsіieyu_78522.
html
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Глава УГКЦ очолив міжконôесійний Молебень за 
єдність християн

25 січня 2017 p.

Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
у рамках Тижня молитви 
за єдність християн 
очолив міжконфесійний 
Молебень за єдність 
християн, який відбувся 
23 січня 2017 року в 
храмі Святого Василія 
Великого УГКЦ в Києві.

У слові до вірних 
Предстоятель подякував 
Господу Богу і всім 
присутнім за спільну 
Молитву за єдність 
між християнами. 
«Нам Господь Бог 
посилає дуже цікавий 
пророчий знак, – 
відзначив Блаженніший 
Святослав, – тому 
що на нашій спільній 
Молитві є представники 
всіх православних 
Церков України. Наше 
завдання сьогодні 
свідчити про Христа, 
який є єдиним наріжним 
каменем і на якому 
потрібно будувати 
особисте життя, 
церковне життя і життя 
нашого суспільства».

На екуменічній молитві, 
зокрема, були: єпископ 
Віталій (Скомаровський), 
Генеральний секретар 
Конференції римо-
католицьких єпископів 
України, єпископ 

Маркос (Оганесян), 
П р е д с т о я т е л ь 
Української єпархії 
В і р м е н с ь к о ї 
А п о с т о л ь с ь к о ї 
Церкви, представник 
Лютеранської Церкви в 
Україні.
Як зазначив о. Ігор 
Шабан, голова Комісії 
УГКЦ у сприянні єдності 
християн, головною 
темою роздумів і гаслом 
цього екуменічного 
Тижня були слова з 
Другого послання 
до коринтян (2 Кор. 
5, 14–20) – «Любов 
Христа закликає нас до 
Примирення».

Отець Ігор зауважив, 
що Україна, як і вся 
Європа, згадують 
500-річчя Реформації. 
З огляду на це, на 

цьогорічну молитву 
було запрошено 
п р о п о в і д у в а т и 
п р е д с т а в н и к а 
п р о т е с т а н т с ь к о ї 
спільноти Анатолія 
Козачка, єпископа 
Київського регіону 
Союзу християн віри 
євангельської.

Ця тема була 
п і д г о т о в л е н а 
х р и с т и я н а м и 
Німеччини, які звернули 
особливу увагу на 
500-річчя Реформації 
та намагалися 
підкреслити, з одного 
боку, важливість Божої 
любові та благодаті для 
християн, а з іншого – 
звернули увагу на біль, 
викликаний глибокими 
ранами розділення 
між Церквами. На 

їхнє переконання, 
світ має потребу в 
служителях примирення, 
які зламають бар’єри, 
зведуть мости, принесуть 
мир і відчинять двері 
до нового життя в ім’я 
Того, хто примирив 
нас із Богом, Ісуса 
Христа. Святий Дух є 
провідником у дорозі 
до примирення в Його 
ім’я. 
Про це повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
en/ i ndex/a l l _news/
c o n f e s s i o n a l /
i n t e r c h u r c h _
relations/65860/
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Папа: Поширювати надію й довір’я в наш час

24 січня 2017 p.

«Не бійся, бо я з тобою» (Іс 43,5). Це речення з книги старозавітнього пророка Ісаї та гасло 
«Поширювати надію й довір’я в наш час» –це тема 51-й Всесвітнього дня суспільних комунікацій, 
обрана Папою Франциском, що відзначатиметься 28 травня 2017 року.

Цей єдиний «всесвітній день», започаткований Другим Ватиканським Собором, відзначається 
у неділю перед П’ятидесятницею, яка за новим стилем цього року припадатиме на 28 травня. 
Представлення та оприлюднення Послання Святішого Отця з цієї нагоди відбулось у вівторок  24 
січня.

Згідно з прийнятим звичаєм, тема Всесвітнього дня суспільних комунікацій оголошується 29 вересня, 
коли Церква латинського обряду вшановує пам’ять святого Гавриїла, Небесного Покровителя 
працівників телекомунікаційної сфери. Відповідне Папське послання, натомість, оприлюднюється 
24 січня, в день літургійного спомину святого Франциска Сальського, Небесного Покровителя 
католицьких журналістів та письменників.

Послання Папи Франциска представив монсеньйор Даріо Едуардо Віґано, Префект Секретаріату 
з питань комунікації. Він  наголосив, що поширення надії та довір’я в наш час закликає всіх до 
конструктивної комунікації, відмовляючись від упереджень стосовно інших, перериваючи ланцюг 
«поганих новин» та даючи місце логіці добрих новин і сприяючи культурі зустрічі. За словами 
монсеньйора Віґано, у посланні Папа Франциск підкреслює необхідність «спільно шукати 
відкритого та креативного стилю комунікації».

Святіший Отець закликає християн – працівників телекомунікаційної сфери – бути «живими 
каналами» Євангелія, «Доброї Новини», що об’єктивно висвітлює найдраматичніші ситуації історії.

Перервати порочне коло страху й тривоги, не зосереджуватись на поганих новинах, відкрити 
простір добрим новинам, використовувати «правильні окуляри», щоб відчитувати реальність – на 
це звертає увагу Його Святість, вказуючи, що для християн такими окулярами є «Добра Новина 
– Христове Євангеліє». Завдяки Євангелію кожна подія може стати сценарієм доброї новини, 
упривілейованим шляхом, щоб звіщати «нове життя» в Христі.

Працівники телекомунікаційної сфери, що стають «живими каналами» Євангелія, «сіють прагнення 
Божого Царства», стають «маяками в темряві цього світу». «Ці маяки, – пише Папа Франциск 
на завершення Послання з нагоди 51-й Всесвітнього дня суспільних комунікацій, – які освічують 
шлях і відкривають нові дороги довір’я й надії».

http://uk.radiovaticana.va/news/2017/01/24/папа_поширювати_надію_й_довір’я_в_наш_
час/1287908
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Папа до Трампа: керуватися в рішеннях духовними і 
моральними цінностями

21 січня 2017 p.
 
«Надсилаю Вам 
свої щирі вітання 
і запевняю, що 
молитиму Всевишнього 
Бога, щоби дарував 
Вам мудрість і сили, 
необхідні на цій високій 
посаді», – написав 
Папа Франциск у 
посланні до 45-го 
Президента США 
Дональда Трампа з 
нагоди його інавгурації, 
що відбулася 20 січня 
2017 р. у Вашингтоні.
«У той час, коли наш 
людський рід страждає 
від серйозних 
гуманітарних криз, 
що вимагають 
д а л е к о г л я д н и х 
узгоджених політичних 

відповідей, – пише Глава 
Католицької Церкви, 
– прошу, аби у своїх 
рішеннях Ви керувалися 
багатими духовними і 
моральними цінностями, 
які сформували історію 
американського народу 
та заанґажування нації 
на користь захисту 
людської гідності та 
свободи в усьому світі».

«Нехай же під Вашим 
проводом, – пише 
Папа, – значення 
Америки й надалі буде 
вимірюватися турботою 
про бідних, відкинених і 
потребуючих, які, немов 
Лазар, очікують під 
нашими дверима». А 
своє послання Святіший 
Отець завершив 

молитвою за те, щоб 
Господь «дарував 
благословення миру 
злагоди і духовного 
та матеріального 
п р о ц в і т а н н я » 
н о в о о б р а н о м у 
Президентові, його 
сім’ї та всьому 
а м е р и к а н с ь к о м у 

народові.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/01/21/
п а п а _ д о _ т р ам п а _
к е р у в а т и с я _
д у х о в н и м и _ і _
м о р а л ь н и м и _
цінностями/1287258


