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В цьому випуску:

Митрополит Стефан відслужив Літургію для дітей - ст. 3

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
ВСЕЧЕСНІШОМУ 
ДУХОВЕНСТВУ, 

ПРЕПОДОБНОМУ 
МОНАШЕСТВУ, 

СЕМІНАРИСТАМ, 
НАШИМ ДОРОГИМ 

ВІРНИМ

який був низького 
росту, для багатьох з 
нас це означає, що 
наближається час 
Великого посту.

Нам добре відомо 
про усі моменти його 
зустрічі з Ісусом. 
Закхей, будучи грішним 
і жадібним податківцем, 
зневажаним усіма, 
почув, що Ісус мав 
проходити поруч. 
Він відчуває раптове 
бажання побачити його 
фізично і з цією метою 
підіймається на дерево. 
Ісус зауважує, що він 
сидів на гілці і каже 
йому спуститися вниз і 
прийняти його в своєму 
домі, де Він з ним обідає. 
В результаті, Закхей 
повністю навертається 
із свого гріховного 
шляху.

Великою мірою історія 

Закхея відображає 
нашу власну особисту 
життєву історію 
навернення, тому що 
кожен з нас сидить, 
загрузнувши у бруді 
наших гріхів і спокус, 
так само, як Закхей 
за столом з грошами. 
На жаль, сьогодні 
багато людей протягом 
усього свого життя 
залишаються в цьому 
жалюгідному стані, який 
стає змістом їхнього 
життя.

Однак, історія Закхея 
демонструє нам, що 
так не повинно бути. 
Ми не повинні прожити 
наше життя в гріcі та 
у відчаї. Ісус Христос 
прийшов на цю землю, 
як людина і Бог, щоб 
змінити напрямок 
нашого життя, і зробити 
його кращим.

Ісус завжди шукає нас, 
кличе нас по імені, але 
багато разів турботи 
і комфорт нашого 
життя приглушують 
Його голос, який нам 
важко почути, подібно 
до Закхея, який через 
свій низький ріст не зміг 
побачити Ісуса через 
натовп людей.

Проте, щось дивовижне 
і несподіване 
трапляється із ним. 
Він раптом відчуває в 
своєму серці бажання 
змінитися. Він розуміє, 
що він повинен, за всяку 
ціну, побачити Ісуса 
ближче. І, забувши про 
свою особисту гідність, 
він виставляє себе 
на посміх, вилізши, 
як дитина, на гілку 
дерева, щоб на одну 
мить побачити Ісуса, 

 
“Закхею, притьмом 
злізай, бо я сьогодні 
маю бути в твоїм домі”. 
(Лк. 19,5) 

У неділю, коли ми чуємо 
читання Євангелія 
про митаря Закхея, 

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

(Продовження на ст. 2)
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(продовження ç попередньо¿ сторінки)

який проходив поруч. 
Усім нам відомим є 
продовження цієї історії.

Що ж це було за дивне 
бажання, яке раптово 
виникнуло у нього та 
чи ми можемо також 
пережити подібне 
почуття, яке спонукало 
б нас залишити наші 
гріхи, докорінно змінити 
наше життя і присвятити 
його для Ісуса? Відповідь: 
Так, ми можемо, але не 
поодинці!

На щастя для нас, 
Церква розуміє, що 
нам потрібна допомога, 
щоб почути голос Ісуса, 
нам потрібна допомога 
у прагненні побачити 
Ісуса, піднятися 
на висоту нашого 
особистого навернення, 
і те, що ми є безпорадні, 
якщо ми спробуємо 
робити це самостійно 
з нашими власними 
обмеженнями. Ось 
чому Церква, в своїй 
мудрості, пропонує 
нам кожного року дар 
святого сорокаденного 
Великого посту перед 
святкуванням Страстей 
Господніх і Воскресіння, 
як божественну 
допомогу в досягненні 
особистого навернення.

Під час Великого посту 
Церква дає нам чітке 

правило для досягнення 
цієї мети: молитва, 
милостиня і піст. Під 
час Великого Посту, 
Церква заоохочує нас 
до ревного молитовного 
життя, через приватні 
розважання та 
участь у прекрасних 
та унікальних 
б о г о с л у ж е н н я х 
Великого Посту, які 
служаться у наших 
парафіяльних церквах. 
Ми також повинні 
звернути особливу 
увагу на наших братів 
і сестер довколо нас, 
які страждають фізично, 
емоційно або духовно 
і послужити їм в їхніх 
потребах. І, нарешті, 
нас закликають до 
посту для того, щоб 
досягти смирення через 
приборкання наших 
фізичних бажань, думок, 
наших дій і особливо 
нашого неслухняного 
язика.

Стоячи на цих трьох 
високих стовпах 
Великого Посту, ми 
зможемо піднятися над 
натовпом подібно до 
Закхея, вийшовши на 
дерево. Подібно до 
Закхея, ніщо не зможе 
перешкодити нашому 
баченню, ніщо не зможе 
блокувати наш слух. 
Закхей показує нам, 
що, коли ми здійснюємо 

перший, іноді важкий 
крок на зустріч Ісусові, 
то Він швидко прийде до 
нас, обійме нас, увійде 
в наш дім, простить та 
оновить нас.

Дорога  навернення 
Закхея через сходження 
на дерево для особистої 
зустрічі з Ісусом є 
символом нашого 
власного навернення 
під час Великопосної 
мандрівки, якою ми 
наближаємося до 
моменту визнання Ісуса 
Господом і Вчителем 
нашого життя. 

Для кожного з нас 
це місце зустрічі є 
особистим і унікальним. 
Для Закхея, зустріч 
проходила не в надто 
відповідному місці, на 
гілках дерева. Для нас 
ця зустріч може мати 
місце під час молитви, 
або під час допомоги 
потребуючим, або тоді, 
коли ми вибираємо, 
щоб говорити добре 
про інших, а не зле, 
або в іншому часі чи 
місці, коли ми найменше 
цього очікуємо.

Наша щира молитва є 
за те, щоб кожен з нас, 
в цей благословенний 
час Великого посту, зміг 
пережити і зустрітися 
з Ісусом та особисто 

навернутися до Нього 
так, щоб ми разом з 
Закхеєм почули голос 
Ісуса, який каже нам: 
“Сьогодні на цей дім 
зійшло спасіння”. (Лк 
19: 9).

+Високопреосвященний 
Стефан Сорока
Митрополит 
Української 
Католицької Церкви 
у США; Архиєпископ 
Філадельфійський для 
Укpаїнців

+Преосвященний 
Павло Хомницький, 
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єпархії
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+Преосвященний Іван 
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Єпископ-Помічник 
Філадельфійський

Всечесніший отець 
Ричард Янович 
Апостольський 
Адміністратор, 
Чіказької єпархії 
святого Миколая

Великий Піст 2017 р. Б.

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ...
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Митрополит Стефан відслужив Літургію для дітей

В неділю 5-ого лютого 
ц.р. Митрополит-
Архиєпископ Стефан 
Сорока відслужив об 
одинадцятій год. вранці 
Божественну Літургію в 
Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії.

Під час проповіді 
Митрополит Стефан, 
тримаючи свічку 
пояснив, що Христос 
– це Світло Світу, 
в якому ми повинні 
ходити протягом життя 
та відблискувати 
світлом віри.  (Цю 
думку Митрополит 
висловив під час 
А р х и є п а р х и л ь н о г о 
Собору в 2014-ому 
році.)
 
Далі Преосвященніший 
у проповіді зауважив, що 
ми, будучи байдужими, 
можемо згубити свою 
віру.  Якщо нахилити 
свічку полом’ям донизу, 
вона продовжує 
горіти і підносити 
своє полум’я вгору.  
Господь залишається з 
нами навіть тоді, коли 
наша свічка схилилася 
донизу.  Задувши свічку, 
Митрополит звернув 
увагу, що інколи наша 
свічка задується і 
тоді Церква шукає 
можливості відновити 
це полум’я й розпалити 

+Стефан Сорока, Митрополит-Архиєпископ (Фото: Ліса Oприск)

+Стефан Сорока, Митрополит-Архиєпископ (Фото: Ліса Oприск)
(Продовження на ст. 4)
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світло життя.  Після цього Митрополит запалив свою свічку від полум’я свічки одного присутних з вірних 
в храмі.

Митрополит Стефан відслужив Літургію для дітей
(продовження ç попередньо¿ сторінки)

(фото: Тересa Сівак)
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Духовні правила на Великий Піст

Хоч наша Церква традиційно приписує утримання від споживання м’яса і молочних страв у всі дні  
Великого Посту, подаємо мінімальні Великопосні правила на сьогодні: 

Утримання від вживання м’яса та молочних страв в перший день Великого Посту, та в Страсну П’ятницю.
Утримання від вживання м’яса у всі п’ятниці Великого Посту як і на Страсну Суботу.  Традиційно 
утримуються від вживання м’яса ще й по середах Великого Посту. 

Таїнство сповіді з Пресвятою Євхаристією приймається в період від початку Великого Посту до середи 
перед святом Вознесіння Господнього.

Піст та правила утримання не зобов’язують людей старше 60-ти років, дуже немічних, жінок-
годувальниць і вагітних, дітей до 14 років і тих, хто важко працює фізично.  Однак, всіх закликається, 
якщо це можливо, дотримуватися посту і обмежуючих правил.
Усіх вірних закликається брати участь у Великопосні богослуження, такі як Літургія Напередосвячених 
Дарів, та Сорокоусти.

Такі добрі діла, як творити милостиню,  відвідання хворих, Біблійні читання та молитися за покликання 
до священства та релігійного життя, щиро рекомендуються заохочуємо всіх вірних до активної участі.

Літургійні вкаçівки Великого Посту

Будні Великого посту є 
нелітургійними, тобто, Служба 
Божа не правиться навіть на 
похороні за виключенням 
празника Благовіщення.  У 
середи  та п’ятниці Великого 
Посту відправляється Літургія 
Напередосвячених Дарів.  
Другі дні можна відправляти 
Типик.  На похоронах можна 
користуватися літургійним 
текстом, який  вживається в 
Ню-Джерзійському деканаті 
та в церкві св. Михаїла в 
Фраквілл, ПА. Впродовж цього 
часу в неділі відправляється 
Літургія св. Василія Великого.

Під час Страсного Тижня Літургія Напередосвячених Дарів відправляється в понеділок, вівторок та 
середу. У Страсну п’ятницю та суботу Божественна Літургія не відправляється. Ввечері Страсного 
Четверга відправляється Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого а ввечері Страсної 
Суботи – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого.
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(On Cheesefare Sunday, all the clergy and faithful have been asked to conduct the Forgiveness Service after 
the homily during the Divine Liturgy.  While this service has been traditionally part of Forgiveness Vespers 
on Sunday evening, by observing this rite of humility and love at the Divine Liturgy, more of the faithful will 
experience this moving service as the Christian community prepares to begin the journey through the Great 
Fast.  The following article, written by Protopresbyter Alexander Schmemann, explains the significance of 
the services of Cheesefare Sunday.)

Forgiveness Service on Cheesefare Sunday

(continued on next page)

In the Orthodox (and 
Eastern Catholic) Church, 
the last Sunday before 
Great Lent – the day on 
which, at Vespers, Lent 
is liturgically announced 
and inaugurated – is 
called Forgiveness 
Sunday. On the morning 
of that Sunday, (also 
known as Cheesefare 
Sunday, at the Divine 
Liturgy, we hear the 
words of Christ:
"If you forgive men 
their trespasses, your 
heavenly Father will also 
forgive you, but if you 
forgive not men their 
trespasses, neither will 
your Father forgive your 
trespasses..." (Mark 6:14-
15)

Then after Lenten 
Vespers – after hearing 
the announcement 
of Lent in the Great 
Prokeimen: "Turn not 
away Thy face from Thy 
child for I am afflicted! 
Hear me speedily! Draw 
near unto my soul and 
deliver it!", after making 
our entrance into Lenten 
worship, with its special 
memories, with the prayer 
of St. Ephraim the Syrian, 
with its prostrations – we 

ask forgiveness from 
each other, we perform 
the rite of forgiveness 
and reconciliation. And 
as we approach each 
other with words of 
reconciliation, the choir 
intones the Paschal 
hymns, filling the church 
with the anticipation of 
Paschal joy.

What is the meaning of 
this rite? Why is it that 
the Church wants us to 
begin the Lenten season 
with forgiveness and 
reconciliation? These 
questions are in order 
because for too many 
people Lent means 
primarily, and almost 
exclusively, a change of 
diet, the compliance with 
ecclesiastical regulations 
concerning fasting. They 
understand fasting as an 
end in itself, as a "good 
deed" required by God 
and carrying in itself its 
merit and its reward. 
But, the Church spares 
no effort in revealing 
to us that fasting is but 
a means, one among 
many, towards a higher 
goal: the spiritual renewal 
of man, his return to 
God, true repentance 

and, therefore, true 
reconciliation. The 
Church spares no 
effort in warning us 
against a hypocritical 
and pharisaic fasting, 
against the reduction of 
religion to mere external 
obligations. As a Lenten 
hymn says:

In vain do you rejoice in 
no eating, O soul!
For you abstain from 
food,
But from passions you 
are not purified.
If you persevere in 
sin, you will perform a 
useless fast.

Now, forgiveness stands 
at the very center of 
Christian faith and of 
Christian life because 
Christianity itself is, 
above all, the religion 
of forgiveness. God 
forgives us, and His 
forgiveness is in Christ, 
His Son, Whom He sends 
to us, so that by sharing 
in His humanity we may 
share in His love and 
be truly reconciled with 
God. Indeed, Christianity 
has no other content but 
love. And it is primarily 
the renewal of that love, 

a return to it, a growth in 
it, that we seek in Great 
Lent, in fasting and 
prayer, in the entire spirit 
and the entire effort of 
that season. Thus, truly 
forgiveness is both the 
beginning of, and the 
proper condition for the 
Lenten season.

One may ask, however: 
Why should I perform 
this rite when I have no 
"enemies"? Why should 
I ask forgiveness from 
people who have done 
nothing to me, and 
whom I hardly know? 
To ask these questions, 
is to misunderstand 
the Church teaching 
concerning forgiveness. It 
is true, that open enmity, 
personal hatred, real 
animosity may be absent 
from our life, though if 
we experience them, it 
may be easier for us to 
repent, for these feelings 
openly contradict Divine 
commandments. But, 
the Church reveals to 
us that there are much 
subtler ways of offending 
Divine Love. These are 
indifference, selfishness, 
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(continued from previous page)

Forgiveness Service on Cheesefare Sunday

lack of interest in other 
people, of any real 
concern for them -- in 
short, that wall which 
we usually erect around 
ourselves, thinking that 
by being "polite" and 
"friendly" we fulfill God’s 
commandments. The 
rite of forgiveness is 
so important precisely 
because it makes us 
realize – be it only for 
one minute – that our 
entire relationship to 
other men is wrong, 
makes us experience that 
encounter of one child 
of God with another, 
of one person created 

by God with another, 
makes us feel that mutual 
"recognition" which is so 
terribly lacking in our 
cold and dehumanized 
world.

On that unique evening, 
listening to the joyful 
Paschal hymns we 
are called to make a 
spiritual discovery: to 
taste of another mode 
of life and relationship 
with people, of life 
whose essence is love. 
We can discover that 
always and everywhere 
Christ, the Divine Love 
Himself, stands in the 

midst of us, transforming 
our mutual alienation 
into brotherhood. As l 
advance towards the 
other, as the other 
comes to me – we begin 
to realize that it is Christ 
Who brings us together 
by His love for both of 
us.

And because we make 
this discovery – and 
because this discovery is 
that of the Kingdom of 
God itself: the Kingdom 
of Peace and Love, of 
reconciliation with God 
and, in Him, with all 
that exists – we hear the 

hymns of that Feast, which 
once a year, "opens to us 
the doors of Paradise." 
We know why we shall 
fast and pray, what we 
shall seek during the 
long Lenten pilgrimage. 
Forgiveness Sunday: the 
day on which we acquire 
the power to make our 
fasting – true fasting; our 
effort – true effort; our 
reconciliation with God 
– true reconciliation.

М’ЯСОПУСНА НЕДІЛЯ
19-ОГО ЛЮТОГО 2017

Часто дуже важко зрозуміти як ми тут, живучи на 
землі, визначаємо нашу вічність.  Ми, християни, 
є паломниками, які приготовляють себе жити з 
Богом повіки в небі.  Ми всі сотворені Богом та 
відкуплені через хрест і воскресіння Ісуса Христа, 
Сина Божого.  Ісус став одим із нас.  Христос – 
наш брат і в Ньому ми всі брати й сестри.  Бог хоче 
та навіть вимагає від нас милосердя для інших, 
зокрема тих що у потребах.  Ісус - це досконалий 
Бог і чоловік, який подав нам усім приклад як 
жити.  В Святій Тайні Євхаристії Христос дає нам 
Своє Тіло й Кров як духовну поживу і скріпляє нас 
в приготуванні до життя в Небесному Царстві.  
Будьмо направду готові давати поміч тим, що у 
потребах, щоб почути слова Нашого Спасителя: 
“Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у 
спадщину Царство, що було приготовлене вам 
від створення світу. “ (Мт. 25,34)

СИРОПУСНА НЕДІЛЯ
26-ОГО ЛЮТОГО 2017

Яка перспектива нашого земного життя?  
Що направду є важливим для наc?  Чи ми 
пам’ятаємо, що Бог є всевидячий і всезнаючий, 
який відплатить кожньому по його ділах.  
Немає потреби розголошувати добро, яке 
ми вчинили.  “Отець твій, що бачить таємне 
віддасть тобі.“  (Мт. 6,6)  Так діючи, кожен з 
нас прославлятиме Бога.

Submitted by: Fr. Worshak
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ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ
ПОНЕДІЛОК 27-ОГО ЛЮТОГО 2017

Наша Церква визначила час молитви і посту приготовляючи 
своїх вірних до радісного святкування Празника Празників 
– Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа.  В Украінс.кій 
Католицькій Церкві Східного обряду цей час ми називаємо 
Великий Піст, який розпочинається в понеділок після Сиропусної 
неділі.  
 
Нам треба молитися і постити протягом цілого року, але під час 
Великого Посту ми виконуємо це з більшим відчуттям і запалом 
у спільноті. 
 
Особливі літургійні відправи будуть служитися в своїй парафії, 
щоб спільнота могла зростати в глибшій вірі й пізнанні 
розп’ятого і воскреслого Христа.

Submitted by: Fr. Worshak

Submitted by: Fr. Worshak

ДІЛА МИЛОСЕРДЯ ДЛЯ 
ТІЛА Й ДУШІ

Сім діл милосердя для тіла й душі є допомогою 
виконання наших християнських обов’язків 
опікуватися тими, хто у потребах.

Діла милосердя для тіла:

Голодного нагодувати.
Спрагненого напоїти.
Нагого одягнути.
Подорожнього в дім прийняти.
Недужому послужити.
Ув’язненого відвідати.
Померлого похоронити.

Діла милосердя для душі:

Грішника направити.
Ненавченого навчити. 
У сумніві порадити.
Сумного потішити.
Кривду терпеливо зносити.
Зневагу з серця прощати.
За живих і мертвих молитися. 

МОЛИТВА СВ. ЄФРЕМА
ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО 

ПОСТУ

Господи і Владико життя мого!  Духа 
лінивства, недбайливости, властолюб’я і 
пустомовства віджени від мене.  (Поклін)

Духа чистоти, покори, терпеливости й 
любови даруй мені, слузі Твоєму.  (Поклін)

Так, Господи, Царю!  Дай мені бачити 
гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо 
Ти благословенний на віки вічні.  Амінь.  
(Поклін)
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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.  

  

Sunday Devotions Schedule during the Great Fast in 
the Parishes of the South Anthracite Deanery 
During this Lenten season, the faithful of the South Anthracite Protopresbytery of the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia will continue the decades-old tradition of gathering for Lenten devotions on 
Sunday afternoons in the churches of the deanery. During the services, the host pastor will also give a sermon. 

The Lenten devotions begin each Sunday at 3 p.m. and are coordinated by the Protopresbyter Very Rev. 
Michael Hutsko and the clergy of the South Anthracite Deanery.  After the services, a cake and coffee social is 
held in the respective parish halls. The proceeds from the weekly collection benefit the St. Josaphat Ukrainian 
Catholic Seminary in Washington, D.C. 

 
Forgiveness Vespers Cheesefare Sunday 
February 26  3 p.m.    Protection of the Mother of God Church, McAdoo, Pa.. 
  
1st Sunday of the Great Fast,  
March 5   3 p.m.  Holy Transfiguration Church, Shamokin, Pa. 
 
2nd Sunday of the Great Fast,  
March 12  3 p.m.    St. Michael’s Church, Shenandoah, Pa, 
 
3rd Sunday of the Great Fast,  
March 19   3 p.m.    St. Michael’s Church, Frackville, Pa. 
  
4th Sunday of the Great Fast,  
March 26   3 p.m.    Ss. Peter and Paul Church, Mt. Carmel, Pa. 
  
5th Sunday of the Great Fast,  
April 2  3 p.m.    St. Michael’s Church, Hazleton, Pa. 
 
Flowery (Palm) Sunday,  
April 9  3 p.m.   St. Nicholas Church, Minersville, Pa. 
 



19 ëþòîãî 2017 p.  10

Swarthmore, PA 

"Pierogie Hotline Established” - 
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.

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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Відійшла у вічність Марія Ганусей - колишня 
Генеральний менеджер «Воçнесіння»

На 81-му році життя відійшла у вічність Марія 
Ганусей, власниця крамниці «Hanusey Music and 
Gift Shop» на вулиці Джирард у Філадельфії.
Марія народилася в Філадельфії в родині Йосифа 
і Марії (з дому Сурма) Ганусей. 

Закінчила початкову школу 
св. Василія на вулиці Лендлі 
в Філадельфії та Академію 
св. Василія для дівчат у 
Дженкінтавн.

Марія була професійним фотографом і працювала 
в “Carl Wolf Studio”. Пізніше працювала 
Генеральним менеджером житлового комплексу 
для людей похилого віку «Вознесіння» під опікою 
Української Католицької Архиєпархії.  Одночасно 
покійна провадила крамницю з українськими 
мистецькими виробами і була директором 
української програми на радіо. 

Марія завжди була горда за своє українське 
походження.  Була дуже привітною людиною.  Ми 
будемо сумувати за нею.

Похорон відбувся в суботу, 4 лютого 2017 р. в 
Українській Католицькій Катедрі Непорочного 
Зачаття  в Філадельфії.  Похована Марія Ганусей 
на українському католицькому цвинтарі св. Марії 
(Елкін Парк, Пенс.).

 Марія Ганусей (ліворуч) ç 
працівниками «Воçнесіння». (1995 p.)

Марія Ганусей (сто¿ть посередині) ç 
працівниками «Воçнесіння» на барбек’ю 
ç нагоди святкування Дня Неçалежності 

США.

Марія Ганусей (посередині) ç мешканцями 
та приятелями  під час святкування 

Дня подяки.Марія Ганусей під час Ріçдвяного  
Баçаару при Катедрі.
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Anna Wolensky, Mother of Rev. Paul Wolensky,
 Enters into Eternity

 
Article submitted by Rev. Paul Wolensky

Please pray for the blessed repose of our dear parishioner, friend, 
and my Mom, +ANNA WOLENSKY, 91, who fell asleep in the Lord in 
the early hours of Tuesday, January 24, 2017, after an almost month-
long struggle with cardio-pulmonary issues due to pneumonia.  Mom 
loved St. Vladimir's Parish, Edwardsville, PA, so much and devoted 
herself to it in so many ways.  I am grateful to God that she lived to 
see me ordained a priest, and that she was a part of my priesthood 
for these 23 years.  Please join me in daily prayers for her soul during 
these traditional 40 days of mourning.  May Our Lord Jesus receive 
her into eternal rest and joy, which He has promised to all who have 
loved Him during their lifetime on earth.  Eternal Memory to you, 
Mom!  Vichnaya Pam'yat!  We will always remember your beautiful 
smile.

On behalf of my sisters Joan and Margie, and myself, I extend 
heartfelt thanks to all of you who prayed for Mom during her illness; 
to you who came to church during her visitation and funeral to pray 
for her and bring comfort and consolation to our family during this 

Anna Wolensky in church 
Christmas 2016

very sad time; to everyone who sang the services so beautifully in her honor; to all my brother Clergy who, 
despite their busy schedules, supported us by their presence and prayed for Mom; to all who offered Divine 
Liturgies for her soul and donated to our church in her memory, and who sent such beautiful flowers; to 
our Women's Society and their helpers, who stood in Honor Guard at the funeral, and who organized and 
prepared the coffee and refreshments in our social hall during the funeral days; and to Sacristan Rick and 
helpers who cleaned and prepared the church and hall for the funeral.  If I have forgotten anyone, please 

forgive me and let me know.  This period 
of time is very difficult for me, and I am 
taking one day at a time, leaning on Our 
Lord and the Blessed Virgin Mary to help 
me through.  I am grateful to have my two 
parishes to keep me busy and focused. 
And now, more than ever,  I ask your help 
and support during this challenging period 
of adjustment in my life.  Please help me 
in whatever way you can.  I miss Mom so 
much that it hurts.

Mom always told me, "Accept it."  So, with 
the grace of God, I will try my best to 
accept it and keep moving forward.  God 
bless you all.   

Father Paul WolenskyFr. Paul Wolensky at his mother’s funeral
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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

The League of Ukrainian Catholics 
is the sponsor of this Annual Lenten 
Retreat which is open to anyone who 
would like to take some time out of 
their busy lives to come to pray and 

refresh. Know it is open to all.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

During Holy Week, the prescribed readings at Vespers are taken from the Book of 
Exodus.   
During retreat, we can explore this Book for lessons to be applied to us today.  Exodus 
means “to leave”…. We will discuss what we are called to leave and where are we 
heading and how do we get there.  
Bring your Bibles with you so you have the text in hand.  
    ~  ~   ~   ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~     ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~ 
Archimandrite Appleyard is a priest of the Eparchy of St. Josaphat, Parma, OH where he serves 
as Vicar General and Vicar for Religious. Retired as a resident pastor, he has served the Eparchy 
in many positions, chief among them organizing and directing its Deacon training program. He is 
the author of two books:  Light of the East: A guide to Eastern Catholicism for Western Catholics; 
and You are Gods: An introduction to the concept of Deification in the Byzantine Tradition.  He is 
currently prelate for American Priory of the Order of St. Lazarus. 
  

LEAGUE  OF  UKRAINIAN  CATHOLICS OF  AMERICA 
ANNUAL LENTEN RETREAT 

ST. MARY’S  VILLA  EDUCATIONAL  &  RETREAT  CENTER 
SLOATSBURG,  NEW YORK  10974              1-845-753-5100 
  

 RETREAT DIRECTOR:   
ARCHIMANDRITE GEORGE APPLEYARD  

THEME:  “ THE EXODUS—THEN AND NOW ” 

   DATE:   MARCH  31,  APRIL 1, 2, 2017 

- - - - - - - - -  REGISTRATION  FORM  FOR  LUC  LENTEN  RETREAT  2017  - - - - - - -  
Retreat begins on Friday at 7:30 pm (arrivals by 7:00pm) 

  

  
NAME:    ____________________________________________________________________________ 
  
  

ADDRESS:  __________________________________________________________________________ 
  
  

CITY:   _________________________________________  STATE: _______  ZIP:________ 
  
  
I WILL ARRIVE ON: __________________________    AT APPROXIMATELY: __________P.M. 
  
  

Please note: There will be no meal served Friday evening. Be sure to have your supper before you arrive.   As 
always, there will be hot and cold beverages, snacks and fruits available at all times. 
  

  
RETREAT COST:   $ 175.00  Per Person  DEADLINE:   MARCH 17, 2017 
  
 MAKE CHECKS PAYABLE TO:   LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 
  

 Complete and Mail to:   Marion C. Hrubec 
     400 Dewey Avenue 
     Saddle Brook,  NJ  07663 
  
Questions - Phone:  201-843-3960 or  
 Email  mchrubec@optimum.net  or  Sr. Olga -  olyamarika_P15@aol.com 

Paid: __________ 
 
Ck. # __________ 

Mark Your Calendar: 

League of Ukrainian Catholics of 
America

Annual Lenten Retreat 

        ST. MARY’S VILLA RETREAT CENTER, 
SLOATSBURG, NY

      MARCH 31, APRIL 1 and 2, 2017            
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ОСОБЛИВИЙ ДАРУНОК МУЗЕЄВІ “СКАРБ BІРИ”By 
Митрополит Стефан Сорока

Нещодавно музей “Скарб Bіри” отримав незвичайний 
дарунок від родини Івана та Анни Сівак. Їхня донька 
Тереза подарувала музею картину, яка висіла на хорах 
в нашій першій Катедрі в Філадельфії.  

На картині зображені свічка, Євангеліє та чаша.  Краса 
картини полягає в нагадуванні про Світло Христове в 
Євангелії.

Тереза поділилася цікавою історією, як ця картина з 
першої Катедри потрапила до її родини. Стара кам’яна 
Катедра була розібрана в 1968-му році. У той час батьки 
Терези, які були парафіянами Катедри і співаками хору, 
лише почали зустрічатися.  Мама Терези була засмучена, 
що Катедра, до якою вона звикла від першого дня 
приїзду до Філадельфії у 1949 р., буде розібрана. Терези 
батько, Іван Сівак, подійшов до купи речей і витягнув з 
неї картину, яка мала нагадувати Анні про дорогу їй 
першу Катедру.

 Іван та Анна одружилися в нашій новій Катедрі 18 вересня 
1970 р.  Вони  та їхні діти Таня, Іван та Тереза зростали і 
співали в хорі Катедри.  Іван Сівак помер  14 листопада 
2000 р. Члени родини Сіваків залишаються активними і 
вірними парафіянами та членами Катедрального хору.  

Картина справді є скарбом, який відображає  любов 
і віру.  Ми вдячні Терезі та її родині за цей дарунок 
нашому музеєві “Скарб Bіри”.  

Тереçа Сівак подарувала муçею 
картину, яка висіла на хорах в нашій 
першій Катедрі в Філадельфі¿. 

  Іван та Анна одружилися в нашій новій 
Катедрі 18 вересня 1970 р. 

Стара кам'яна Катедра 
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
27 ЛЮТОГО    ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ (ЗА ГРИГОРІЯНСЬКИМ І ЮЛІЯНСЬКИМ   
   КАЛЕНДАРЯМИ). ДЕНЬ СТРОГОГО ПОСТУ /ДЕНЬ ВІДНОВЛЕННЯ ВІРИ В  
   ВАШІЙ  ПАРАФІЇ.  
 
19 БЕРЕЗНЯ   ПРАЗНИК СВ. ЙОСИФА, СВЯТКУВАННЯ 75-ЛІТТЯ ДОМУ ОПІКА СВ. ЙОСИФА  
   В СЛОВТСБУРГУ, Н.Й. 11:00 ГОД. РАНКУ 
 
1 КВІТНЯ   СИМПОЗІЮМ ПРИСВЯЧЕНИЙ ЄПИСКОПУ СОТЕРУ ОРТИНСЬКОМУ, ЧСВВ,  
   СПОНСОРОВАНИЙ НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА;    
   МЕНОР КОЛЕДЖ В ДЖЕНКІНТАВН, ПЕНС. 2-5:00 ГОД. ПОПОЛУДНІ   
 
9 КВІТНЯ   КВІТНА НЕДІЛЯ. БЛАГОСЛОВЕННЯ ЛОЗИ В ПАРАФІЯХ.  ЕЛЕОПОМАЗАННЯ  
   ВІРНИХ. 
 
14 КВІТНЯ    СТРАСНА П'ЯТНИЦЯ.  ВИНЕСЕННЯ ПЛАЩІВНИЦІ В ПАРАФІЯХ І    
   ПОКЛОНІННЯ  ЇЙ. 
 
15 КВІТНЯ   ВЕЛИКДЕНЬ (ЗА ГРИГОРІЯНСЬКИМ І ЮЛІЯНСЬКИМ КАЛЕНДАРЯМИ).   
   ВОСКРЕСНА УТРЕНЯ І СЛУЖБА БОЖА – НЕ ПРОПУСТІТЬ! 
 
21 КВІТНЯ     КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКИХ ХОРАЛІВ У ВИКОНАННІ ОБ'ЄДНАНИХ ХОРІВ  
   УКРАЇНИ, США ТА КАНАДИ. П'ЯТНИЦЯ, 7:00 ГОД. ВЕЧОРА 
 
23 КВІТНЯ  АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ТА БЛАГОСЛОВЕННЯ   
   НОВОВСТАНОВЛЕНОГО ЛІФТА ТА  НОВОЇ ВИВІСКИ В УКРАЇНСЬКІЙ   
   КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В   
   МЕЛРОУЗ ПАРК, ПЕНС. 10:00 ГОД. РАНКУ 
 
25-27 КВІТНЯ    ВЕСНЯНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ  
   АРХИЄПАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ.   
 
14 ТРАВНЯ   ДЕНЬ МАМИ. ПОДЯКУЙТЕ СВОЇМ МАТЕРЯМ МОЛИТВОЮ В ЦЕРКВІ. 
 
21 ТРАВНЯ    50-ТА РІЧНИЦЯ СВЯЩЕНСТВА  ВСЕЧЕСНІШОГО МОНСЕНЬЙОРА РОНАЛЬДА  
   ПОПІВЧАКА – УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВЯТИХ ПЕТРА Й ПАВЛА  
   В БРІДЖПОРТІ, ПЕНС. 12:00 ПОЛУДЕНЬ 
 
20 ЛИПНЯ   ЩОРІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ СЕМІНАРІЇ В МАЙНЕРСВІЛЛ, ПЕНС.    
 
13 СЕРПНЯ   ЩОРІЧНА ПРОЩА НА УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, СЛОВТСБУРГ,  
   Н.Й. СПОНСОРОВАНА СЕСТРАМИ СЛУЖЕБНИЦЯМИ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ  
   МАРІЇ. 
 
19-20  СЕРПНЯ   УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЛІГАЙТОНІ, ПЕНС. 

(Продовження на ст. 16)
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Scranton, PA
Fresh Pyrohy/Pierogi for the 

Great Fast

St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church 
is sponsoring a Lenten potato and cheese 
pierogi sale on Saturday, March 4, 2017 
from 2:00 to 6:00pm in the parish center, 
428 North Seventh Avenue, Scranton. These 
are freshly made 
that day and are not 
frozen. Cost is $7.00 
per dozen. Orders 
should be placed no 
later than Monday, 
February 27 and are 
being taken by Leslie 
at 570 342-3749 

27 СЕРПНЯ   2-ГА ЩОРІЧНА ПРОЩА В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСПЕННЯ  
   ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В ЦЕНТРАЛІЯ, ПЕНС.   
 
27 СЕРПНЯ   УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА “ТРИЗУБІ”, ГОРШАМ, ПЕНС. 
 
18-21 СЕРПНЯ   РЕКОЛЕКЦІЇ ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ  
   ФІЛАДЕЛЬФІЇ, ЛОНГ БРЕНЧ, Н. ДЖ. 
 
1 ЖОВТНЯ   АРХИЄПАРХІЯЛЬНА ПРОЩА НА ПРАЗНИК ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ   
   БОГОРОДИЦІ, НА ПОСІЛОСТІ МОНАСТИРЯ СЕСТЕР СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО  
   НА ФАКС ЧЕЙС, ПЕНС.   11:00 РАНКУ – БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ,  4:00  
   ПОПОЛУДНІ – МОЛЕБЕНЬ. 
 
15 ЖОВТНЯ   МОЛЕБЕНЬ ТА ЕЛЕОПОМАЗАННЯ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ПОКЛОНІННЯ  
   СВЯТИМ МОЩАМ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ ГОРДАШЕВСЬКОЇ, ССНДМ.  
   СВЯТКУВАННЯ 125-ЛІТТЯ ЗАСНУВАННЯ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР   
   СЛУЖЕБНИЦЬ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ – УКРАЇНСЬКА  КАТОЛИЦЬКА  
   КАТЕДРА НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ,  ПЕНС. 3:00 ГОД.   
   ПОПЛУДНІ.  
 
12 ЛИСТОПАДА  АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 400- 
   ЛІТТЯ ЗАСНУВАННЯ ЧИНУ ОТЦІВ ВАСИЛІЯН СВ. ЙОСАФАТА, 80-ЛІТТЯ  
   СЛУЖІННЯ В США,  ТА 150 ЛІТТЯ КАНОНІЗАЦІЇ ЄПИСКОПА-   
   ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА, ЧСВВ.  10:00 ГОД. РАНКУ -  WARREN, MI 
 
25 ГРУДНЯ   РІЗДВО НАШОГО ГОСПОДА І СПАСА ІСУСА ХРИСТА. ВАША МОЛИТОВНА  
   УЧАСТЬ В ЛІТУРГІЇ НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК ІСУСОВІ, СОБІ ТА   
   БЛИЗЬКИМ!  
 
 

ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ
(продовження ç попередньо¿ сторінки)
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Відділ в  Філядельфії         Philadelphia Chapter 

 
 

“MARTYRDOM REDEFINED” 
 

SYMPOSIUM ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE PASSING OF 
BISHOP STEPHEN SOTER ORTYNSKY, OSBM 

 

FIRST BISHOP OF UKRAINIAN CATHOLICS IN THE U.S. (1907-16) 
 
 

Manor College, Fox Chase, PA                                                   Saturday, April 1, 2017, 2:00 – 5:00 p.m. 
 

 
Registration                                                                                                                         1:30 – 2:00 p.m. 
 

Program 
Welcome                                                                                  Dr. Jonathan Peri, President, Manor College 
 
Benediction                                     Most Reverend Stefan Soroka, Metropolitan Archbishop, Ph.D., D.D. 
 
 
 
Introduction 
     Bishop Soter Ortynsky Re-Examined                                       Andrij V.R. Szul, Ph.D., J.D. 
 
 
 
First Session                                                                                      Moderator – Iryna Ivankovych, Ph.D. 
 
     Challenges for a Bishop in a Missionary Land 
                                                                 Most Rev. Basil H. Losten, Bishop Emeritus, D.D., LLD (Hon.) 

 
     The Real Stephen Soter Ortynsky                                                     Very Rev. Ivan Kaszczak, Ph.D.  

 
Discussion 

Intermission – Refreshments 
 
 
Second Session                                                                                Moderator – Nicholas Rudnytzky, M.A. 

 
     Bishop Ortynsky’s Lifeline: The Sisters of St. Basil The Great    Sister Ann Laszok, OSBM, M.A. 

  
     The Tragic End of Bishop Ortynsky – Resolved or Solved?                Alexander Lushnycky, Ph.D. 

 
Discussion 

Reception with Wine and Cheese 
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Perth Amboy police, firefighters and EMS honored at 
Assumption Catholic School, Perth Amboy, NJ

On Friday morning, February 3rd, 2017 police 
officers, firefighters and EMS visited (ACS) 
Assumption Catholic School, Perth Amboy, NJ, for 
special breakfast as part of the school’s activities 
for national Catholic School Week. The good 
work they do is not often mentioned in the papers 
or on the evening news, but they are the unsung 
heroes of our communities. Thank you for your 
service and we ask God’s blessing and protection 
on each of you.

Fr. Turyk, center, poses for a picture with special guests to Assumption 
Catholic School, Perth Amboy, NJ during Catholic School Week

МОЛИТВА ЗА МИР В УКРАЇНІ  

Отче Небесний, Твій Син вчив нас: 
«Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими назвуться». 
У цей час ми гаряче молимося, 
щоб Дух Твій Святий 
надихав людей в У країні ставати миротворцями. 
Щоб вони шукали примирення і діалогу, 
щоб припинилася гостра конфронтація 
та вбивства. 
Щоб на цій багатостраждальній землі 
запанував мир в народi,
відродилися людсьі права, 
принципи демократії та релігійної свободи. 

Боже, Отче наш, молимо Тебе: 
заспокій страждання, зціли поранених 
та прийми душі полеглих у 
Твоєму Небесному Царстві. 

Пресвята Мати Божа, 
покрий своїм благословенним 
та захисним покровом всю Україну. 
Нехай життя буде для утвердження Твого Миру в 
Україні та всьому світі. 
Амінь.



(continued on next page)
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Catholic Schools’ Week at St. Nicholas Ukrainian Catholic 
School, Passaic, NJ, equals FUN!

CSW @ SNUCS = FUN!
by Lecia Stec-Peltyszyn

Another successful and fun-filled Catholic Schools’ 
Week (CSW) was celebrated at Saint Nicholas 
Ukrainian Catholic School (SNUCS) in Passaic, New 
Jersey.  The week started on Saturday evening with 
a bilingual Divine Liturgy celebrated by Reverend 
Andriy Dudkevych, Pastor, who asked for God’s 
blessings for the good health and well-being of 
the entire student body, for the principal, Sr. Eliane 
Ilnitski, SSMI, and faculty.  

Throughout the week a few favorite events took place, 
as well as some new ones.  A long time favorite is 
Comfy-Cozy Day which has students, teachers, and 
staff arriving at school dressed in pajamas, slippers, 
and robes.  

Trivia and Games Day was another anticipated 
event.  

Grades Pre-K through 4 spent the afternoon playing 
board games or assembling jigsaw puzzles, while 
grades 5-8 participated in an academic trivia contest.  

On Favorite Sports Jersey Day, the SNUCS students 
showed their support and loyalty to their beloved 
sports teams.  

Souper-Movie Day required each student to bring 
in cans of soup as “admission” to a popcorn and 
movie event.  The soup was then donated to a local 
food pantry.  

One of the week’s highlights was Aloha Day.  The 
students and staff donned Hawaiian style clothing 
and accessories and spent the entire afternoon in 
appreciation of our 50th state.  The students played 
Hawaiian bingo and jeopardy, did the limbo, 
competed in coconut bowling matches, and hula 
hooped to their heart’s content.  

Sr. Eliane, SSMI, pictured center, participates 
in Favorite Sports Jersey Day

Movie Night

Aloha Day
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The other super fun event was Visiting Artist Day.  
With guidance from a guest art instructor, each 
student and teacher painted a seasonal picture.  The 
students were very excited to put paint on canvas 
and create a masterpiece of their own making.  
The paintings consisted of smiling winter snowmen, 
blooming spring flowers and butterflies, Hawaiian 
summer sunsets, and autumn sunsets in the Serengeti.  

CSW concluded with Family Movie Night.  After the 
5:00 P.M. Divine Liturgy, students and their parents 
made themselves comfortable in the church basement 
and enjoyed a family-friendly movie and all kinds 
of tasty treats.  The smiles on the students’ faces 
were proof enough that Catholic Schools’ Week at 
SNUCS was most enjoyable.  

For more pictures, please visit our website 
www.stnicholaschool.com .

Catholic Schools’ Week at St. Nicholas Ukrainian Catholic 
School, Passaic, NJ, equals FUN!

(continued from previous page)

Visiting Artist Day
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SAINT STEPHEN UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH, 
TOMS RIVER, TRADITIONAL PROSFORA CELEBRATION

On Sunday, January 29, 2017, a glorious Prosfora Dinner Celebration was held in the Parish Community 
Center of Saint Stephen Ukrainian Catholic Church, located at 1344 White Oak Bottom Road, Toms River, 
New Jersey, 08755.  Following the Second Liturgy in Ukrainian, over one-hundred and twenty parishioners 
and guests gathered in the beautifully decorated Church Hall.  Spokesperson, Gerry Tchir, presented in the 
English language, the rich traditions that place during  Prosfora. There is a special religious emphasis on 
this Ukrainian Christmas Eve Supper, or Sviata Vecheria.  This event  brought together the Saint Stephen 
Ukrainian Catholic Church parish family and guests  to partake in rich traditions and customs, special foods, 
carols, and memories that reach back to antiquity.

To start the Prosfora celebration, pastor Rev. Volodymyr Popyk and two Church elders accompanied by 
twelve ladies dressed in embroidered Ukrainian attire entered the Church hall singing Ukrainian Christmas 
carols.  Orest Popovich, a church elder, carried the “ZIRKA, Star of Bethlehem, and John Bortnyk, the 
second church elder, carried the  “DIDUKH,” a sheaf of wheat. The twelve ladies in procession carried the 
“KOLACHI,” specially-made Christmas breads, that were later placed on each guest table, with a lighted 
candle, that served as the centerpieces. The Procession entered the Church hall singing “Boh Predvichnij “ 
and “Dobryj Vechir Tobee, Pane Hospodaryu”, Ukrainian Christmas carols.  

Father Volodymyr led the audience in prayer, and then the Blessed Prosfora bread, dipped in honey, was 
passed to each member of the table with best wishes for good health and prosperity in the coming year.  
The twelve course Prosfora Dinner started with kutya, boiled wheat mixed with poppy seeds and honey, 
and is considered the most important food of the entire Christmas Eve dinner, and is also called “God’s 
Food”.   The guests were then served the traditional dishes such as Borshch a beet soup with vushka, 
mushroom filled little dumplings, freshwater fish,  varenky, boiled dumplings filled with potatoes, holubtsi, 
stuffed cabbage, mushroom gravy and bean salad. The Prosfora dinner ended with “uzvar” compote, a 
sweet combination of dried fruits mixed with honey, spices, and boiled water,  pampushky, little deep-fried 
pastries containing poppy seed and dried fruit, makyvniky, poppy seed rolls and a variety of Ukrainian 
cookies and other sweets, followed by coffee, tea, etc.

We are blessed with this opportunity of sharing our beautiful Ukrainian Christmas traditions to express 
family and parish closeness and unity within our personal lives and that within our church communities! 

We reach out to all our brothers and sisters throughout the world, especially those in Ukraine, to wish 
everyone Peace, love, good health and contentment!
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Sisters Servants of Mary Immaculate Sisters Servants of Mary Immaculate 
Celebrate 125 Years of BlessingsCelebrate 125 Years of Blessings

On August 27, 1892 in
Zhuzhel, Ukraine, the Con-
gregation of the Sisters Ser-
vants of Mary Immaculate,
the first active women’s con-
gregation in the Ukrainian
Greek Catholic Church, was
founded.  Our co-founders
Blessed Josaphata Horda-
shevska, Rev. Jeremiah
Lomnitsky, OSBM and Rev.
Kyrylo Seletsky, listened to
their hearts and the needs of
their people to courageously
make this dream a reality.
It is with great joy that the
Sisters Servants announce
the 125th Jubilee of our Con-
gregation in 2017.   Our hi-

erarchy, clergy and laity, with whom we have worked, prayed and served these
125 years, are a very special part of our reason for celebrating.  Beginning with
this January edition, we ask you to join us in reciting or singing the prayer to
Blessed Josaphata for the special intention listed each month.

Glory to God!    Honor to Mary!    Peace to Us!
by Sr. Kathleen, SSMI

The painting shows Sr. Josaphata with her pos-
tulants sharing their first meal together. The paint-
ing captures the deep peace shared by Sr.
Josaphata and her postulants in spite of the stark
poverty around them.

January Intention: January Intention: Almighty God, through the intercession of
Blessed Josaphata, bless our Ukrainian and Byzantine Hierarchy, with
whom we have so closely worked  in the United States,
throughout these  125 years.  Bless, also, the clergy
of these eparchies who haved labored closely
with  us  in serving  Your people--the people
of God.

February Intention:February Intention: Heavenly Fa-
ther, through the intercession of Blessed Jos-
aphata, we remember and pray for the
deceased Bishops and priests of our Ukrainian
and Byzantine eparchies throughout the United
States.  Together we labored to build up your king-
dom here on earth,  for Your greater glory.  May they continue to enjoy the
fruit of their labors as they rest in your heavenly kingdom.

Please Join Us as We Pray:Please Join Us as We Pray: Blessed Josaphata, you are crowned
in heaven with the praise of the Blessed, intercede for us before God for the
grace we so ardently plead for the greater glory of God, honor to Mary and
peace throughout the world.

Sr. Oksana (Mary Ann) Iwasczyszyn
entered into eternal life on Dec. 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 Di-
vine 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 Mar-
garet Goda, and her nieces, nephews and their families.  

On Jan. 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 Ty-
hovych, 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, Chaplainof the Sisters Servants 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 Jan. 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.



MEMO: Ukrainian Catholics in America: A History  
by Bohdan P. Procko, Edited by Ivan Kaszczak, Graphics by Oleh R. Stecyk 
 
December - 2016 
 
DEAR FRIENDS:     Слава Ісусу Христу! 
Dear Clergy: 
 

This month we announce the publication of a new edition of the book by Bohdan 
P. Procko: Ukrainian Catholics in America: A History. This book is printed with a hard 
cover, approximately 320 pages and close to 150 illustrations. It will become a cherished 
book for those interested in the history of our church. It was prepared for printing at 
MAAR Printing Service in Poughkeepsie, NY. It will be ready for shipment as of January 
1, 2017. 

Bohdan P. Procko, Ph.D. is the son of the first rector of St. Basil Seminary in 
Stamford, CT., Very Rev. Paul Procko. Dr. Procko lives with his family in North 
Carolina. 

Self-Reliance Credit Union (NY), Providence Association of Ukrainian 
Catholics, Very Rev. Mitred Archpriest John Terlecky and Bishop Basil H. Losten 
made generous contributions for this publication. More importantly, they saw the need to 
have a history of our 
church available for all. 

 
The book costs 

$25.00 plus $5 dollars 
for shipping and 
handling. Please make 
your check out to  
Rev. Ivan Kaszczak  
and mail it to the 
following address: 

 
Holy Trinity UCC 
211 Foordmore Road 
Kerhonkson, NY 
12446. 

 
 
 

19 ëþòîãî 2017 p. 23



19 ëþòîãî 2017 p. 24

The Great Fast—A Time of Prayer, Good Works and Fasting

Once again we are 
about to embark the 
season of the Great Fast, 
the time in the liturgical 
year when the faithful 
are asked to reflect upon 
their relationship to God. 
It is a time traditionally 
characterized by 
increased prayer, good 
works and fasting since 
the earliest days of 
Christianity.

In addition to these 
ascetical practices, the 
faithful are asked to 
heal their relationship 
with God through 
the Holy Mystery of 
Reconciliation.  And it 
is also a time when the 
faithful are encouraged 
to participate in the 
special services observed 
in our churches, the 
Liturgy of Pre-Sanctified 
Gifts, Lenten Vespers, 
Sorokousty Services for 
the Deceased.

The Sundays preceding 
the Great Fast, in the 
Gospel readings, present 
many of these themes 
from Sacred Scripture.

On the Sunday 
of Zacchaeus, the 
transitional Sunday 
before the Lenten 
Triodion begins, St. Luke 
tells us about the short 
in stature man named 
Zacchaeus, who literally 
went out on a limb to be 

in the presence of Jesus 
Christ.  He wanted to 
see Jesus and he took 
extraordinary measures 
to achieve his goal.  And 
what does Jesus say 
to Zacchaeus when he 
looked up and saw him?  
“Zacchaeus, come down 
quickly, for today I must 
stay at your house.”  (Lk. 
19:5)  When we come 
to be in the presence 
of Jesus, during our 
church services,  often 
expending extra efforts 
with children, the 
weather, health issues, 
distance, let us not forget 
to bring Jesus home with 
us, in His Word and in 
our bodies and soul, 
through the His Body.

The Sunday of the 
Publican and Pharisee 
reminds us of the proper 
attitude of prayer, an 
attitude of humility.  The 
Gospel begins with the 
words, “Two men went 
up to the temple area 
to pray. . . . (Lk. 18:10) 
and then the contrast 
is made between the 
way each man prayed 
to God.  While the 
Pharisee related all the 
wonderful things he did, 
the Publican, the tax 
collector, simply beat his 
breast and prayed,  “O 
God, be merciful to me 
a sinner.” (Lk. 18:13).  
During the Great Fast, 
and really at all times, 

what is our attitude 
when we pray to God, 
when we really have a 
conversation with God?

One of the most beautiful 
images from the Bible is 
presented to us on the 
Sunday of the Prodigal 
Son, when the father, 
seeing his estranged son, 
coming toward him, “ran 
to his son, embraced 
him and kissed him.”  He 
says we must celebrate, 
because “this son of 
mine was dead, and has 
come to life again; he 
was lost, and has been 
found.”   But remember, 
the parable begins with 
the words, “A man had 
two sons.”  What was the 
attitude of the second son 
on seeing all of this?  He 
became angry, jealous 
and indignant.  During 
the Great Fast, we are 
called to reconcile with 
God through the Holy 
Mystery of Reconciliation, 
Penance, to heal our 
strained relationship with 
God occasioned by our 
sinfulness.  It is also a 
time to welcome into our 
parishes, our brothers 
and sisters, who, for 
whatever reason, may 
have drifted away from 
active participation in 
our parish communities.  
As a welcoming parish, 
it is a time of joy and 
celebration when new 
members join and 

inactive members once 
again become active 
members of our parish 
families.

On the Sunday of 
Meatfare, the Last 
Judgment from Chapter 
25 of the Gospel of 
Matthew is presented 
to us.  This passage 
tells how all that nations 
will be separated as a 
shepherd separates the 
sheep from the goats.  
The criterion for entering 
into eternal life will be 
how one practiced the 
Corporal Works of 
Mercy, feed the hungry, 
give drink to the thirsty, 
shelter the homeless, 
clothe the naked, care 
for the sick, visit the 
imprisoned.  Jesus 
reminds us,  Amen I say 
to you, what you did not 
do for one of these least 
one, you did not do for 
me.”  During the Great 
Fast, we are asked to do 
good works, extra acts 
of charity and almsgiving 

(continued on next page)
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and really should 
perform the corporal 
works of mercy through 
the entire year.

Finally, on the Sunday 
before the Great Fast 
begins, Cheesefare 
Sunday, the Gospel 
of Matthew gives 

instructions on fasting.  
“But when you fast, 
anoint your head and 
wash your face, so that 
you may not appear 
to be fasting, except 
to your Father, how is 
hidden.”  (Mt. 6:17-18).  
The Gospel is a word 
of encouragement to 

The Great Fast—A Time of Prayer, Good Works and Fasting
(continued from previous page)

the faithful as they begin 
their journey through the 
Great Fast.

May these Sundays of 
preparation and the 
Great Fast be a time 
for all to experience the 
spiritual enrichment from 
the ascetical practices of 

prayer, good works and 
fasting and reception 
of the blessings and 
grace received from 
participation in the 
liturgical services and 
the Holy Mystery of 
Penance.

Submitted by: Fr. Fields

The Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral—A 
Glittering Gem in the Skyline of Philadelphia

Submitted by: Fr. Fields

First in a series of articles 
about the Golden-
domed Ukrainian 
Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception)

Motorists on Interstate 
95, a highway that 
extends from Florida 
to Maine passing 
through eastern edge of 
Philadelphia, the City of 
Brotherly Love, among 
the rooftops see a large, 
circular golden dome 
rising majestically in the 
urban skyline. That same 
experience is shared 
by those riding Amtrak 
trains approaching the 
city from the north.  
And looking out over 
the city of Philadelphia 
to the northeast from 
the higher floors and 
observation areas of the 
modern skyscrapers that 

are now part of center 
city Philadelphia,  one 
can see the large golden 
dome situated among the 
buildings of the Northern 
Liberties neighborhood 
of Philadelphia.

This golden-domed 
edifice is the Ukrainian 

Catholic Cathedral 
of the Immaculate 
Conception, mother 
church of the Ukrainian 
Catholic Church in the 
United States.  Situated 
between Franklin and 
Eighth Streets, this 
impressive edifice is 172 
feet in length, 128 feet 

wide and rises 106 feet 
high.

Designed by architect 
Julian K. Jastremsky, the 
cathedral reflects the 
Byzantine architectural 

(continued on next page)

Photo of Cathedral: Teresa Siwak
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style of the Hagia Sofia, the Great 
Cathedral from Constantinople, 
now the city of  Istanbul, Turkey.  
The exterior of the structure is 
composed of limestone and 
architectural concrete.  The central 
dome, 100 feet in diameter is 
covered on the exterior with 1/4 
inch square Venetian tile made of 
22 karat gold fused in glass.

The Cathedral cornerstone which 
was laid on October 16, 1966 
includes within a stone from St. 
Peter’s tomb in the Vatican, a gift 
from Pope Paul VI to Metropolitan-
Archbishop Ambrose Senyshyn 
and the Ukrainian Catholic Church 
in the United States.

In this series of article the exterior 
and interior features and liturgical 
appointments of the Golden-
domed Ukrainian Catholic 
Cathedral will be examined.  
The layout and floorplan of the 
building will be explained.  The 
symbolism and details of the many 
distinctive mosaics and icons will 
also be discussed and how the 
structure of the building relates to 
liturgical worship.

As you read this and future articles 
in this series, always remember 
that this religious edifice is more 
than a building.  In the prophet 
Isaiah we read “For my house 
shall be called a house of prayer. 
. . ”  (Is 56:7), words repeated by 
Our Lord Himself in the Gospel of 
Matthew (21:13).

 (to be continued)

Archbishop Ambrose Senyshyn, OSBM, with priests holding 
rending of the cathedral with ongoing construction in the 
background.  Kneeling (l. to r.):Rev. Robert Moskal, Rev. 
John Beckage;  Standing (l. to r.): Rev. David Clooney, Rev. 
Basil Holowinsky, Rev. Myroslaw Charyna, Rev. Michael 
Fedorowich, Archbishop Senyshyn, Rev. Michael Poloway, 
Rev. Basil Losten, Rev. Augustine Molodowitz.  (ca. 1965).

The Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral—A 
Glittering Gem in the Skyline of Philadelphia

(continued from previous page)
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РОЗКЛАД МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ 2017 Р. 
 

ЛЮТИЙ 
4     ПОХОРОН П. МАРІЇ ГАНУСЕЙ, УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА КАТЕДРА НЕПОРОЧНОГО  ЗАЧАТТЯ.  

- УДІЛЕННЯ МОЛИТВИ НА БАЛІ ДЕБ'ЮТАНТОК, СПОНСОРОВАНОМУ ТОВАРИСТВОМ  ІНЖЕНЕРІВ 
ФІЛАДЕЛЬФІЇ. 

5    ДИТЯЧА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ, УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА КАТЕДРА  НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ. 
6   ОГЛЯД РЕМОНТУ В НОВІЙ КАНЦЕЛЯРІЇ. 
8    ЗУСТРІЧ З СЕСТРАМИ КЕТЛІН ГАТСКО, ССНДМ, ПРОВІНЦІЙНОЮ НАСТОЯТЕЛЬКОЮ,  ТА МІШЕЛ 

ЯКИМОВИЧ, ССНДМ, І КОМІТЕТОМ ПЛАНУВАННЯ  ВІДЗНАЧЕННЯ 125- РІЧЧЯ СЕСТЕР  СЛУЖЕБНИЦЬ  
НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ, ЯКЕ ВІДБУДЕТЬСЯ 15  ЖОВТНЯ О 3:00 ГОД. ДНЯ В УКРАЇНСЬКІЙ 
КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО  ЗАЧАТТЯ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ. 

10  ПЕРЕВІРКА МУЗЕЮ «СКАРБ ВІРИ» 
-ЗУСТРІЧ З АРХІТЕКТОРАМИ НОВОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ. 

13   ЗУСТРІЧ З КОМІТЕТОМ ПЛАНУВАННЯ ПРОГРАМИ «ГОВОРИМО ЗА БЕЗМОВНИХ»  З 
 АМЕРИКАНСЬКИМ ЄВРЕЙСЬКИМ КОМІТЕТОМ ФІЛАДЕЛЬФІЇ (ЗОСЕРЕДЖЕННЯ НА  
 ПЕРЕСЛІДУВАННЯХ МЕНШИН, ОСОБЛИВО  ХРИСТИЯН). 
14  ЗАСІДАННЯ З КОНСУЛЬТАНТАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ  ФІЛАДЕЛЬФІЇ. 
 - ЗАСІДАННЯ АРХИЄПАРХІЯЛЬНОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО КОМІТЕТУ. 
15  ПОХОРОН П. ІГОРА СМОЛІЯ, ЦЕРКВА СВЯТОГО МИХАЇЛА, ЧЕРІ ГІЛЛ, Н. ДЖ. 
16  ВІДВІДИНИ ВСЕЧЕСНІШОГО ПРОТОПРЕСВІТЕРА Д. КЛУНІ 

  - ВІДВІДИНИ РОДИНИ ГОРАСА ГІТЧЕНСА, РАПТОВО ПОМЕРЛОГО БАТЬКА РЕКТОРА     
   СЕМІНАРІЇ ОТЦЯ РОБЕРТА ГІТЧЕНСА.   

17  ЛІТУРГІЯ ЗА УЧАСТІ ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ КАНЦЕЛЯРІЇ  НА 40-ИЙ ДЕНЬ ЗА ДУШУ  ПОКІЙНОГО П. ІВАНА 
ГИТЧІНСА.  

20 ПОХОРОННА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ЗА ГОРАСОМ ГІТЧЕНСОМ, БАТЬКОМ ОТЦЯ РОБЕРТА ГІТЧЕНСА, 
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВЯТИХ ПЕТРА Й ПАВЛА, БРІДЖПОРТ, ПЕНС.   

25-26  ВІДПРАВА БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ І ВІЗИТАЦІЯ ЦЕРКВИ ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ,  НОРТХЕМПТОН, 
ПЕНС. 

27     ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
 
БЕРЕЗЕНЬ  
3  ЛІТУРГІЯ НА 40-ИЙ ДЕНЬ  ЗА ДУШУ ПОКІЙНОЇ АННИ ВОЛЯНСЬКОЇ. 
8-15  ВАКАЦІЇ. 
19  ПРАЗНИК СВ. ЙОСИФА, СЛОВТСБУРГ, Н. Й. СВЯТКУВАННЯ 75-ЛІТТЯ  БУДИНКУ ОПІКИ  СВ. ЙОСИФА 

(1942-1917). ПОДЯЧНА ЛІТУРГІЯ , ПОМИНАННЯ В 11:00 ГОД. 
21  ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕНИЧОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ФОНДУ. 
22  ЗАСІДАННЯ АРХИЄПАРХІЯЛЬНОГО ПАЛОМНИЦЬКОГО КОМІТЕТУ,  МОНАСТИР  СЕСТЕР 

ВАСИЛІЯНОК НА ФАКС ЧЕЙС, ПЕНС. 
25  ПЕРЕПОСВЯЧЕННЯ СВЯТИЛИЩА ЦЕРКВИ СВ. МАРІЇ КОРОЛЕВИ БЛАГОДАТІ СИРО-
 МАЛАНКАРСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ США –КАНАДИ, ЕЛМОНТ, Н.Й. 
28-30  ЗУСТРІЧ ЄПИСКОПІВ СХІДНИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКОВ США, СЕНТ ЛУЇЗ.  
 



«Боже слово – це дар. Інша особа – це дар». Послання 
Папи Франциска на Великий Піст 2017

 

7 лютого 2017 p.

ПОДІЛИТИСЬ:
У вівторок, 7 лютого 
2017 р., у Ватикані 
оприлюднено Послання 
Папи Франциска на 
Великий Піст 2017 
року, тема якого: 
«Боже слово – це дар. 
Інша особа – це дар». 
Роздуми Святішого 
Отця зосереджені на 
євангельській притчі 
про багача і Лазаря. 
Зазначимо, що цього 
року Великий Піст 
розпочинається 27 
лютого у Церквах 
східного обряду та 1 
березня – латинського.

Дорогі брати й сестри,

Великий Піст – це новий 
початок, дорога, що 
веде до надійної мети: 
до Пасхи Воскресіння, 
до перемоги Христа 
над смертю. Цей період 
завжди звертається до 
нас із наполегливим 
запрошенням до 
навернення: християнин 
покликаний повернутися 
до Бога «усім своїм 
серцем» (Йоіл 2,12), 
щоб не вдовольнятися 
пересічним життям, але 
зростати у приязні з 
Господом. Ісус – вірний 
друг, який ніколи нас 
не залишає, бо навіть 
тоді, коли грішимо, 

терпеливо очікує на 
наше повернення до 
Нього і цим очікуванням 
виявляє Своє бажання 
простити (пор. проповідь 
з 8 січня 2016).

Чотиридесятниця – це 
сприятлива нагода, аби 
посилити духовне життя 
за допомогою засобів 
освячення, які пропонує 
нам Церква: піст, 
молитва, милостиня. 
В основі цього всього 
– Боже слово, яке ми 
покликані слухати під 
час цього періоду та 
ще старанніше над ним 
роздумувати. Зокрема, 
хотів би зупинитися над 
притчею про багача та 
убогого Лазаря (пор. Лк 
16, 19-31). Дозвольмо, 
аби нас надихала ця 
знаменна євангельська 
сторінка, яка пропонує 
нам ключ до розуміння 
того, як слід діяти, щоб 
осягнути справжнє 
щастя та вічне життя, 
закликаючи нас до 
щирого навернення.

1. Інша особа – це 
дар.

Притча розпочинається 
п р е д с т а в л е н н я м 
головних дійових осіб, 
але детальніше описано 
бідного: він перебуває 
в розпачливому 
становищі і не має сил 

підвестися, лежить при 
воротах багача і їсть 
крихти, що падають з 
його столу, його тіло 
покрите струпами й 
пси приходять, щоб 
їх лизати (пор. Лк 
16, 20-21). Картина, 
отже, є похмурою, а 
людина приниженою та 
впокореною.
Ця картина стає ще 
драматичнішою, коли 
взяти до уваги те, 
що бідолаху звати 
Лазарем: це ім’я 
сповнене обітницями й 
дослівно означає «Бог 
допомагає». Отож, ця 
особа не є анонімною, 
має чітко визначені 
риси й представлена 
як людина, з якою 
пов’язана особиста 
історія. В той час, як для 
багача він залишається 
непомітним, для нас 
стає відомим і майже 
близьким, отримує 

обличчя, а як таке – стає 
даром, неоціненним 
багатством, буттям, яке 
бажав і полюбив Бог, 
Який згадав про нього, 
хоча його конкретним 
становищем є людське 
відкинення (пор. 
проповідь з 8 січня 
2016).

Лазар вчить нас, що 
інша особа є даром. 
Правильні стосунки з 
людьми полягають у 
сповненому вдячності 
визнанні їхньої цінності. 
Також і убогий при 
дверях багача є 
не надокучливою 
перешкодою, але 
закликом навернутися 
та змінити життя. 
Перше запрошення, з 
яким до нас звертається 
ця притча, є відкрити 

 (фото:  http://uk.radiovaticana.va)
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двері свого серця іншій 
людині, тому що кожна 
людина є даром, чи 
то наші близькі, чи 
незнайомий бідолаха. 
Великий Піст – це 
сприятливий час для 
того, щоб відчинити двері 
кожному потребуючому 
та визнати в ньому чи 
в ній Христове обличчя. 
Кожен з нас зустрічає 
їх на своїй дорозі. 
Кожне життя, що 
виходить нам назустріч, 
є даром і заслуговує 
на прийняття, пошану 
та любов. Боже слово 
допомагає нам відкрити 
очі, щоби прийняти 
життя та його любити, 
насамперед тоді, коли 
воно є слабким. Але 
для того, щоб змогти це 
зробити, слід серйозно 
взяти до уваги й те, що 
Євангеліє розповідає 
нам про багача.

2. Гріх нас çасліплює.

Притча безжалісно 
показує суперечності, 
в який перебуває 
багач (пор Лк 16,19). 
Ця людина, на відміну 
від бідного Лазаря, не 
має імені, його названо 
лише «багач». Його 
величезні багатства 
д е м о н с т р у ю т ь с я 
одягом, який він вдягає, 
надмірною розкішшю. 
Кармазин, у дійсності, 
був дуже цінним, більше 
від срібла й золота, а 

тому призначався лише 
для божества (пор Єр. 
10,9) та царів (пор. Суд 
8,26). Вісон, спеціальна 
лляна тканина, 
надавала одягові ледь 
не сакральний характер. 
Отож, багатство цього 
чоловіка є надмірним, 
також і тому, що він 
щодня виставляє його 
напоказ, як звичку: 
«бенкетував щодня 
розкішно» (Лк 16,19). В 
ньому можна розгледіти 
драматичне зіпсуття 
гріхом, що здійснюється 
в трьох послідовних 
етапах: любов до 
грошей, марнославство 
та гордість (пор. 
проповідь з 8 січня 
2016).

Святий Павло пише, 
що «жадібність грошей 
є коренем всілякого 
зла» (1 Тм 6,10). Вона 
є головною причиною 
корупції та джерелом 
заздрощів, сварок і 
підозр. Гроші можуть 
запанувати над нами, 
стаючи свавільним 
ідолом (пор. Evangelii 
gaudium, 55). Замість 
того, щоб бути засобом, 
який нам служить, 
щоб чинити добро й 
проявляти солідарність 
з іншими, гроші можуть 
підпорядкувати нас та 
ввесь світ егоїстичній 
логіці, яка не залишає 
місця для любові й стає 
перешкодою для миру.

Притча показує нам, що 
жадібність багача вчиняє 
його марнославним. 
Його особистість 
шукає здійснення в 
зовнішньому вигляді, 
у тому, щоб показати 
іншим, що він може 
собі дозволити. Але за 
зовнішніми ефектами 
приховується внутрішня 
порожнеча. Його життя 
є в’язнем зовнішнього, 
найповерховнішнього 
та найскороминущого 
виміру існування (пор. 
там же, 62).

Найнижчою сходинкою 
цієї моральної 
деградації є гордість. 
Багач вдягається немов 
цар, наслідує поведінку 
божества, забуваючи 
про те, що є простим 
смертним. Для людини, 
корумпованої любов’ю 
до багатств, не існує 
нікого іншого, крім 
власного я, а тому 
люди, які його оточують, 
не потрапляють в його 
поле зору. Плодом 
прив’язаності до грошей 
є своєрідна засліпленість: 
багач не помічає 
голодного бідного, 
покритого ранами 
й розпростертого у 
своєму впокоренні.

Дивлячись на цю особу, 
можемо зрозуміти, чому 
Євангеліє так виразно 
засуджує любов до гріха: 
«Ніхто не може двом 

панам служити: бо або 
одного зненавидить, а 
другого буде любити, 
або триматиметься 
одного, а того знехтує. 
Не можете Богові 
служити – і мамоні» (Мт 
6,24).

3. Боже слово є 
даром.

Євангельська розповідь 
про багача й бідного 
Лазаря допомагає нам 
приготуватися до Пасхи, 
що наближається. 
Літургія Попільної 
Середи запрошує нас 
в дуже драматичний 
спосіб пережити досвід, 
схожий до того, який 
пережив багач. Коли 
священик накладає 
попіл на голову, він тричі 
повторює: «Пам’ятай, 
що ти – порох, і в 
порох повернешся». 
Багач і бідний, у 
дійсності помирають 
обоє й головна частина 
притчі відбувається 
у потойбіччі. Обидві 
постаті несподівано 
відкривають, що «ми не 
принесли на світ нічого, 
та й винести нічого не 
можемо» (1 Тм 6,7).

Також і наш погляд 
відкривається на 
потойбіччя, де багач 
має тривалу розмову 
з Авраамом, якого 

Послання Папи Франциска на Великий Піст 2017

19 ëþòîãî 2017 p. 29
(Продовження на ст. 30)(Продовження на ст. 29)

(продовження ç попередньо¿ сторінки)



називає «батьком» (Лк 
16,24.27), показуючи, 
що належить до 
Божого люду. Ця деталь 
вчиняє його життя ще 
суперечливішим, тому 
що досі не було нічого 
сказано про його 
взаємини з Богом. у 
дійсності, в його житті 
не було місця для Бога, 
адже єдиним його богом 
був він сам.

Лише серед потойбічних 
мук бідний упізнав 
Лазаря й хотів би, щоби 
бідолаха полегшив його 
страждання краплею 
води. Жести, про які 
просить в Лазаря, схожі 
до тих, які багач міг би 
зробити, але ніколи не 
зробив. Однак, Авраам 
пояснює: «Ти одержав 
твої блага за життя 
свого, так само, як і 
Лазар свої лиха. Отже, 
тепер він тішиться 
тут, а ти мучишся» (Лк 
16,25). У потойбіччі 
відновлюється своєрідна 
справедливість й життєві 
лиха врівноважуються 
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добром.

Притча не завершується 
і представляє послання 
для всіх християн. У 
дійсності, багач, в якого 
залишилися живі брати, 
просить Авраама 
послати до них Лазаря, 
щоб попередити, на 
що Авраам відповідає: 
«Мають Мойсея і 
пророків, нехай їх 
слухають» (Лк 16,29). 
Та відповідаючи на 
зауваження багача, 
додає: «Як вони не 
слухають Мойсея і 
пророків, то навіть 
коли хто воскресне з 
мертвих, не повірять» 
(Лк 16,31).

Таким чином виявляється 
справжня проблема 
багача: коренем його 
лиха є те, що він не 
слухав Божого слова; це 
привело його до того, 
що вже більше не любив 
Бога, а тому зневажав 
ближнього. Боже слово 
– це жива сила, здатна 
викликати навернення 

серця людей і наново 
скерувати людину 
до Бога. Наслідком 
закриття серця перед 
даром Бога, Який 
промовляє, є закриття 
серця перед даром 
ближнього.

Дорогі брати й сестри, 
Великий Піст – це 
сприятливий час для 
того, щоб оновитися 
через зустріч з Христом, 
живим у Його слові, 
в Святих Тайнах і в 
ближньому. Господь, 
Який протягом сорока 
днів на пустині переміг 
підступи спокусника, 
показує нам шлях, 
яким слід прямувати. 
Святий Дух провадить 
нас до звершення 
справжнього шляху 
покаяння, щоб поновно 
відкрити дар Божого 
слова, очиститися від 
гріха, що нас засліплює 
та служити Христові, 
присутньому в найбільш 
потребуючих ближніх. 
Заохочую всіх вірних 
виявити це духовне 

оновлення також 
через участь в різних 
великопосних кампаніях, 
які в різних частинах 
світу проводять численні 
церковні організації 
з метою зростання 
культури зустрічі серед 
єдиного людського 
роду. Молімося одні 
за одних, щоб ставши 
учасниками Христової 
перемоги, ми вміли 
відчиняти свої двері для 
немічного й бідного. 
Тоді зможемо жити у 
повноті радістю Пасхи 
та її свідчити.

Дано у Ватикані, 18 
жовтня 2016

У свято святого Луки 
Євангелиста

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/02/07/
п о с л а н н я _ п а п и _
ф р а н ц и с к а _
н а _ в е л и к и й _
піст_2017/1290897
francesco_20161018_
m e s s a g g i o -
quaresima2017.html
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Карітас мобіліçував çусилля для подолання гуманітарно¿ 
криçи в Авді¿вці

1 лютого 2017, p.

Як повідомили 
РІСУ у Карітасі-
України, команда 
Карітасу першою 

серед гуманітарних 
організацій прибула до 
Авдіївки, і вже 31 січня 
поряд з наметами ДСНС 
на стадіоні «Хімік» в 
Авдіївці розгорнула 

намет для обігріву.

Вночі Карітас доставив 
в Авдіївку з Маріуполя 
1000 продуктових 
наборів та 1000 наборів 

особистої гігієни. Зараз 
своїми зусиллями 
організація завантажує 
ще 2000 наборів, 

(Продовження на ст. 31)



Photo: Caritas Ukraine providing food to 
civilians trapped in the eastern Ukraine city 
of Avdiivka - RV
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розкладушки, ковдри, 
теплий одяг, ліки, які 
вже завтра, 2 лютого, 
вирушать з Маріуполя 
в Авдіївку. Сьогодні ж 
команда Карітасу у 
Краматорську формує 
гуманітарний вантаж та 
виїжджає до Авдіївки, 
аби змінити своїх колег.
Намет Карітасу в 
Авдіївці розраховано 
на перебування 50 осіб 
одночасно, але через 
критичну ситуацію тут 
приймають набагато 
більше людей. Роздають 
гарячу їжу, теплі речі, 
ліки. При температурі 
-20 майже в усьому 
місті немає ані світла, 
ані опалення, ані газу. 
Є значні проблеми з 
мобільним зв’язком. До 
того ж, продовжуються 
обстріли.

Карітас проводить 
збір речей та ліків на 
допомогу цивільному 
населенню Авдіївки. З 
різних міст України до 
Маріуполя надходить 
допомога, яка 
передається до Авдіївки.
За словами отця 
Ростислава Спринюка, 
директора Карітасу 
в Маріуполі, команди 
організації з Маріуполя, 
Краматорська та 
Запоріжжя об’єднали 
зусилля та працюють 
позмінно, щоб 
максимально ефективно 

надавати допомогу всім 
потребуючим. На місці 
постійно працює медик 
та соціальні працівники 
Карітасу.

В і й с ь ково - цив і л ьна 
адміністрація провела 
евакуацію 77 дітей, 
котрих поселять в 
Святогірськ у санаторії 
«Перлина Донеччини». 
Працівники і волонтери 
Карітасу готові 
зустріти дітей. Дітям 
нададуть матеріальну і 
психологічну підтримку 
в рамках існуючих 
проектів Карітасу 
для дітей і родин, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій.

«Це черговий приклад 
жертовності та 
солідарності, який 
українці демонструють 
одне одному та всій 
світовій спільності – в 
кризовій ситуації ми 
об’єднуємо зусилля, 
щоб допомогти 
потребуючим» - додав 
Андрій Васькович 
президент Карітасу 
України.

Карітас України є 
членом конфедерації 
Caritas Internationalis – 
об’єднання понад 160 
національних Карітасів, 
які допомагають 
щороку десяткам 
мільйонів потребуючих 

людей у майже 200 
країнах світу. З часу 
заснування першого 
Карітасу у Німеччині у 
1897 році і до сьогодні 
Карітас дослухається до 
людей у потребі і надає 
їм засоби, аби змінити 
їхнє життя на краще. 
Глибокі моральні і 
духовні принципи 
гідності, справедливості 
та солідарності лежать 
в основі діяльності 
Карітасу і сьогодні. 
Перші організації 
Карітасу в Україні 
з’явились у 1992 році. 
З того часу сотні тисяч 
потребуючих українців 
отримали матеріальну, 
соціальну, психологічну 
та юридичну допомогу. 
Майже 1000 
працівників і волонтерів 
працюють на базі 

Карітас мобіліçував çусилля для подолання гуманітарно¿ 
криçи в Авді¿вці

понад 20 регіональних 
організацій у 16 
областях України.

h t t p : / / r i s u . o r g .
u a / u a / i n d e x / a l l _
n e w s / c o m m u n i t y /
charity/65950
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Блаженніший Святослав çакликав вірних УГКЦ до 
молитовного стояння çа Укра¿ну

Неділя, 12 лютого 2017 
p.
  
Із таким закликом 11 
лютого Отець і Глава 
УГКЦ звернувся до всіх 
вірних, перебуваючи 
в Дрогобичі з нагоди 
Всеукраїнської прощі 
монашества.

 
«Хочу сьогодні закликати 
все наше монашество 
і вірних нашої Церкви 
до усильної молитви 
за Україну, адже, як 
ви всі знаєте, останні 
тижні були позначені 
найбільшими за 
останні два роки 
кровопролитними боями 
на Сході України», – 
сказав Блаженніший 
Святослав.

Він пригадав вірним 
заклик Синоду 
Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ 
про безперервну 
молитву і піст за мир 
в Україні, датований 
17 червня 2014 року 
Божого. «Щодня о 
дев’ятій годині вечора 
кожен син і донька нашої 
Церкви стоїть і молиться 
за Україну. Прошу 
вас не занедбайте 
цього стояння!» – 
сказав проповідник. 
Крім того, кожен день 
тижня є присвячений 

молитві в окремому 
наміренні: понеділок – 
за владу, вівторок – за 
ворогів, середа – за 
військо, четвер – за 
правоохоронні органи 
і поліцію, п’ятниця 
– за переселенців, 
поранених і 
постраждалих під час 
війни, субота – за всіх 
убієнних у цій війні, 
неділя – за мир в 
Україні.

«Кожна наша єпархія 
та екзархат мають 
визначений день 
строгого посту за 
Україну. Ми в Києві 
постимо в понеділок, 
розпочинаючи цей 
ланцюжок. Будь 
ласка, підхоплюйте 
і не занедбуйте 
його!» – закликав 
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вірних Блаженніший 
Святослав.
На думку Глави УГКЦ, 
богопосвячені особи 
мають бути для вірних 
прикладом і вчителями 
неустанної молитви й 
посту за Україну.

П р е с - с л у ж б а 
С а м б і р с ь к о -

Дрогобицької єпархії

sde.org.ua

http://news.ugcc.ua/
news/blazhennіsh iy_
svyatos lav_zakl ikav_
v і r n i h _ u g k t s _ d o _
molitovnogo_stoyannya_
za_ukrainu_78667.html



Папа: Кожне життя є цінним, кожна особа є даром

16 лютого 2017 p.

«Кожне життя є цінним, 
кожна особа є даром, а 
інклюзивність збагачує 
будь-яку спільноту 
та суспільство», – 
наголосив Папа 
Франциск, приймаючи у 
четвер, 16 лютого 2017 
р., делегацію Комітету 
Спеціальної Олімпіади. 
Мова йде про змагання 
між людьми з вадами 
розумового розвитку, 
і їх не слід плутати 
з Паралімпійськими 
Іграми.

Зустріч відбулася у 
контексті запланованих 
на березень Всесвітніх 
Зимових Спеціальних 
Олімпійських Ігор, 
що відбудуться в місті 
Штирія на південному 
сході Австрії. Тож 
через членів делегації 

Святіший Отець передав 
вітання всім учасникам 
змагань.

«Спорт – це ваше 
захоплення і ви 
докладали великі 
зусилля, готуючись 
до змагань згідно із 
присягою учасника 
Спеціальної Олімпіади: 
“Бажаю перемогти, 
але якщо не зможу, то 
бажаю спробувати це 
зробити всіма своїми 
силами”. Спортивна 
діяльність є корисною 
як для вашого тіла, 
так і для духа, даючи 
вам змогу покращити 
якість свого життя», 
– зауважив Папа,  
наголошуючи на тому, 
що постійні тренування 
спричиняються до 
зростання в терпеливості 
й витривалості та 
допомагають «здобути й 

розвинути здібності, які 
без цього залишались 
би прихованими».

«В основі всієї 
спортивної діяльності 
лежить, деякою мірою, 
радість: радість з руху, 
з перебування разом, 
радість з огляду на життя 
й дари, які Творець 
щодня нам дає, – вів 
далі Святіший Отець. – 
Бачачи гарну усмішку 
на ваших обличчях та 
велике щастя у ваших 
очах, коли вам під час 
змагання все вдалося, 
а найкраща перемога 
полягає в тому, щоби 
перемогти себе самого, 
ми усвідомлюємо, що 
означає щира і по-
справжньому заслужена 
радість! І можемо 
навчитися від вас радіти 
малими і простими 
речами, радіти разом».

Папа також вказав на 
те, що «спорт допомагає 
поширювати культуру 
зустрічі й солідарності», 
показуючи також, що 
не існує перешкод, які 
неможливо подолати. 
«Ви є знаком надії для 
тих, які анґажуються у те, 
щоб робити суспільство 
інклюзивнішим. Кожне 
життя є цінним, кожна 
особа є даром, а 
інклюзивність збагачує 
будь-яку спільноту та 
суспільство. Таким є 
ваше послання для 
світу, для світу без 
кордонів і виключень!».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/02/16/
п а п а _ к о ж н е _
ж и т т я _ є _ ц і н н и м , _
к о ж н а _ о с о б а _ є _
даром/1292956
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Блаженніший Святослав: «Укра¿нська влада ще не 
достатньо оцінила важливість стосунків іç Ватиканом для 

національних інтересів»

Четвер, 02 лютого 
2017 p.

На жаль, сьогодні не 
бачу чіткої стратегії 
розвитку стосунків 
України із Ватиканом. 
Питання державної 
політики виходить поза 
межі компетенції і 
сфери впливу Церкви, 
хоча це не означає, 

що ми не повинні мати 
і в цьому питанні нашої 
громадянської позиції. 
І ми її висловлюємо. 
Може, навіть, комусь 
видається, що надто 
часто і надто сміливо. 
Якщо в нас не буде 
власної політики, то нам 
нав’язуватимуть чужу!

Про це заявив 

Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
в інтерв’ю для 
Релігійно-інформаційної 
служби України, 
аналізуючи в ньому 
Гаванську декларацію. 
Пригадуємо, зустріч 
Папи Франциска і 
Патріарха Кирила на 
Кубі та підписання 
спільної Декларації 

збурили українське 
суспільство
Предстоятель Церкви 
зауважив, що з боку 
української влади ще 
не достатньо вдалося 
оцінити важливість 
стосунків із Ватиканом 
для національних 

(Продовження на ст. 34)
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Блаженніший Святослав...

інтересів: «Ми стаємо 
свідками того, як 
наш північний сусід 
активно нав’язує себе 
Святому Престолу 
і намагається його 
інструменталізувати 
та використовувати 
на свою користь». На 
його переконання, 
«той, хто намагається 
протиставити Україну 
Святому Престолу чи 
створити враження у 
суспільстві, що Ватикан 
«дружить з Москвою» 
проти України, є тою 
силою, яка діє проти 
наших національних 
інтересів».

В інтерв’ю Глава 
Церкви пояснює, що 
єдність УГКЦ із Святішим 
Отцем не ґрунтується 
лише на політичній 
чи дипломатичній 
доцільності. А вона 
є предметом віри та 
невід’ємною складовою 
ідентичності нашої 
Церкви. «Я пригадую, 
як в радянські часи, 
коли комуністична 
п р о п а г а н д а 
переконувала наших 
людей у тому, що 
Ватикан і Папа є 
ворогами українського 
народу, одна старша 
жінка дуже просто 
сказала: «Нехай вони 
там собі що говорять, а 
ми завжди були і будемо 
з Папою». Я аж сьогодні 

розумію, що то була 
автентична народна 
ісповідь християнської 
віри, - вів він далі. - 
Нам усім сьогодні це 
свідчення особливо 
важливо пам’ятати».

Він пригадав і про роль 
Римських Архиєреїв 
щодо української 
новітньої історії: «Папа 
Пій ХІІ гостро засудив 
радянську атеїстичну 
агресію і нищення УГКЦ, 
рятуючи десятки тисяч 
українських емігрантів 
від “репатріації” до 
Сибіру. Тоді через 
короткий час Римом 
були створені єпархії 
і екзархати для 
українців на різних 
континентах, що було 
основоположним для 
збереження українців 
у світі. Після Другої 
світової війни Ватикан 
і римо-католики 
підтримували не лише 
церковні структури і 
харитативну працю, 
але стали передовими 
меценатами української 
культури в Європі…». 
Так, святий Папа Іван 
ХХІІІ постарався про 
визволення Патріарха 
Йосифа Сліпого, а 
святий Папи Іван 
Павло ІІ, як найбільш 
шанований світовий 
лідер, протягом 27 років 
систематично говорив 
українською мовою. 

Папа Венедикт XVI 
продовжив цю традицію, 
чітко висловлюючись 
щодо тоталітаризму та 
історичної правди щодо 
подій в Україні. Цієї 
лінії тримається і Папа 
Франциск.

Блаженніший Святослав 
переконаний, в цей 
непростий для України 
час потрібно докласти 
всіх зусиль, щоб стосунки 
між нашою державою 
та Апостольською 
Столицею ефективно 
розвивалися: «У 
стратегічному плані 
нашим великим 
бажанням є рухатися 
у напрямку укладання 
конкордату – всеохопної 
міждержавної угоди 
– між Україною і 
Ватиканом».

Аналізуючи пункти 
Гаванської угоди 
укладеною між 
Папою Франциском і 
Патріархом Кирилом, 
Глава УГКЦ зазначив: 
«Папа ствердив, що її 
текст не є непомильним, 
не є «сторінкою 
Євангелія». Його не 
можна применшувати, 
але і перебільшувати 
не потрібно. Ми 
можемо і повинні його 
критикувати. Тут ідеться 
не про абстрактні 
домовленості чи схеми, 
а про долю нашої 

Церкви і мою особисту 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь 
перед вірними та 
суспільством».

«Коли я рік тому 
говорив про біль, то не 
говорив від себе, а став 
голосом українського 
суспільства, рани якого 
зачепила Декларація 
чи її трактування», 
-додав він. Глава 
Церкви також розповів, 
що після укладення 
угоди спілкувався з 
кардиналом Куртом 
Кохом, головою 
Папської ради в справах 
єдності між християнами: 
«Сподіваюся, що наша 
екуменічна позиція 
буде надалі всіляко 
враховуватися їхніми 
експертами, а вивчення 
екуменічного контексту 
України буде серйозно 
взяте до уваги».  
 

Департамент інформації 
УГКЦ http://news.ugcc.
ua/news/blazhennіshiy_
svyatoslav_ukrainska_
v l a d a _ s h c h e _ n e _
d o s t a t n o _ o t s і n i l a _
vazh l i v і s t_s tosunk іv_
і z _ v a t i k a n o m _
d l y a _ n a t s і o n a l n i h _
іnteresіv_78611.html
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14-15 лютого 2017 року 
Апостольський Нунцій 
в Україні Архієпископ 
Клаудіо Ґуджеротті 
разом з єпископом 
Яном Собіло, Головою 
Технічного Комітету 
Акції «Папа для України» 
перебували з дводенним 
робочим візитом на 
Донеччині, під час якого 
відвідали Святогірськ, 
Краматорськ, Авдіївку 
та інші населенні пункти 
Донецької області, 
що постраждали від 
обстрілів упродовж 
останнього часу.
Спочатку Апостольський 
Нунцій зустрівся з 
дітьми і родинами, 
які виїхали під час 
загострення військових 
дій в Авдіївці, щоби від 
них особисто дізнатися 
про обставини, за яких 
вони покинули свій дім, 
а також подивитися 
на умови, в яких діти 
перебувають зараз.
15 лютого Апостольський 
Нунцій в першу чергу 
зустрівся з дітьми та 
вчителями місцевих 
загальноосвітніх шкіл, 
відвідав міську лікарню, 
оглянув кілька житлових 
будинків в районі 
старої Авдіївки, що 
зазнали найбільших 
пошкоджень.

Окрім того, делегат Папи 

Франциска зустрівся 
з представниками 
організацій, з якими 
укладено угоди для 
співпраці в рамках 
Акції «Папа для 
України» і які вже 
працюють в населених 
пунктах вздовж лінії 
розмежування, а також 
‒ із представниками 
місцевої влади Авдіївки 
та Головою Донецької 
в і йськово -цив і л ьно ї 
адміністрації Павлом 
Жебрівським.
Архиєпископ Клаудіо 
Ґуджеротті прибув 
на Донеччину, щоби 
засвідчити солідарність, 
донести молитву і 
благословення Папи 
Франциска людям, які 
за суворих морозів 
потерпали без води, 
тепла та світла. Його 
метою було почути 
безпосередньо від 
місцевих жителів про 
найпріоритетніші на 
сьогоднішній день 
потреби.
Представник Святішого 
Отця найбільше часу 
намагався приділити 
саме спілкуванню з 
дітьми. Тому зустрічі 
у школах були 
найтриваліші та 
найзворушливіші.
«Діти – це майбутнє 
України, і те, як і в яких 
умовах вони ростуть і 
формуються сьогодні, 
визначатиме, якою 

Україна буде в наступні 
роки та покоління», – 
наголошує Архиєпископ 
Ґуджеротті. Саме тому 
надзвичайну допомогу 
від Папи Франциска, 
що її було виділено, 
крім проектів, що вже 
втілюються, скеровано 
безпосередньо на 
реабілітацію дітей. 
Її буде передано 
в цей регіон через 
організацію SAVE THE 
CHILDREN, з якою 
15 лютого укладено 
відповідну Угоду.

«Коли Папа почув 

про Авдіївку, він хотів, 
щоби його представник 
якнайшвидше потрапив 
сюди, де сталися 
такі жахливі події, і 
особисто побачив 
потреби місцевих 
жителів та передав 
їм допомогу мільйонів 
людей з усього світу. 
Один із конкретних 
жестів, що ми хочемо 
продемонструвати – це 
допомога дітям цього 
постраждалого регіону 
на суму 200 тисяч євро», 
– зазначив Посол 

(Продовження на ст. 36)
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Ватикану в розмові 
з представниками 
в і йськово -цив і л ьно ї 
адміністрації Авдіївки.
Під час зустрічі з 
п р е д с т а в н и к а м и 
влади Апостольський 
Нунцій наголосив, 
що Католицька 
Церква відкрита для 
допомоги всім людям, 
без огляду на їхні 
релігійні переконання, 
і вона бере до уваги 
насамперед реальні 
потреби людей.

«Ми докладаємо 
максимальних зусиль, 
щоби зблизитися 
і підтримати всіх 
людей, які потребують 
допомоги, через 
комітет “Папа для 
України”, очолений 
владикою Яном 
Собло, і маємо багато 
бажання і можливостей 
допомагати й надалі», – 
запевнив дипломат.

«Мета нашої роботи 
полягає не лише в 
тому, щоби бути 
розпорядниками коштів, 
що їх уся Європа 
та особисто Папа 
Франциск зібрали для 
України. Наша мета 
- висловити підтримку 
мільйонів людей з усього 
світу, показати духовну 
близькість з українцями, 
які сьогодні так багато 

страждають. Ми також 
усіляко заохочуємо 
українців вчитися 
дедалі більше любити, 
поважати і підтримувати 
одне одного», – додав 
Архиєпископ Клаудіо 
Ґуджеротті.

Посол Ватикану 
наголосив, що одна із 
головних цілей поїздки 
на Донеччину полягає 
в тому, щоби зустрітися 
саме з дітьми, учнями 
шкіл, адже школа - 
це те місце, де діти 
найперше вчаться 
любити і поважати 
інших, спілкуватися 
одне з одним без будь-
яких бар’єрів. Також 
надзвичайно важлива 
роль вчителя в школі, 
бо саме ця особа дуже 
впливає на формування 
світогляду всього 
майбутнього покоління.
«У школі ми зустрічалися 
з дітьми з молодших 
класів, які ознайомили 
нас із надзвичайним 
розмаїттям українських 
традицій та культур. 
І ця зустріч дала нам 
величезну надію. До 
речі, дуже вразило, що 
і діти, і вчителі в школі 
розмовляли винятково 
українською мовою», 
– поділився враженням 
Нунцій.

«Загалом бачимо, що 

люди дуже виснажені 
емоційно, і відбудувати 
житло набагато легше, 
ніж відновити втомлену 
війною психіку. Ми й 
надалі робитимемо все, 
що від нас залежить, – від 
молитви і до конкретних 
жестів допомоги, щоб 
бути якнайближче до 
вас. Дуже важливо, 
щоби ви не почувалися 
самотніми і покинутими. 
Бо є велика небезпека, 
що про ці воєнні 
конфлікти в світі 
можуть просто забути. 
Необхідно підтримувати 
усвідомлення всього 
світу про те, що 
відбувається тут, - 
задля спільних зусиль, 
задля того, щоби 
війна закінчилася 
щонайшвидше», – 
підсумував Архиєпископ 
Клаудіо Ґуджеротті, 
звертаючись до жителів 
Авдіївки.

Апостольський Нунцій 
та єпископ Ян Собіло, 
Голова Комітету Акції 
“Папа для України” в 
ході візиту на Донеччину 
відвідали також у 
Святогорськумдитячий 
санаторій “Перлина” та 
інтернат “Смарагдове 
місто”, де зараз 
перебувають діти та 
батьки, які виїхали з 
міста під час недавнього 
загострення в Авдіївці.
Протягом візиту 
д е л е г а ц і ю 
с у п р о в о д ж у ю т ь 
п р е д с т а в н и к и 
організації Save the 
Children та ООН.

Про  це РІСУ повідомила 
Олена Кулигіна (прес-
служба Акції “Папа для 
України”)

h t t p : / / r i s u . o r g .
u a / u a / i n d e x / a l l _
n e w s / c a t h o l i c s /
vatikan/66113/

(продовження ç попередньо¿ сторінки)



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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Happy Birthday!

З Днем народження!

March 3: Rev. Msgr. James Melnic
March 6: Rev. Leonid Malkov, C.S.s.R.

March 7: Rev. Walter Pasicznyk
March 12: Rev. Volodymyr Baran, C.S.s.R.

March 13: Rev. Msgr. Peter Waslo
March 19: Rev. Vasyl Vladyka

* Happy Birthday to Rev. Mykola Bychok, 
C.Ss.R., his birthday was February 13. 

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

Нехай Добрий Господь 
Тримає  Вас у Сво¿й  
Опіці та Ùедро 
Благословить Вас. 
Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо ç Річницею Священства!

March 5: V. Rev. Archmandrite Joseph Lee
    (47th Anniversary)

March 14: Rev. Vasyl Vladyka
    (25th Anniversary)

March 20: Rev. Mykola Ivanov
 (12th Anniversary)

March 24: Rev. Deacon Paul Makar
  (30th Anniversary)

March 30: Very Rev. Archpr. David Clooney
  (53rd Anniversary)

March 31: Rev. John Wysochansky 
(60th Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками Служіння в 
Господньому Винограднику!

March 2017 - Áåðåçíÿ 2017


