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В цьому випуску: 

РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ДРУГУ НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ - ст. 3

РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ПЕРШУ 
НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Великий піст це дарунок вам і мені, який дає можливість 
перевірити, як ми у щоденному житті йдемо за Христом.  
Свідома подорож через Піст мала би змістити наші зони 
комфорту.  Однією з комфортних зон може бути стан, 
який оволодіває нами, – жити так, наче ми на все маємо 
право.  Пригадайте, як диявол три рази спокушав Ісуса.  
Перший раз він запропонував Ісусу  перетворити камінь 
на хліб.  Ісус відповів:  “Не самим лише  хлібом житиме 
людина”.  Другий раз він сказав, щоб Ісус поклонився 
йому.  Ісус відповів: “Ти будеш поклонятися Господеві, 
Богові твоєму і Йому єдиному служити”.   Третій раз 
Ісусові було сказано кинутися  з наріжника Храму, щоб 
Бог послав Йому ангелів для порятунку.  Ісус відповів: “Не 
спокушуватимеш Господа, Бога твого”. 

Три рази Ісуса спокушалося рівністю з Богом.  Три рази 
він відкидав спокуси і обирав Божу дорогу життя, Божу волю для Нього.   А як ми?  Коли ми надаємо 
перевагу надміру, коли насолоди  стають необхідністю, кого ми обираємо – Бога чи себе?   Ми 
також можемо вірити, що маючи владу і засоби ми можемо здійснити більше.  Кого ми обираємо, 
Бога чи себе, коли отримуємо те, що хочемо, в найневідповідніший спосіб так довго, як маємо намір 
отримувати?  Чи ми  покладаємося на наші молитви до Бога, щоб все стало на свої місця після того 
як ми доклалися до розвитку складної ситуації, можливо обравши проігнорувати наші власні потреби, 
чи потреби інших?  Пам’ятаймо Ісусову відповідь: “Не спокушуватимеш Господа, Бога твого”.

Великий піст це дар постійного запитування себе: “Бог чи я?”
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Проповідь на Першу Неділю Великого Посту
19.03.2016 

П р о п о в і д ь 
Високопреосвященішого 
Владики Ігоря, 
Архиєпископа Львівського
Перша Неділя Великого 
посту
Апостол: Євр 11,24-
26,32-12,2
Євангеліє: Йо 1,43-51

Євангельський уривок 
першої неділі Великого 
посту розповідає про 
зустріч Ісуса Христа з 
Филипом, потім – із 
Натанаїлом, а перед тим 
відбулися зустрічі Христа 
з Андрієм, Іваном та 
Петром, що стали Його 
учнями. У цих зустрічах, 
що закінчувалися 
покликанням до нового 
служіння, здавалося, 
не відбувалося нічого 
особливого. Учень, як, 
наприклад, Филип, чує 
виразний голос Ісуса: 
“Іди за мною”. Филип 
залишався вільним у 
виборі, міг піти або 
ні, але слова Христові 
були дуже сильні, так 
що, коли Филип зустрів 
Натанаїла, говорить 
до нього: “Ми знайшли 
того, про кого Мойсей у 
законі писав і пророки, 
– Ісуса, Йосифового 
сина, з Назарету”. 
Зустріч з Христом, Його 
слова до Филипа чинять 
в останньому зміну й не 
замикаються в ньому 
самому – він ділиться 
цим з іншими, оскільки 
ми є створінням також і 
суспільним, тобто таким, 
котре живе у певній 
спільноті. Під спільнотою 
великий філософ 

Аристотель розумів 
людей, з котрими живемо й 
котрі мають на нас вплив. 
Відповідно ми впливаємо 
на поодиноких осіб, як 
також і на спільноту, в 
котрій перебуваємо, діємо 
і живемо. Наше життя 
побудоване так, що дуже 
важко перебувати лише 
в одному суспільному 
оточенні: ми мешкаємо 
вдома, ходимо до праці, 
на навчання, їдемо у 
транспорті, буваємо в 
церкві тощо. Всюди нас 
оточують певні люди: 
знайомі і незнайомі, 
ближчі нам і байдужі 
до нас; одних ми тільки 
бачимо, інших чуємо, а 
з деякими спілкуємося 
і маємо ближчий чи 
дальший контакт. Бу¬ває, 
що чийсь погляд, слово, 
навіть зовнішній вигляд 
залишаються нам 
глибоко в пам’яті і можуть 
жити в нас довгі роки 
та чинити добру або 
погану переміну нашого 
життя. Наша свобода, 
котрою ми користуємося 
і котру інколи вживаємо 
неправильно, може 
завести нас у залежність 
і неволю. З іншого боку, 
хто добре використовує 
свою свободу, стає 
вільніший, відкритіший, і 
це наближує людину до 
Христових слів: “Побачите 
небеса відкриті та ангелів 
Божих…”

Зустріч Филипа з 
Христом перемінила 
його, він став одним із 
дванадцятьох апостолів. 
Це не означало, що його 
життя, як і інших, хто був 
з Христом, було легким і 

не вимагало зусиль, щоб 
залишитися вірним Йому. 
Коли, наприклад, Ісус 
Христос говорив: “Я – хліб 
живий, що з неба зійшов. 
Коли хтось цей хліб їстиме, 
житиме повіки. І хліб, що 
його я дам, це – тіло моє 
за життя світу” (Йо 6, 51), 
почувши це, “Від того 
часу численні з-поміж 
його учнів відійшли від 
нього і більше з ним не 
ходили” (Йо 6, 66). Ісус 
Христос звернувся до 
своїх найближчих, не 
заперечуючи своїх слів: 
“Невже й ви бажаєте 
відступитися?” (Йо 6, 67). 
Ситуацію рятує Симон 
Петро, котрий також 
ішов здалека за Ісусом 
Христом, коли Ісуса 
спіймали (пор. Мр 14,54). 
Потім він відрікся Христа, 
однак погляд Ісуса тоді, 
коли Петро відповідав на 
подвір’ї первосвященика, 
спам’ятав та змінив 
його: “Не знаю, 
чоловіче, що ти кажеш. 
І зараз, як він говорив 
ще, заспівав півень. І 
Господь, обернувшись, 
глянув на Петра, і згадав 
Петро Господнє слово… 
І, вийшовши звідти, 
заплакав гірко” (Лк 22, 
60—63).

Зустріч Филипа і 
Натанаїла з Ісусом 
Христом перемінила цих 
осіб, що стали близькі 
Христові. Безперечно, 
варта великої уваги наша 
зустріч з Богом на молитві, 
а особливо під час 
святої сповіді та Святого 
Причастя, коли правдивий 
Бог приходить до нас зі 
своїми дарами прощення 

й сам особисто стає нашим 
гостем. Які зміни на краще 
стаються в нас, коли 
молимося, сповідаємося 
і приймаємо Святе 
Причастя? Чи взагалі маємо 
бажання стати духовно 
кращими. Як наблизитися 
до Бога, а віддалитися від 
наших злих звичок і зовсім 
покинути їх, покинути 
повсякденні гріхи, а може, і 
тяжкі провини! Час святого 
посту, у котрий вступаємо 
з року в рік, пригадує це 
нам і заохочує замислитися 
над нашим життям. Наші 
молитви в молитвослові 
заохочують: “Поле змагань 
за чесноти відкрилось. Усі, 
що бажаєте змагатися, 
заходьте, приготувавшись 
добрим подвигом посту, бо 
чесні борці справедливо 
вінчаються” (Утреня 
Сиропусної неділі).

Докладаймо зусиль, 
аби гідно зустрічатися з 
Ісусом Христом у святій 
тайні сповіді та Святому 
Причасті. Він закликає нас, 
як апостола Филипа, щоб 
іти за Ним, а не йти за 
світом, не потурати нашим 
пристрастям та лихим 
почуванням, але всеціло 
віддати нашу волю в руки 
Божественного Спасителя.

Собор Св. Юрія, м. Львів, 
25.02.2007

Слово Господнє живе та 
діяльне: Проповіді. – Львів: 
Свічадо, 2009. – 296 с. 
сс.121-122.

http://charnetskyj.org.ua/
articles/propovidi/propovid-
na-pershu-nedilyu-velykoho-
postu/



05 áåðåçíÿ 2017 p.  3

РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ДРУГУ НЕДІЛЮ 
ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Свідома подорож через Піст мала би змістити наші зони комфорту.  
Однією з таких комфортних зон може бути поведінка, наче  нам 
щось належиться.  Пригадайте, як апостоли сварилися між собою, 
хто з них найважливіший.  Ісус охолодив  їх словами: “Коли хто хоче 
бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою” (Мк. 9, 36).  
Як ви і я приступаємо до Ісуса?

Пригадуєте історію з Євангелія, як люди насміхалися, дражнили і 
принижували Ісуса на хресті.  Коли ви, чи я осуджуємо інших, 
насміхаємося чи ображаємо їх  за те, що вважаємо їхню поведінку 
чи ставлення неприйнятними, чи не уподібнюємося ми до тих огидних 
людей біля підніжжя хреста?  Чи не вважаємо ми себе важливішими 
за інших, подібно як це вважали апостоли? Друзі розслабленого з 
сьогоднішнього Євангельського читання показали нам, як ми повинні 
свідчити про Ісуса Христа. Вони були настільки впевненими, що навіть 
зробили діру в чиємусь даху, щоб тільки Ісус звернув увагу й оздоровив 
їхнього приятеля.  Ісус сказав їм, що їхній розслаблений приятель 
оздоровився лише завдяки їхній вірі. Вони чітко показали нам, що 
означає заклик бути слугою один одному.  Люди навколо нас спраглі 
чути слова оздоровлення від Ісуса Христа, а не слова приниження,  
критики і образ.  Відважтеся бути слугами іншим, моліться до Ісуса 
Христа за їхнє здоров’я,  підтримуйте словами любові, заохочення і 
прощення.  Прийміть цей виклик!   

Icon of the Healing of the 
Paralytic

Lancaster, PA Mission Parish Moves to a New Location

The St. Andrew Parish Mission in Lancaster, Pa. has moved to a new location – the chapel of the 
Dominican Sisters located at 1834 Lititz Pike, Lancaster PA 17601. 

The Divine Liturgy is celebrated Sundays at 1 p.m.  

Pictures at the new location are on the FaceBook page at the following link: 
https://www.facebook.com/ukrainianchurchlancasterpa/? ref=bookmarks

 
The Website is : http://nativitybvmchurch.wixsite.com/st-andriy
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Readings First Two Weeks of the Great Fast
Gen. 1:1-13, Gen. 1:24-2:3  Gen.2:20-3:20,  Gen 4:16-26; Gen. 5:32-6:8

Salvation History Recounted during Old Testament 
Genesis Readings in Presanctified Liturgies

During the Great Fast, Monday through 
Friday are aliturgical days, that is days on 
which the Divine Liturgy is not celebrated.  
Why?  Since these are days of fast, it is 
inappropriate to celebrate the Divine Liturgy.  
However, the church provides a Eucharistic 
prayer service, a combination of vespers 
and liturgy without a consecration.  The 
hosts are presanctified usually at the Sunday 
Divine Liturgy preceding the Presanctified 
Liturgy.  The composition of the Liturgy 
of Presanctified Gifts are attributed to St. 
Gregory.

The Liturgy of Presanctified Gifts provides the faithful with an opportunity to receive the Holy Eucharist on 
Wednesday and Fridays of the Great Fast.

In addition, the faithful are nourished on the Old Testament Holy Scripture during these services.  During 
the Great Fast, the readings are from the Book of Genesis.  During Holy Week, the readings are from the 
Book of Exodus.

During the first two weeks of the Great Fast,  the creation story is recalled, when God created everything, 
included our first parents Adam and Eve and then rested on the seventh day.  The readings continue with 
the fall of man in the Garden of Eden and death entering into the world.  The story of Cain killing Abel 
is recounted and at the end of the second week of the Great Fast, Noah is introduced to the faithful in 
the Genesis reading.  Throughout the readings of the Presanctified Lituriges, over and over the faithful will 
experience the salvific acts of God with the just, in what is known as salvation history.

Ascension Manor in Philadelphia 
is seeking a Maintenance Technician

Ascension Manor is seeking a qualified candidate for a Full Time 
Entry Level Maintenance Technician. A Maintenance Technician 
must be able to perform basic plumbing, electrical, painting and 
appliance repairs. Prior completion of college or equivalent trade 
related courses and the ability to speak multiple languages are a 
plus. Resumes can be faxed to (215)922-3735. EOE
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Transfiguration of Our Lord Parish in Nanticoke, PA 
Celebrates Meatfare Sunday

On Sunday, February 
19th following the 
Divine Liturgy, the parish 
community held their 
annual Myasopusna 
dinner.  The parish 
began this celebration 
10 years ago with 
the desire to live their 
traditional church roots 
and to share their culture 
with the local community.  
Today the feast is so well 
known in the surrounding 
community that many 
people begin asking 
about when the Feastday 
is coming a month and 
weeks in advance. 

Entertainment was 
provided by; The Kazka 
Ukrainian Folk Ensemble, 
St. Mary’s Traditional 
Ukrainian Dancers, The 
Englot Sisters and the 
Holy Year Choir.
  
Everyone who attended 
thoroughly enjoyed 
themselves.  
 
The people received 
the following 
Greeting in the 
Program:

Welcome! Vitaemo!

Welcome and thank 
you for coming to 
our Мясипуста*  
[Myasopusna] dinner 
with our parish community (continued on next page)

of Transfiguration of 
Our Lord Ukrainian 
Greek Catholic Church.  
*(Myah-si-POO-snah, 
meaning: good-bye to 
meat, i.e. Meatfare.
                
In our Eastern Church 
tradition this past week 
we were eating all 
remaining meat products 
in our homes as we 
prepare for the Great 
Fast (Lent) and today, 
we eat the last meat we 
will partake of until we 
celebrate the triumphant 
Resurrection of Our Lord 
and Savior Jesus Christ 
(Easter).  Tomorrow we 
will begin saying good-
bye to all dairy products 
so that we will not be 
tempted, from within our 
own home, to break our 
forty (40) day fast.  In 
years past our church 

fasted for the forty days 
from meat and dairy 
products, i.e. all animal 
products, eating only 
vegetation as did Adam 

and Eve before sin 
entered the world (The 
Fall of Man) because 
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(continued from previous page)

Transfiguration of Our Lord Parish in Nanticoke, PA 
Celebrates Meatfare Sunday

we remember that we 
are not in the Garden 
of Eden, i.e. Heaven, 
and that is our ultimate 
destination.
 
We began preparing 
ourselves for the journey 
through the Great 
Fast three weeks ago 
with the hearing of the 
Gospel pericope about 
Zacchaeus, the repentant 

tax collector, which 
reminds us to look at 
ourselves and to turn to 
God as did Zacchaeus.

The journey will be 
long, there will be some 
difficulties, but they 
will not be impossible 
nor will they crush us.  
Our aim is to grow in 
spiritual strength through 
practice of self-control 

mainly with the tools 
Jesus Christ gave us:   
Prayer and Fasting.  As 
an athlete prepares for 
the event by practicing, 
we too prepare ourselves 
for a healthy spiritual 
life through prayer and 
fasting so that we may 
triumphantly enter the 
Feast of Feasts, Pascha, 
The Resurrection (Easter) 
with Our Lord and Savior 

Jesus Christ. 
 
The local news paper, 
The Times Leader, 
reported on the event 
and the article can be 
found on-line.
h t tps :// t imes leader .
c o m / n e w s /
l o c a l / 6 3 6 3 5 7 /
u k r a i n i a n - c a t ho l i c -
church-prepares-for-fast-
with-feast
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A Lenten Spirit of Giving Year-Round

Father Paul Makar (Pastor, St. Michael’s 
Ukrainian Catholic Church, Cherry Hill, NJ), 
and Dr. Claudia Petruncio, D.O. (Cantor, St. 
Michael’s Ukrainian Catholic Church, Cherry 
Hill, NJ), dropping off donated food goods for 
Cherry Hill Food Pantry with Janet Giordano 
(Director of the Cherry Hill Food Pantry).

As the time of Holy Lent 
draws near, we prepare 
to undertake the Great 
Fast with joy, engaging in 
prayer, acts of abstinence 
and fasting, and of 
course, acts of charity.  
In January of 2017, 
St. Michael’s Ukrainian 
Catholic Church in 
Cherry Hill, NJ, officially 
joined the Cherry Hill 
Food Pantry as an official 
member organization.  
The Cherry Hill Food 
Pantry was founded 
by a conglomeration 
of local area religious 
organizations in 2008 to 
help address the issue of 
food shortages for local 
seniors and the needy.  
The pantry provides food 
to over 450 families every 
month from a 4100 sq. 
foot facility that is set up 
like a small supermarket 
– this layout lets client 
families procure food in a 
safe, clean, and dignified 
environment.  In addition, 
the pantry provides 
services such as medical 
screenings, and referrals 
for other social services, 
such as assistance with 
bills, elderly outreach, 
etc.  Local member 
organizations provide 
not only food for the 
Food Pantry, but also 
volunteers to run and 
maintain the facility as 
well as raise funds for its 
continuing operation.  In 
addition, each member 
organization provides 
two people to act as 

board members for 
the management and 
leadership of the Food 
Pantry.

Father Paul and the 
pastoral Council at St. 
Michael’s has sought to 
increase awareness of 
those less needy in our 
local community, and with 
the coming of the Great 
Fast, this is a perfect time 
to reach out to those in 
need.  Already, we have 
dropped off our first 
shipment of food, and 
are seeking to continue 
with food donations 
throughout the year for 
the Pantry.  In addition, 
our Knights of Columbus 
Council (Most Holy 
Eucharistic Council 6760) 
will once again hold its 
Baby Bottle fundraiser 
during the Great Fast 
to support Options for 
Women, a Cherry Hill 
pregnancy outreach and 
rescue center that helps 
rescue innocent babies 
(and women and men) 
from the scourge of 
abortion, and provides 
support to mothers in 
carrying their pregnancies 
to term, as well as post-
natal infant care, and 
counseling for expecting 
mothers and fathers.  We 
will also be supporting 
the “Grandfather and 
Grandmother Project” 
[Дідусь і Бабусям Проєкт] 
sponsored by the United 
Ukrainian American Relief 
Committee, Inc. [ЗУДАК].  

The fasting seasons of 
our Holy Church is a 
great way for us to show 
the love of God that we 
are all called to nurture 
in our hearts.  Almsgiving 
is a natural outpouring of 
our communal Eucharisitc 
life.  Since we all share 
communion with one 
another as the True Body 
of Christ, and Christ 
shares His unconditional 
love with all those who 
allow Him to reside in 
their hearts, we, in turn, 
are all called to share 
Christ’s love with all.  This 
call is intensified during a 
fasting season, especially 
during the Great Fast.  
For when we seek 
repentance from God 
with our whole heart, 
and when we seek to 

fully conform to the Truth 
that abides in the Light 
of Christ, we in turn are 
transformed in love.  Such 
love naturally pours forth 
from our very being.  This 
is the basis for giving alms 
and caring for the poor, 
the sick, and the destitute.  
It is our transformation by 
the Light of Christ that 
enables such generosity, 
and we at St. Michael’s, 
as well as every other 
Ukrainian Catholic 
Community, seek to let 
ourselves, our community, 
be transformed by Christ.  
May our almsgiving not 
be the centerpiece of our 
lives, but rather be the 
result of our repentance 
and communion with 
God and with each other.
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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.

2017 South Anthracite Deanery Lenten Confession Schedule

During the Great Fast, 
the priests of the South 
Anthracite Deanery visit 
neighboring churches to 
offer the Holy Mystery 
of Penance.  It provides 
an excellent opportunity 
for the faithful to receive 
the Holy Mystery of 
Reconciliation as they 
spiritually prepare for the 
celebration of Pascha.

The following is the 
visiting priests’ confession 
schedule for the parishes 
of the South Anthracite 
Deanery.   Confessions 
will be heard on the listed 
dates from 6 p.m. to 7 
p.m.  All Catholic faithful 
are invited to receive 

the grace of forgiveness 
through confession by 
entering the door of the 
confessional, the true 
Door of Mercy.

Monday, April 3
Assumption of the BVM 
Ukrainian Catholic Church
Centralia, Pa.

Ss. Peter & Paul Ukrainian 
Catholic Church
Mt. Carmel, Pa.

Nativity BVM Ukrainian 
Catholic Church
Middleport, Pa.

Transfiguration of Our 
Lord Ukrainian Catholic 
Church

Shamokin, Pa.

Tuesday, April 4
St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic Church
Maizeville, Pa.

Protection of the Mother 
of God Ukrainian Catholic 
Church
Marion Heights, Pa.

St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church
Minersville, Pa.

St. Michael Ukrainian 
Catholic Church
Shenandoah, Pa.

Thursday, April 6
St. Michael Ukrainian 

Catholic Church
Hazleton, Pa.

Protection of the Mother 
of God Ukrainian Catholic 
Church
McAdoo, Pa.

St. Michael Ukrainian 
Catholic Church
Frackville, Pa.

St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church
St. Clair, Pa.

Confessions are heard 
from 6:00 PM until 7:00 
PM in each parish .
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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.

1st Sunday of the Great Fast, March 5  at 
3 p.m.  Holy Transfiguration Church, Shamokin, Pa.

2nd Sunday of the Great Fast,  March 12 at 
3 p.m.    St. Michael’s Church, Shenandoah, Pa,

3rd Sunday of the Great Fast, March 19  at 
3 p.m.    St. Michael’s Church, Frackville, Pa.
 
4th Sunday of the Great Fast, March 26  at  
3 p.m.    Ss. Peter and Paul Church, Mt. Carmel, Pa.
 
5th Sunday of the Great Fast, April 2 at 
3 p.m.    St. Michael’s Church, Hazleton, Pa.

Flowery (Palm) Sunday, April 9 at 3 p.m.  
St. Nicholas Church, Minersville, Pa.

 

 

 LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS OF AMERICA 

Annual Lenten Retreat Schedule 

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

MARCH  31,  APRIL 1, 2,  2017   
RETREAT DIRECTOR:  ARCHMANDRITE GEORGE APPLEYARD   

THEME FOR RETREAT: 

        “ THE EXODUS  -  THEN AND NOW  ” 

 
 
FRIDAY:  ARRIVAL  
 7:30  Opening Remarks  -  Introduction 
   CONFERENCE I 
   Akathist Prayer Service to the Mother of God 
 
SATURDAY:  FIFTH SATURDAY OF THE GREAT FAST—AKATHISTOS SATURDAY 
 7:45  Morning Prayers 
 8:00  Breakfast 
 9:15  CONFERENCE  II 
         11:00   Divine Liturgy  -  Homily 
         12:30  Lunch 
 2:00  CONFERENCE  III 
   Confessions 
 5:30   Dinner 
 6:30  Anointing for Healing Service 
   Confessions or Private Conference 
 8:30  CONFERENCE  IV 
 
SUNDAY:  FIFTH SUNDAY OF THE GREAT FAST— MARY OF EGYPT 
 7:45  Morning Prayers 
 8:00  Breakfast 
 9:00  CONFERENCE  V 
         10:00  Divine Liturgy  -  Homily 
         12:00  Lunch  
   Departure  
  

 

Every Friday in March, 2017 

3/3 – 3/10 – 3/17 – 3/24 – 3/31 

5pm til 7:30 pm 

Please join us at 

Nativity B.V.M. Ukrainian Catholic Church Hall 

211 Grace Street 

Reading, PA   19611 

Call 610-376-0586 for more info 

Not your ordinary fish fry.  Menu changes weekly. 

 

 



05 áåðåçíÿ 2017 p.  10

March 1, 15, 22, 29, and April 5
In the Byzantine Chapel (crypt level)

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
400 Michigan Avenue, NE

Washington, DC 20017
Sponsored by St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary

Wednesdays
5:00 PM

During the season of the Great 
Lent, the ancient discipline did not 
permit joyous and triumphant 
celebrations, such as the Divine 
Liturgy, and so the Liturgy of the 
Presanctified Gifts was introduced. 
It is a special service, a combination 
ofof Vespers and Communion and is 
traditionally celebrated on 
Wednesdays and Fridays of the six 
weeks of the Great Lent, and during 
the beginning of Holy Week.
Please join us in prayer this Lent!
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
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. 
 
16 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. 
27 СЕРПНЯ   2-ГА ЩОРІЧНА ПРОЩА В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСПЕННЯ  
   ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В ЦЕНТРАЛІЯ, ПЕНС.   
 
27 СЕРПНЯ   УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА “ТРИЗУБІ”, ГОРШАМ, ПЕНС. 

(Продовæеннÿ на ст. 12)
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“Baked Haddock” Fish Dinner at Olyphant, PA

The 6th annual Meatless Meal for LENT “BAKED HADDOCK” FISH DINNER" Sponsored by Ss. Cyril & 
Methodius Ukrainian Catholic Church, Olyphant, Pa. will be held on  FRIDAY April 7th, 2017 from 5:00 
p.m. – 7:00 p.m.  At the REGAL ROOM (Ballroom/side entrance) 216 Lackawanna Avenue, Olyphant, PA.

Tickets are $13.00 per dinner.   Sit Down or Take Out!!  Baked haddock, potato, vegetable, cole slaw, roll 
and dessert.  Call 570-383-9487 for Reservations. 

*Deadline for pre-sold Tickets at $13.00 is Monday, April 3, 2017
*LIMITED amount of Dinners will be available at the Door $15.00

Website; stcyrils.weconnect.com Rev. Nestor Iwasiw,Pastor (570)-489-2271   

(продовæеннÿ ç попередньо¿ сторінки)

 
18-21 ВЕРЕСНЯ  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
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Богослуæенню Вечірні Всепрощеннÿ 
 В неділю, 26-го лютого, 2017 року, парафіяни церкви св. о. Миколая в Пасейку, Ню-Джерзі зібралися 
з священиками деканату, брати участь в урочистому Богослуженню Вечірні Всепрощення. Це 
богослуження дало присутнім можливість перевірити своє сумління і розпочати Великий Піст з чистим 
серцем. Усі спільно розпочали свою духовну подорож, через весь піст. Мета Вечірні Всепрощення 
відновити розуміння важливості прощення.

Головний священослужитель був о.Іван Турик, співслужителі о.Андрій Дудкевич, о.Василь Владика, 
о.Руслан Романюк, о.Орест Кондаревич. Проповідував по українськи о. Василь Владика, та по англійськи 
о. Іван Турик. 
Тема проповіді: Як 
будемо прощати 
своїм ближнім їхні 
провини, тоді наш 
Отець Небесний 
простить і нам 
провини наші, але як 
не будем прощати 
то і нам не буде 
прощено. В Святому 
Письмі сказано: “Бо 
де скарб твій, там 
буде й серце твоє!” 
(Матт: 6:21).

По закінченю 
Б о г о с л у ж е н н я , 
всі зібралися в 
церковному залі, де 
була приготовлена 
перекуска, яку 
приготували члени 
Ліги Українців 
Католиків. Мило 
було дивитися, що 
Богослуження в 
незакінчилося в 
церкві, а люди і 
далі піходили один 
до одного просили 
прощення. Святий 
Дух дійсно був в 
серцях тих котрі були 
присутні в той день.

о.Андрій Дудкевич, о.Василь Владика, о. Іван Турик, о.Руслан 
Романюк, о.Орест Кондаревич
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Funeral Services Held for Horace S. Hitchens

Bridgeport, Pa.—Family, bishops, priests and 
deacons, religious sisters, parishioners and friends 
bid farewell to Horace S. Hitchens, 73, during his 
funeral Divine Liturgy celebrated in Ss. Peter and Paul 
Ukrainian Catholic Church here, Monday, February 
20, 2017.  Mr. Hitchens, father of the Very Reverend 
Robert J. Hitchens, St. Josaphat Seminary rector and 
pastor of the Ukrainian National Shrine of the Holy 
Family in Washington, D.C. unexpectedly fell asleep 
in the Lord, Thursday, February 16.

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka, of the 
Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia and 
spiritual leader of the Ukrainian Catholic Church 
in the United States, was the main celebrant and 
homilist at the services.  Bishop John Bura, auxiliary 
bishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of 
Philadelphia, Father Robert Hitchens, Msgr. Ronald 
Popivchak, and many other brother priests were also 
celebrants during the funeral Divine Liturgy.

In his homily, Metropolitan Stefan commented,  
“This holy place is where Horace was baptized 
and confirmed by Fr. Lizak;   where he received 
the Holy Eucharist and served at the altar as an 
altar boy beginning with Fr. Sheremeta during the 
early hours of weekday Liturgies;   where Horace 
and his beloved wife Maryellen, received the Holy 
Sacrament of Marriage;   where they raised their 
sons, Robert, David,  Keith and Mark;  where the 
family prayed for the soul of their beloved son Mark 
who died suddenly just a few years ago.  

Metropolitan Stefan recalled the participation of 
Horace and Maryellen in the annual celebration of 
marriage anniversaries held at the Ukrainian Catholic 
Cathedral of the Immaculate Conception last 
October.   Horace and Maryellen were celebrating 
their 50th wedding anniversary.

“During the dinner and reception which follows in 
my home, after the Divine Liturgy, you could see the 
sweetheart gleam in Horace’s eye for his wife and 
the excitement of his love for her when he chose 
to speak and share something about their married 

Photo of the late Horace S. Hitchens and his 
wife Maryellen renewing their vows during 

the Marriage Anniversary Celebration at the 
Cathedral in 2016.

Metropolitan Stefan poses for a picture with 
Fr. Robert Hitchens and his parents in 2016.
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(continued from previous page)

Funeral Services Held for Horace S. Hitchens

years together. Often 
people are reluctant to 
speak about emotional 
things amidst strangers.  
And usually it is the wife 
who will speak.  Yet, 
Horace showed great 
courage and joy in 
publicly proclaiming their 
happiness together.”

Sunday evening, Father 
Hitchens, together with 
his brother priests, led 
the Parastas services.  
In a poignant eulogy, 
Father Robert reminisced 
about his father and the 
loving relationship he 
had with his beloved 
wife Maryellen.  He 
recounted how his father 
grew up in humble 
beginnings, in a house, 
without indoor plumbing 
not far from the church 
that was his spiritual 
home throughout his 
entire lifetime.

Horace was born in 
Norristown and was 
a graduate of Bishop 
Kenrick High School, 
Class of 1961. He was 
a store director for Acme 
Markets for over 40 years, 
working in numerous 
stores. Most recently , he 
was employed by First 
Student Bus Company 
for Colonial School 
District where he was 
affectionately known as 
“Mr. Harvey, the bus 

driver”. Families loved 
him and would request 
him as their driver. Mr. 
Hitchens was an avid 
hunter and fisherman 
and a true jack of all 
trades, but his most 
cherished title was “Pop-
Pop”.

Besides being survived by 
his wife of over 50 years, 
Maryellen, Mr. Hitchens 

is survived by his sons The 
Very Reverend Robert 
of Washington D.C. , 
David and wife Gale 
of Schwenksville, Keith 
and wife Jamie of North 
Wales and his brother, 
Gregory and wife Janet 
of Souderton. In addition,  
he is survived by his 
grandchildren, Matthew, 
Kaitlyn and William and 
his many nieces and 

nephews. Horace was 
preceded in death by 
his parents Horace A. 
and Madeline B. Saboe 
Hitchens, his son Mark, 
wife of Elizabeth and his 
sisters, Elaine Gregos 
and Lorraine Denczi.

Interment was in Ss. 
Peter and Paul Ukrainian 
Catholic Cemetery, King 
of Prussia, Pa.

Metropolitan-Arcbhishop Stefan Soroka, Bishop John Bura, 
Fr. Robert Hitchens, Msgr. Ronald Popivchak, Seminarians and 
Faithful at the Funeral of Horace S. Hitchens in Bridgeport, PA

Metropolitan 
Stefan at the 

Cemetary 
Service
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Pro-abortion Gov. Wolf would protect this heinous practice
By Maria Gallagher, Legislative Director. 

Pennsylvania Pro-Life Federation
February 17, 2017  
 
I started to describe this 
heinous practice to a 
woman—the mother of a 
daughter who had been 
born prematurely—who 
literally trembled at the 
description. What was it?
It was the same painfully 
accurate language 
that Pennsylvania state 
Senator Michele Brooks 
used on the floor of 
the Senate, when she 
explained the act of 
complete callousness 
that upwards of 2/3rds 
of Pennsylvanians want 
to see outlawed.

It’s a method, Brooks 
explains, that is used 
by abortionists to “end 
the life of a six-month-
old (preborn) baby” by 
“tearing (her) legs and 
arms apart from (her) 
body so (she) bleeds to 
death.”

As the legislator 
succinctly stated, 
“Regardless of what side 
of the (abortion) issue a 
person is on, how can 
we possibly say that this 
is humane?”
Brooks was talking about 
Senate Bill 3, which would 
ban the brutal practice 
of dismemberment 
abortion.

Even to describe this 
gruesome act which 
causes the death of 
an unborn child is to 
invite nightmares. This 
abortion “technique” 
dismembers a baby and 
extracts the child “one 
piece at a time from 
the uterus through the 
use of clamps, grasping 
forceps, tongs, scissors 
or similar instruments.”
The legislation would 
also change the legal 
limit for abortions in 
Pennsylvania from six 
months’ to five months’ 
gestation to acknowledge 
the medical advances 
that have been made in 
saving premature infants.
SB3 recently passed 
the state Senate by a 
whopping 32-18 margin. 
This vote accurately 
reflects the large support 
a dismemberment ban 
has in the Keystone State.
A statewide poll showed 
that the vast majority 
of Pennsylvanians—
Republicans, Democrats, 
and Independents—
support a ban. Most 
women surveyed back 
the ban—in fact, 64% 
of female respondents 
approved.

The poll showed a 
dismemberment ban has 
the support of a majority 
of residents in all the 

major metropolitan 
areas of Pennsylvania—
including Philadelphia, 
home to the notorious 
abortionist Kermit 
Gosnell. Gosnell is now 
serving life sentences 
for killing three full-term 
babies by delivering 
them alive then 
“snipping” their spinal 
cords. Gosnell was also 
convicted of involuntary 
manslaughter in the death 
of a female immigrant 
patient, Karnamaya 
Mongar, who died 
from an overdose of 
anesthesia administered 
by Gosnell’s woefully 
under-trained staff.
The Speaker of the House 
of Representatives, Rep. 
Mike Turzai, wants to see 
a dismemberment ban 
delivered to Governor 
Tom Wolf’s desk. And 
it should not be difficult, 
given that last session, 
the House passed a 
similar measure by a 
huge, bipartisan margin 
(132-65).

It is important to note 
that both the sponsor 
of the Senate bill, Sen. 
Brooks, and the prime 
sponsor of last session’s 
House version, Rep. 
Kathy Rapp, are female. 
This demonstrates 
quite clearly the depth 
of support among 

Pennsylvania women 
for a ban on the 
unconscionable practice.
Meanwhile, pro-abortion 
Gov. Wolf has been 
circling the state, holding 
news conferences 
with representatives of 
the abortion industry 
and their allies. He is 
threatening to veto a ban 
on brutal dismemberment 
abortions. This should 
not be surprising, since 
Wolf himself once served 
as a clinic escort for a 
Planned Parenthood 
facility.

Wolf suggests his aim 
is not political (he is, 
after all, up for re-
election next year), but 
medical. Yet, Senate Bill 
3 provides exceptions 
to prevent the death of 
the pregnant woman 
or “the substantial and 
irreversible impairment of 
a major bodily function 
of the woman.”

How is this for 
unintended irony? The 
Governor’s website touts 
the importance of early 
childhood education. 
And yet Gov. Wolf now 
is campaigning against 
a bill that would prevent 
those same children 
from being torn limb by 

(continued on next page)
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limb from their mothers’ 
wombs—never to have 
the chance to read, to 
write, or to dream.

As one Facebook user 
who had been branded 
with a poor prenatal 

Pro-abortion Gov. Wolf would protect this heinous practice

diagnosis said, “Before 
I was even born…Mom 
was told just abort him. 
He’ll be too costly. He 
will always be in and 
out of hospitals. He will 
never walk, talk. He will 
be blind.

“Guess what? The 
doctors were wrong 
about me never walking, 
talking, and being blind.
“Yes, I have been in and 
out of hospitals my whole 
life, but (I am) glad to be 
alive.”

h t t p : / / w w w .
nationalrighttolifenews.
org/news/2017/02/
pro-abortion-gov-wolf-
wou l d - p r o t e c t - t h i s -
he inous -p rac t i ce/#.
WK7sc28rJaS

“Bitter Harvest” Now Playing in Select Theatres

The film,  "Bitter Harvest" opened in theatres 
throughout the United States on Friday, February 24.

Set between the two World Wars and based on 
true historical events, BITTER HARVEST conveys the 
tragic story of the Holodomor, the genocidal famine 
engineered by the tyrant Joseph Stalin that resulted 
in the starvation of 7-10 million Ukrainians.

The film displays a powerful tale of love, honour, 
rebellion and survival at a time when Ukraine was 
forced to adjust to the horrifying territorial ambitions 
of the burgeoning Soviet Union. With an exceptional 
cast of established and rising stars, the film epically 
recreates one of the most dramatic and dangerous 
episodes in the history of 20th Century Europe. 

Set in 1930s Ukraine, as Stalin advances the ambitions 
of communists in the Kremlin, young artist Yuri battles 
to save his lover Natalka from the Holodomor, the 
death-by-starvation program that ultimately killed 
7-10 millions of Ukrainians by starvation.

A review of the film by The Chicago Tribune news 
service is found at the following link:
ht tp://www.freep.com/story/entertainment/
mov ies/2017/02/24/b i t te r -harves t -mov ie -
review/98213806/

A review from the National Catholic Register is found 
at the following link: 
http://www.ncregister.com/blog/armstrong/bitter-
harvest-portrays-the-secret-holocaust-in-ukraine
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Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception

When one enters any 
Ukrainian Catholic 
Church, one notices there 
is a definite architectural 
layout of the religious 
edifice.  Whether it is a 
cathedral or a parish 
church, a visitor will 
notice three main areas 
of the structure--the 
Vestibule or Narthex, the 
Nave and the Sanctuary.

The Vestibule or 
Narthex.  The first 
area one enters is the 
vestibule area, the place 
of welcome.  This may 
be considered the lobby 
of the church, separated 
from the nave by a set of 
doors.  But the vestibule 
is more than simply a 
porch area of the church.  
It has become the place 
of welcome.

This is the area where the 
priest meets the casket 
of the deceased and 
proclaims the Gospel.  
At the end of the funeral, 
it is also the place for the 
final Gospel reading.

During the Mysteries of 
Initiation, the vestibule 

is the area where the 
priest meets the parents, 
godparents and the child 
to be baptized.  In this 
area the exorcisms are 
condcuted over the child.

Traditionally, the 
vestibule is the area 
where the priest meets 
the couple who will be 
receiving the Mystery 
of Crowning, leads the 
bethrotal prayers and 
then the priest leads the 
bride and groom into the 
nave down the aisle for 
the Crowning Ceremony.

The vestibule is the area 
of the church where 
parishioners welcome 
the bishop, with the 
traditional greeting of 
bread and salt.

The Nave.  The large 
area of the church or 
cathedral usually with 
pews is called the nave.  
Nave is associated with 
the word ship or ark.  
When you think of nave, 
think of navy.

The Church, our Heaven 
on Earth, is the place 
where the faithful come 
to lay aside all cares of 
life.

The Vestibule or Narthex 
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The symbolism of the 
ship or ark, the nave, 
may find its roots in the 
imagery of the Ark of 
Noah.  Where did the 
righteous go to receive 
salavation durnig the 
time of Noah and the 
flood?  They went, as 
God instructed them, 
into the Ark and there 
found their salvation.

Likewise,  today the 
faithful come to church 
to seek their salvation 
and they gather in the 
nave of the church.

The Sanctuary, the 
Holy of Holies.  The 
sanctuary is separated 
from the nave by the 
iconostas and the area 
in front of the iconostas 
known as the solea.  
The iconostas separates 
Heaven from Earth.

The Sanctuary contains 
the tabernacle, the altar, 
the preparation table 
and the vesting table.  
Behind the altar is the 
bishop's chair.

From the sanctuary, 
through the Royal Doors 
of the iconostas, Jesus 
Christ comes to the 
faithful in the Word of 
God and in the flesh in 
the Holy Eucharist.

Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception

The Nave

The sanctuary is the 
most sacred area of the 
church and all behavior 
in this area should 
be respectful and the 
liturgical appointments 
and cleanliness of this 
area should be a priority.

These three main areas, 

the vestibule, the nave 
and the sanctuary 
comprise the structure 
of our churches, whether 
it is a cathedral with 
seating for 1700 people 
or a small church that is 
home to a congregation 
of several families.  These 

buildings for the faithful 
are our heaven on earth, 
where we gather in the 
ark to receive salvation 
and lay aside all cares 
of life.

(to be continued)

The Sanctuary, the Holy of Holies
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«БУДЬМО СОБОЮ!»

ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ДО ВІРНИХ  УГКЦ ТА ВСІХ ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ 
ВОЛІ З НАГОДИ СТОДВАДЦЯТИП’ЯТИРІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПАТРІАРХА ЙОСИФА 
СЛІПОГО
 

Господи, навчи мене 
творити волю Твою, бо 
Ти єси Бог мій (Пс. 143, 
10).

 Дорогі в Христі брати і 
сестри!

С і м н а д ц я т о г о 
лютого цього року 
сповнюється 125-ліття 
з дня народження 
патріарха Йосифа 
Сліпого – ісповідника 
віри та довголітнього 
предстоятеля нашої 
Церкви. Синод 
Єпископів Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви доручив усім 
вірним упродовж цього 
року вшанувати його 
пам’ять і молитися за 
його прославлення тут, 
на землі, серед лику 
блаженних і святих.

Життя патріарха 
Йосифа проминуло 
у вирі складних і 
драматичних подій ХХ 
століття. Він, як ніхто 
інший, досвідчив чи не 
всі  тягарі та страждання 
того історичного 
періоду. Його життєвий 
шлях пролягав на 
тлі революцій і двох 
світових воєн, розвалу 
імперій і постійної зміни 
державних кордонів, 

він перейшов через 
ув’язнення, заслання 
і, нарешті, вимушену 
еміграцію... Патріарх 
поєднав у собі досвіди 
сотень тисяч або й 
мільйонів українців, 
для яких ці десятиліття 
стали справжньою via 
dolorosa per aspera 
ad astrа (хресною 
дорогою через терни 
до зірок). Саме такий 
девіз – «Крізь терни до 
зірок» – Йосиф Сліпий 
помістив у 1939 році на 
своєму єпископському 
гербі. Його таємна 
хіротонія відбулася в 
умовах гонінь супроти 
Церкви під час першої 
радянської окупації 
Західної України. 
Митрополит Андрей 
Шептицький, прикутий 
важкою хворобою до 
інвалідного крісла, 
старався забезпечити 
подальший провід 
Церкви і шукав особу, 
«яку б не зламали 
жодні випробування». 
Молодий єпископ 
Йосиф, напевно, 
відчував, що його 
служіння буде дорогою 
крізь терни. Однак, як 
зорі для мореплавця 
є орієнтиром, щоб 
не згубитися в 
бурхливому морі, так 

світло Христове, що 
просвічує всіх, стало для 
майбутнього патріарха 
дороговказом у 
власному житті та в 
служінні іншим. 

Він прийшов у цей 
світ підданим Австро-
Угорської монархії, 
а покинув його як 
вигнанець останньої 
імперії ХХ століття – 
Радянської. У дитинстві 
малий Йосиф мріяв 
стати священиком 
або науковцем. За 
благословення та 
підтримки владики 
Андрея Шептицького 

він зумів здійснити 
і поєднати цих два 
великих покликання, 
хоч зовнішні обставини 
далеко не завжди 
сприяли їх повній 
реалізації. Його 
студентські роки 
припали на лихоліття 
Першої світової війни 
та відчайдушних 
спроб нашого народу 
здобути незалежність 
і об’єднатися в одну 
державу. Свої ієрейські 
свячення Йосиф 
Сліпий отримав із рук 
митрополита Андрея 

Патріарх і кардинал Йосиф Сліпий

(Продовæеннÿ на ст. 21)
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у вересні 1917 року, 
коли той нарешті 
зміг повернутися з 
російського полону. 
Вищі богословські студії 
в Інсбруку, а згодом 
у Римі проходили в 
умовах повоєнної 
розрухи і великої 
суспільно-політичної 
та духовно-моральної 
кризи в тогочасній 
Європі. У 1922 році, 
після завершення 
з а к о р д о н н о г о 
навчання, отець Йосиф 
повернувся вже в нову 
політичну реальність 
на рідних землях. 
Цього разу це була 
відновлена Польська 
держава, в якій українці 
знову опинилися в 
ролі дискримінованої 
національної та 
релігійної меншини. 
Саме тому Глава 
Церкви доручив 
йому провід Духовної 
семінарії, заснування 
У к р а ї н с ь к о г о 
б о г о с л о в с ь к о г о 
наукового товариства 
та розбудову 
г р е к о - к а т о л и ц ь к о ї 
Богословської академії 
у Львові, які стали 
провідними науково-
освітніми осередками 
не лише для церковного 
середовища, а й на 
загал для української 
громади Галичини.  

Та попереду було ще 

«БУДЬМО СОБОЮ!»

більше випробування 
– Друга світова війна. 
Українські «скривавлені 
землі» потрапили 
до центру зіткнення 
двох тоталітаризмів 
– гітлерівського та 
сталінського, кожен з 
яких будував свій «новий 
порядок» на кістках 
мільйонів невинних 
жертв та запереченні 
віковічних християнських 
і загальнолюдських 
цінностей.

У листопаді 1944 
року, після повернення 
в Західну Україну 
більшовицької влади 
та відходу у вічність 
митрополита Андрея, 
владика Йосиф 
перебрав провід 
нашої Церкви. 
Розповідають, що навіть 
високопоставлений 
чиновник радянських 
спецслужб, якого 
послали до Львова 
для координації плану 
насильницької ліквідації 
УГКЦ, побачивши 
молодого владику на 
похоронній процесії 
в архиєрейському 
облаченні, чи то з жалем, 
чи зі «знанням справи», 
зауважив: «Скільки 
хрестів наклали на того 
єпископа! Як то він усіх 
їх винесе?» А вже в ніч 
на 11 квітня 1945 року 
нового предстоятеля 
УГКЦ разом з іншими 

владиками і визначними 
священиками було 
заарештовано. Наступні 
18 років він провів у 
застінках радянської 
карально-репресивної 
системи, невтомно і 
незламно несучи свій 
хрест  ісповідника та 
скріплюючи в надії 
інших. Глибока віра 
в Бога, віра в те, що 
Провидіння Господнє 
повинно зберегти 
Церкву, яку заснував 
сам Спаситель і 
якої ніхто не зможе 
знищити, були для нього 
духовними опорами 
й орієнтирами, щоб 
не згубитися серед 
колючого терня 
жахливих випробувань.
Отримавши звільнення 
у 1963 році завдяки 
старанням св. папи Івана 
ХХІІІ і американського 
президента Джона 
Кеннеді та прибувши 
до Рима, митрополит 
Йосиф так ніколи 
й не зрікся свого 
українського (хоча 
й радянського) 
г р о м а д я н с т в а . 
Бодай таким чином 
«депортований без 
права повернення» 
архипастир хотів 
бути разом зі своїм 
стражденним народом, 
бодай на віддалі 
солідаризуватися зі 
своїми вірними, які 
залишалися «в домі 

неволі». Перебуваючи 
на Заході, він доклав 
багато зусиль, щоб 
віднайти та згуртувати 
тих, кого чи то 
матеріальна нужда, 
чи політичні умови на 
Батьківщині розкидали 
по всьому світу. 
Патріарх- ісповідник 
розумів, що без 
солідних духовних та 
інтелектуальних основ 
народ буде приречений 
на забуття своїх коренів, 
на розгубленість і 
самоприниження, на 
цілковите підкорення 
й асиміляцію. Тому 
свої перші декрети 
«у вільному світі» 
владика Йосиф Сліпий  
видає про заснування 
і розбудову двох 
інституції: Українського 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету та 
собору Святої Софії. 
Незважаючи на вже 
поважний вік, не 
шкодуючи підірваних 
роками неволі сил і 
здоров’я, він об’їжджав 
кожну нашу єпархію та 
екзархат на поселеннях, 
відвідував мало чи 
не кожну парафію, 
збираючи не лише 
кошти, а й гуртуючи 
всіх «у розсіянні сущих» 
в єдиний, сповнений 
власної гідності народ 
Божий у своїй помісній 

(Продовæеннÿ на ст. 21) (Продовæеннÿ на ст. 22)

(продовæеннÿ ç попередньо¿ сторінки)
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Церкві.

Патріарх і кардинал 
Йосиф Сліпий не 
дожив всього кілька 
років до того часу, 
коли Радянський Союз 
захитався і таки впав. Він 
спочив у Бозі 7 вересня 
1984 року і лише його 
тлінні останки в серпні 
1992 року велично й 
урочисто «повернулися» 
з Рима до Львова, після  
того як український 
народ здобув свою 
державну незалежність, 
а переслідувана Церква 
вийшла з катакомб. Але 

справжній спочинок для 
своєї невтомної душі 
наш Великий патріарх 
заповідав лише тоді, 
коли «з волі Божої та 
бажання Українського 
Божого люду складуть 
[його] домовину в 
підземеллях оновленого 
Собору Святої Софії» 
у Києві як знак єдності 
та соборності всього 
нашого народу і його 
об’єднаної Київської 
Церкви. І над цим 
завданням нам усім 
ще належить немало 
потрудитися, щоб 
сповнити останню волю 

цього церковного мужа!

Роздумуючи над 
сторінками життєпису 
патріарха Йосифа, 
можемо припустити,  
що в молодості, мріючи 
про своє майбутнє, він 
і не думав, що йому 
доведеться зазнати 
скільки  лихоліть і 
випробувань. Одначе, 
як знаємо з його 
спогадів, він завжди 
себе запитував: 
«Що від мене очікує 
Господь?» А ще він 
часто роздумував над 
питанням: «Що скаже 
одного дня про мене 
історія, із чим я постану 
перед Господом 
на Страшному 
суді Христовому?» 

Зрозуміло, що Йосиф 
Сліпий став великою 
людиною не в якусь 
одну мить. Із дня у день 
він зростав у молитві, 
святості, мудрості, у 
почутті відповідальності, 
а передусім – у 
відданості Божій волі.

Його життя, як і 
кожного з нас, було 
не прямою дорогою, 
а радше лабіринтом, 
в якому кожний 
вибір є важливим. 
Адже на кожному 
повороті можна 
схибити, обравши не 
ту дорогу. Щоб не 
загубитися на цьому 
шляху, ми потребуємо 

«БУДЬМО СОБОЮ!»

Фото від віçиту Кардинала Сліпого до 
Філадельфі¿, 1968 p. (Photo: Meva)
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внутрішнього компаса, 
який підказуватиме 
нам правильну путь. 
Слуга Божий Йосиф 
не шукав орієнтирів 
у минущих ідеях чи 
марних сподіваннях. У 
своєму посланні «Про 
поєднання в Христі» 
(3 червня 1976 року) 
він звернувся до своєї 
пастви з простою 
порадою: «Будьмо 
собою!» Це «буття 
собою» народжується 
в кожному з нас у 
той момент, коли ми 
в молитві до Отця 
Небесного розпізнаємо 
Його волю щодо 
нашого життя. І кожен 
з етапів біографії 
патріарха Йосифа 
позначений цим знаком 
автентичності, в серці 
якої перебуває Христос. 

Він був собою, коли 
відкрив у собі потяг до 
науки і присвятив цьому 
все своє життя не так 
власною академічною 
працею, як творенням 
умов та інституцій 
для інших. Він був 
собою, коли відчув 
поклик до священства 
і віддав цьому 
покликанню всього 
себе, незважаючи 
на обмеження і 
заборони здійснювати 
це служіння. Він був 
собою, коли відмовився 
від обіцяної свободи та 
високих посад, якщо 

відречеться від своєї 
Церкви. Він був собою, 
коли, потрапивши на 
Захід, став голосом і 
символом «мовчазної 
Церкви» у СРСР та 
всіх переслідуваних 
б е з б о ж н о ю 
тоталітарною владою. 
Він був собою, коли 
обстоював право 
релігійної спільноти, яку 
очолював, на патріаршу 
гідність. Лише така 
позиція дала йому 
можливість не залежати 
від карколомних змін 
довкола нього і гідно 
пройти всі ці перипетії 
історії. 

Сьогодні, коли ми 
часто чуємо про те, 
що живемо «плинні 
часи» чи навіть у «добу 
постправди», коли 
все навколо постійно 
змінюється, нема нічого 
тривкого й надійного, 
істини не існує, є лише 
«точки зору», має рацію 
той, у кого влада і гроші, 
а популярність можна 
здобути дешевими 
гаслами й обіцянками, 
− запрошення 
Йосифа Сліпого до 
автентичності, до «буття 
собою» знову набуває 
неабиякого значення.  

Бути собою ніколи 
не було легко, ще 
важче здійснювати 
своє покликання в 
часи непевності, які 

ми переживаємо 
тепер. На перший 
погляд, набагато 
легше і комфортніше 
пристосуватися до змін, 
прилаштуватися до 
зовнішніх обставини, 
відмовитися від визнання 
абсолютної Правди… 
Але горе людині яка 
перестає бути собою, 
яка втрачає себе. 
Життя патріарха 
Йосифа, воскресіння 
з катакомб нашої 
Церкви та її подальший 
динамічний розвиток 
свідчать, що лише той 
долає непостійність і 
плинність історії, хто 
постійно у своєму 
осерді залишається 
тим, ким сотворив його 
Господь. Цей шлях, хоч 
важкий та тернистий, є 
можливим і приносить 
людині велике 
внутрішнє задоволення 
та радість саме тому, 
що вона виконує 
свій християнський 
обов’язок та волю Божу 
і тільки так може бути 
собою.  

Тому в цей ювілейний 
рік нашого патріарха 
Йосифа заохочуємо 
всіх замислитися, ким 
ми є та яким є наше 
завдання в цьому 
земному паломництві 
до вічності, у нашій 
сьогоднішній мандрівці 
«крізь терни до зірок». 
І хай сам Господь Ісус 

«БУДЬМО СОБОЮ!»

Христос, який єдиний є 
Дорогою, Правдою і 
Життям, буде для нас 
тією провідною зорею, 
що дозволить здолати 
всі перепони на 
цьому шляху істинного 
пізнання самих себе 
через Його хрест і 
воскресіння. Життєва 
доля патріарха Йосифа 
переконує нас у тому, 
що з глибокою вірою 
та Божою допомогою 
людина незламної 
волі, яка не зрікається 
своєї Богом даної 
сутності, не зраджує 
свого покликання та 
здійснює своє служіння, 
за будь-яких обставин 
переможе у двобої зі 
злом та неправдою. 

Б л а г о с л о в е н н я 
Господнє на вас, з 
Його благодаттю 
і чоловіколюб’ям, 
завжди, нині, і 
повсякчас, і на віки 
вічні.

+ СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при 
П а т р і а р ш о м у 
соборі Воскресіння 
Христового, у день 
празника Стрітення 
ГНІХ, 15 лютого 2017 
року Божого

(Продовæеннÿ на ст. 23)
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Глава УГКЦ пропонує çамислитисÿ в Ювілейний рік патріарха 
Йосифа “над тим, ким ми є та ÿке наше çавданнÿ”

Неділя, 19 лютого 2017 
p.

Цими днями вся наша 
Церква в Україні 
і на поселеннях 
урочисто й соборно 

Середа, 15 лютого 2017 
p.

Життя патріарха Йосифа, 
як і кожного з нас, було 
не прямою дорогою, 
а радше лабіринтом, 
в якому кожний вибір 
є важливим. Адже на 
кожному повороті можна 
схибити, обравши не ту 
дорогу. 

Слуга Божий Йосиф 
не шукав орієнтирів у 
минущих ідеях чи марних 
сподіваннях. У своєму 
посланні «Про поєднання 
в Христі» (3 червня 1976 
року) він звернувся до 
своєї пастви з простою 
порадою: «Будьмо 
собою!». Це «буття 
собою» народжується 
в кожному з нас у той 
момент, коли ми в молитві 
до Отця Небесного 
розпізнаємо Його волю 
щодо нашого життя.

Ідеться в Посланні 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава до вірних 
УГКЦ з нагоди 125-річчя 
з дня народження 
патріарха Йосифа 

Сліпого. Як відомо, 
17 лютого 2017 року 
сповнюється 125-та 
річниця з дня народження 
патріарха Йосифа 
Сліпого – ісповідника 
віри та довголітнього 
предстоятеля УГКЦ.
На думку Предстоятеля 
Церкви, патріарх Йосиф 
став великою людиною 
не в одну мить: «Із 
дня у день він зростав 
у молитві, святості, 
мудрості, у почутті 
відповідальності, а 
передусім – у відданості 
Божій волі».
Далі Блаженніший 
Святослава пояснює, що 
означало «бути собою» 
для патріарха Йосифа: 
«Він був собою, коли 
відкрив у собі потяг 
до науки і присвятив 
цьому все своє життя 
… творенням умов та 
інституцій для інших. Він 
був собою, коли відчув 
поклик до священства і 
віддав цьому покликанню 
всього себе... Він був 
собою, коли відмовився 
від обіцяної свободи 
та високих посад, якщо 
відречеться від своєї 

Церкви. Він був собою, 
коли, потрапивши на 
Захід, став голосом і 
символом «мовчазної 
Церкви» у СРСР та 
всіх переслідуваних 
безбожною тоталітарною 
владою. Він був собою, 
коли обстоював право 
релігійної спільноти, яку 
очолював».

Як пише автор 
Послання, бути собою 
ніколи не було легко, 
ще важче здійснювати 
своє покликання в 
часи непевності, 
які переживаємо 
тепер. «Набагато 
легше і комфортніше 
пристосуватися до змін, 
прилаштуватися до 
зовнішніх обставини, 
відмовитися від визнання 
абсолютної Правди… Але 
горе людині яка перестає 
бути собою, яка втрачає 
себе», - додає він.

Тож життя патріарха 
Йосифа, воскресіння 
з катакомб УГКЦ та її 
подальший динамічний 
розвиток свідчать, 
що «лише той долає 

непостійність і плинність 
історії, хто постійно 
у своєму осерді 
залишається тим, ким 
сотворив його Господь».
Наприкінці Послання 
Глава Церкви пропонує 
замислитися в цей 
Ювілейний рік патріарха 
Йосифа над тим, ким ми 
є та яке наше завдання. 
«Життєва доля патріарха 
Йосифа переконує нас 
у тому, що з глибокою 
вірою та Божою 
допомогою людина 
незламної волі, яка не 
зрікається своєї Богом 
даної сутності, не зраджує 
свого покликання та 
здійснює своє служіння, 
за будь-яких обставин 
переможе у двобої зі 
злом та неправдою», 
- пише Блаженніший 
Святослав.   
    
Департамент інформації 
УГКЦ
ht tp ://news .ugcc .ua/
n e w s / g l a v a _ u g k t s _
proponuie_zamislitisya_v_
yuvіleyniy_rіk_patrіarha_
yosifa_nad_tim_kim_mi_
ie_ta_yakim_ie_nashe_
zavdannya_78699.html

«Великого баæайте»: Глава УГКЦ ç єпископами в Києві 
вшанував пам’ÿть патріарха Йосифа та Геро¿в Небесно¿ сотні

відзначає 125-ліття з 
дня народження в’язня 
Христа ради, ісповідника 
віри, великого святителя 
і вчителя нашої 
Церкви світлої пам’яті 

патріарха Йосифа 
Сліпого. За дивним 
Божим промислом, ці 
урочистості збігаються 
із днями пам’яті Героїв 
Небесної сотні. Постать 

етнарха, батька нашого 
народу через нашу 
історію продовжує до нас 
промовляти.

(Продовæеннÿ на ст. 25)
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«Великого баæайте»...

Такими словами 
Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
розпочав проповідь 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії з 
нагоди 125-річчя від дня 
народження патріарха 
Йосифа Сліпого 19 
лютого в Патріаршому 
соборі Воскресіння 
ГНІХ в Києві. Разом із 
Главою Церкви молилися 
єпископи УГКЦ та 
духовенство.

Предстоятель Церкви 
запросив до святочного 
слова «людину, яка 
була учнем патріарха 
Йосифа і яка увібрала 
в себе його ідеї й дух»: 
«За задумом патріарха 
Йосифа ця особа 
відновила УКУ у Львові. 
Сьогодні - це президент 
цього університету, 
який є великим дітищем 
патріарха. Прошу до 
слова владику, який 
нині є батьком для 
наших людей на великій 
території Західної 
Європи, єпископа Бориса 
(Ґудзяка)».

Оповідаючи про 
Страшний суд, 
описаний у недільному 
євангельському уривку, 
владика Борис зазначив, 
що застанова над ним 
спонукає до страху. 
Але чого нам боятися? 
Що підкреслює в цьому 
уривку Господь? «Він 
навчає, що нам потрібно 
остерігатися гріха. Ті, які в 

цій розповіді є засуджені, 
були покарані не за те що 
вони зробили, а за те, що 
не зробили», - пояснив 
проповідник. Та, згадуючи 
патріарха Йосифа в 
річницю Майдану, ми 
ставимо собі питання: як 
приклад цього великого 
послідовника Христа 
сьогодні промовляє до 
нас? Що нам робити в 
дусі патріарха, щоб ми не 
боялися на Страшному 
суді? «Блаженніший 
Йосиф прожив велику 
історію (майже століття) 
буремних, драматичних, 
трагічних геноцидальних 
подій. Перша світова 
війна, Голодомор, Друга 
світова війна, Голокост… 
Сам він був засланий на 
Сибір, пройшов багато 
перевезень із табору в 
табір. Після дванадцяти 
років каторги він пише з 
таборів до своїх вірних 
таке: «Великого бажайте! 
Одушевлятися великим, 
високим, мати перед 
очима гідну мету – це 
підносить людину».

Владика Борис також 
дав вірянам настанови: 
«Бажаймо великого в 
нашому малому житті! 
Думаймо про добро! 
Очистьмо свої почуття 
від негативу, нарікань, 
критики... Сьогодні ми не 
можемо знеохочуватися. 
Станьмо перед постаттю 
патріарха Йосифа, 
подивімося сьогодні про 
нього фільм і подумаймо, 
як він не здавався у 
важких обставинах». 

За словами єпископа, 
молитва, впевненість у 
Божій присутності, сила 
у великого Бога і те, що 
з ним всі єпископи, сотні 
священиків і сотні тисяч 
членів його Церкви, які 
поділяють його долю, 
давало силу патріархові. 
«Згадаймо, як три  роки 
тому ми, солідарно, крізь 
мороз, гуртувалися в 
молитві тут, спочиваючи 
в теплому підвалі, 
споживаючи теплий 
борщ, долали страх 
та сумнів. Сьогодні до 
нас промовляє постать 
патріарха Йосифа, - вів 
він далі. -  Якщо тобі 
тяжко, бо тіло болить  і 
вже сивина на голові, 
подумай що в 71 рік 
патріарх Йосиф починав 
нове життя. Він - той, 
про якого не відомо 
було, чи живий, бо у світі 
вже за нього правилися 
панахиди. Сьогодні 
патріарх несе з нами наш 
хрест і заохочує великого 
бажати, бути собою, бути 
українцем, християнином, 
запевняючи, що великий 
Бог є з нашим народом, 
що Богом дана гідність є 
великим скарбом, якого 
ніхто не сміє потоптати і 
знівечити».

Що сказав би патріарх, 
якби стояв перед нами? 
«Того, кому розбомбили 
хату, прихистити, а якщо 
хтось з нашого народу не 
має що їсти – нагодувати, 
коли хтось є травмований 
місяцями військової 
служби – пригорнути і 

зцілити, запевняючи про 
велику Божу благодать», 
- закликав президент УКУ. 
Єпископ також пригадав, 
що БФ «Карітас» знову 
робить особливу збірку 
для потребуючих, голодних 
і нагих: «Цей Фонд вже 
простягнув руку мільйонам 
наших співвітчизників, і ви 
також вивертаєте кишені, 
на колінах молитеся за мир, 
справедливість і гідність. 
Божі дари тривають! 
Ти - Божий, дар, скарб, 
таїнство, Господня ікона… 
Бог є з нами, кличе нас до 
солідарності і щедрості, 
жертви, свідчення». 
Патріарх Йосиф особливо 
закликав до свідчення. 
«Будьте свідками Христа в 
Україні і на землях вашого 
вільного і невільного 
поселення, на всіх 
континентах нашої бідної 
планети, не засоромте 
землі української, 
збережіть у ваших душах 
чисте і непорочне ім’я 
своєї Церкви», - закликав 
владика Борис.

Наприкінці Літургії всі 
помолилися панахиду 
за упокій слуги Божого 
патріарха Йосифа Сліпого 
та Героїв Небесної сотні.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/video/
velikogo_bazhayte_glava_
ugkts_z_iepiskopami_u_
kiievі_vshanuvali_pamyat_
patrіarha_yosifa_ta_geroiv_
nebesnoi_sotnі_78731.html

(продовæеннÿ ç попередньо¿ сторінки)

(Продовæеннÿ на ст. 25)
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Папа Франциск: Великий Піст – це перехід від рабства до свободи

02/03/2017 
 
«Подих Божого життя 
звільняє нас від 
задушливого повітря 
смутку та примирення з 
обставинами, до якого 
ми звикли», – сказав 
Папа Франциск у 
проповіді під час Святої 
Меси, відслуженої у 
Попільну Середу в 
базиліці Святої Сабіни 
в Римі.

Святіший Отець очолив 
процесійний похід від 
базиліки св. Анзельма 
(при венедиктинському 
монастирі), до базиліки 
св. Сабіни (отців-
домініканців). Базиліка 
святого Анзельма 
та святої Сабіни 
розташовані на 
Авентинському пагорбі 
Риму. Після завершення 
процесійного походу в 
базиліці святої Сабіни, 
Папа Франциск 
відслужив Святу Месу 
та звершив обряди 
Попільної Середи, в яких 
відображається покута, 
духовне очищення душі 
та шлях повернення до 
Бога з чистим серцем та 
новим духом.

Як і попередніми 
роками попіл на 
голову Святішого Отця 
наклав словацький 
кардинал Йозеф Томко, 
вислужений префект 
Конгрегації Євангелізації 
народів, адже він є 
титулярним настоятелем 

базиліки святої Сабіни. 
Кардиналові Томко 
випала честь накладати 
попіл на трьох 
Вселенських Архиєреїв: 
святого Івана Павла 
ІІ, Венедикта ХVІ та 
Франциска.

Пригадуючи заклик 
до навернення у 
книзі старозавітнього 
пророка Йоіла: 
«Поверніться до мене 
усім вашим серцем, 
[...] поверніться до 
Господа, Бога ва¬шого 
[...] Зберіть народ, 
скличте громаду! Старих 
згромадьте, зберіть дітей 
і немовлят при грудях! 
(див. Йоіл, 2, 12-18), 
Святіший Отець вказує, 
що розпочинаючи час 
благодаті, черговий 
раз скеровуємо наш 
погляд до «милосердя 
Отця. Великий Піст – це 
шлях, який провадить 
до перемоги милосердя 
над усім тим, що 
намагається придушити 
нас, або спонукати до 
чогось, що не відповідає 
гідності Божих дітей. 
Великий Піст – це 
перехід від рабства до 
свободи, від страждання 
до радості, від смерті 
до життя. Посипання 
голови попелом, з яким 
вирушаємо в дорогу, 
нагадує нам наш 
первісний стан: нас 
створено із землі, ми 
зроблені з пороху. Так, 
але створені з пороху в 
люблячих Божих руках, 

Який вдихнув Свій 
подих життя в кожного 
з нас і прагне й далі це 
робити».

Божому подихові життя 
протилежні задушливість 
егоїзму, дріб’язкових 
амбіцій та мовчазної 
байдужості. Подих 
Божого життя рятує 
від цієї задушливості, 
яка позбавляє віри, 
охолоджує милосердя 
і стирає нашу надію. 
Подих Божого життя 
звільняє від цієї 
задушливості, яку 
ми часто навіть не 
усвідомлюємо, що 
більше, навіть вважаємо 
її «нормальною», хоча й 
відчуваємо її наслідки. 
«Ми вважаємо її 
звичайною,  «бо звикли 
дихати задушливим  
повітрям розрідженої 
надії, повітрям смутку 
та примирення з 
обставинами, паніки та 
ворожості, – наголосив 
Його Святість. – Піст є 
для того, щоб сказати 
“ні”. “Ні” придушенню 
духа, викликаному 
байдужістю, недбалим 
думкам про те, що 
життя ближнього 
мене не стосується, 
спробам баналізації 
життя. Великий Піст 
– це “ні” отруті 
порожніх, беззмістовних 
слів, жорстокому 
та поспішному 
к р и т и к у в а н н ю , 
спрощеному ставленню 
до людських проблем, 

особливо до тих, які 
стосуються найбільш 
терплячих».

За словами Папи 
Франциска, Великий 
Піст означає також “ні” 
поверховній молитві, 
яка приглушує совість, 
благодійності, що веде 
до самозаспокоєння. 
«Великий Піст, – сказав 
Святіший Отець, – це 
час пам’яті, час, щоб 
замислитись і запитати 
себе самих: “Щоби 
з нами сталося, якби 
Господь зачинив перед 
нами двері? Що було би з 
нас без Його милосердя, 
яке ніколи не втомлюється 
прощати і завжди дає 
нагоду розпочинати 
наново?»

На закінчення проповіді 
у Попільну Середу, Його 
Святість вказав, що 
Великий Піст – це час, 
«щоб наново дихати, це 
час відкрити серце Божому 
подихові, що Єдиний може 
перетворити з пороху в 
людину. «Піст – це час 
співчуття, щоб сказати 
разом із псалмоспівцем: 
“Поверни мені радість 
спасіння твого і духом 
великодушним зміцни 
мене” (див. Пс 51), щоб 
ми своїм життям звіщали 
Твою хвалу».

http://uk.radiovaticana.va/
news/2017/03/02/папа_
франциск_великий_піст_–_
це_перехід_від_рабства_
до_свободи/1296018



Онтаріо, Канада

Глава УГКЦ на початок посту: «Найбільша пораçка 
укра¿нського народу настане тоді, коли почнемо 

ненавидіти ворога»
28 лютого 2017 p. 

Коли ми починаємо 
постити, не робімо 
сумні обличчя, бо – це 
час духовної весни, коли 
життя, яке Господь Бог 
дарував нам у момент 
хрещення, починає 
оживати.

Про це сказав 
Патріарх Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви 26 лютого, у 
Неділю всепрощення, 
у місті Сент-Кетерінс 
(провінція Онтаріо, 
Канада) під час 
душпастирського візиту 
до української греко-
католицької громади 
парафії Святих Кирила 
і Методія, повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

«Великий піст – це час 
духовного оновлення. 
Але найважливішим 
інструментом, щоб 
почати цей рух, є 
прощення», - зауважив 
він. 

За словами Патріарха, 
українському народу, 
який виборює на фронті 
свою свободу, дуже 
непросто сьогодні чути 
про прощення.

«Мене багато 

запитують, як можна 
прощати нашим 
ворогам, які щодня 
вбивають нас, 
забирають у нас 
свободу? Як прощати 
в умовах війни? Це 
складне питання. Але 
я на нього відповідаю 
так: найбільша невдача, 
найбільша поразка 
українського народу 
настане тоді, коли 
почнемо ненавидіти 
нашого ворога. Тоді 
ворог уже переміг нас у 
нашому серці, тому що 
ненависть не породжує 
героїв. Ненависть 
породжує злочинців. 
Героїв народжує 
любов, - любов до 
своєї Батьківщини, до 

своєї рідної землі, до 
свого народу», – заявив 
Глава УГКЦ.

Першоєрарх наголосив, 
що українських воїнів, 
із якими він спілкувався, 
дуже непокоїть те, що 
вони мусили зупиняти 
ворога ціною його 
крові.

«Вони мають докори 
сумління, що мусили 
вбити несправедливого 
нападника, але в 
жодного з них я не 
бачив в очах ненависті. 
Їхня совість змушує 
їх по-християнськи 
переживати навіть 
трагедію війни», – 

сказав проповідник.

Патріарх Святослав 
закликав усіх у час 
Великого посту просити 
в Господа Бога 
прощення, для нас і для 
наших ворогів.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/state/
na t i o na l _ r e l i g i o u s _
question/66205
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Bishop Stepan Meniok

Владика УГКЦ післÿ відвідин Авді¿вки і Мар'¿нки роçповів 
про æахливі будні мешканців прифронтово¿ çони

1 березня 2017p.

Нещодавно владика Степан, Екзарх Донецький УГКЦ, із 
благословення Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, 
разом із командою БФ «Карітас» відвідав Авдіївку, де 
напередодні від чергового артудару по житловому 
сектору у старій частині міста сильних руйнувань 
зазнали багатоповерхівки та приватні будинки.

У супроводі військових CIMIC була здійснена 
первинна оцінка потреб для відновлення пошкоджених 
домогосподарств, продуктової та медичної допомоги.

Владика побував у Мар’їнці, де спілкувався з вихованцями місцевого центру дитячої та юнацької 
творчості. 

Пропонуємо кілька думок і вражень владики Степана після цих відвідин.

«Таке враження складається, коли мандруєш по цих пустих зруйнованих будівлях, що ведеться біологічна 
війна. Тоді, коли людей отруюють і вони гинуть, а після них залишаються лише помешкання, речі. Йдучи 
пустою вулицею, я зустрічав й бідних безпритульних тварин. До мене прибився кіт, який шукав своїх 
господарів.  Повертався я із препаскудним настроєм і тягарем на душі.

В Мар'їнці я відвідав місцевий центр творчості для молоді і дітей. Мені навіть влаштували там невеликий 
концерт.

Спілкуючись із постраждалими, я чув багато нарікань. Люди прийшли до мене жалітися то на військових, 
які зайняли їхнє житло, то на владу…А там фронтова лінія, наші військові змушені жити в домівкх 
місцевих жителів.

У місті продовжує активно діяти БФ «Карітас», міська влада цьому сприяє.

Люди живуть в постійному психологічному напруженні. Уявіть собі, вони щовечора лягають спати з 
думкою, що снаряд може влучити в їхні помешкання.

Одна жінка, бачачи, що я належу до духовного сану, промовила до мене: «Я хотела бы спокойно 
умереть и больше ничего». А я їй на те: «Ну, гаразд. А що робити молоді?».
Будь-хто, якби йому сказали жити під обстрілами, одразу відчув би зміну в своєму організмі; йому 
нічого би не було миле. А ви уявіть собі, люди постійно живуть під таким тиском. Тому цілком ймовірно, 
що з часом вони будуть мати зрушення в психіці.

Усюди діє військова адміністрація, бо не довіряють цивільним».

Про це повідомила прес-служба Донецького екзархату УГКЦ.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/66222
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Діти Луганщини отримають допомогу в рамках акці¿ 
«Папа длÿ Укра¿ни»

Глава УГКЦ висловив співчуттÿ рідним і блиçьким 
çагиблих на шахті в с. Глухів

28 лютого 2017 p.

За ініціативи та 
фінансової підтримки 
Папи Римського 
Франциска у 
лютому благодійною 
організацією «Луганське 
обласне відділення 
« М і ж н а р о д н о ї 
благодійної організації 
«Благодійний фонд 
«СОС Дитяче містечко» 
розпочато програму 
«Гуманітарна підтримка 
вразливих дітей до 7 
років вздовж контактної 
лінії». Програма 
реалізовується у рамках 

Гуманітарної акції 
«Папа для України». 
Про це інформує прес-
служба Луганської 
ОДА.

У межах програми 
працівники організації 
надають базову 
підтримку у вигляді 
дитячих продуктів 
харчування, засобів 
дитячої гігієни, сезонного 
одягу, взуття, комплектів 
для новонароджених, 
ліків та вітамінів. Також 
поліпшуються умови 
доступу до медичного 
обслуговування та 

якісної підтримки 
фізичного і психічного 
здоров’я дітей та батьків 
у Попаснянському, 
Станично-Луганському 
та Новоайдарському 
районах, де надається 
психологічна підтримка 
та кваліфіковані медичні 
консультації.

Допомога надається 
найбільш потребуючим 
бенефіціарам. Відбір 
сімей відбувався 
відповідно до певних 
критеріїв уразливості, 
розроблених спільно з 
місцевими державними 

партнерами. 

Наразі вже відібрано 
1000 дітей від 0-3 років 
і 500 дітей 3-7 років.

Нагадаємо, наприкінці 
грудня на Донбас 
поступила перша 
партія допомоги від 
Папи Римського.

h t tp s : // r i su .o rg .ua/
ua/ index/a l l _news/
catholics/vatikan/66209

Четвер, 02 березня 
2017 p.
  
Сьогодні трапилася 
страшна трагедія, яка 
забрала життя вісьмох 
наших шахтарів. 
З цього приводу 
висловлюю співчуття і 
молитовну близькість 
родинам загиблих. 
Молюся в наміренні 
новопрес тавлени х , 
щоб Господь був 
милосердним до них та 
оселив їх у місці, «де 
немає болю і печалі, 
а вічне і безконечне 
життя». Для вас усіх 
випрошую кріпості та 
допомоги Божої.

Такими словами 
висловив свій біль з 
приводу трагедії, яка 
трапилася 2 березня на 
шахті №10 «Степова», 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, Отець і 
Глава УГКЦ.

«Вони спустилися в шахту 
для того, щоб своєю 
працею послужити нам 
усім. Вибух забрав 
їхні дорогоцінні життя. 
Вугілля, скроплене 
їхньою кров’ю, для нас 
є застереженням, а 
воднораз і закликом 
пам’ятати про цінність 
людського життя. Задля 
його збереження 
необхідно докладати 

всіх зусиль», – сказав 
Глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав 
закликав усіх до 
молитви, адже, за 
його словами, «лише 
наша спільна молитва 
зможе зцілити біль, який 
сьогодні переживають 
не тільки рідні і близькі 
потерпілих, але і всі 
наші гірники».

Як повідомила прес-
служба ДСНС, 2 
березня, близько 12:50, 
на Львівщині, у селі 
Глухів, на шахті №10 
«Степова» на горизонті 
550 метрів внаслідок 
вибуху стався обвал 

гірської породи.

За даними, на шахті 
працювали 172 гірники, 
на аварійній ділянці 
працювали 34 гірники, 
з яких 8 загинули, а 6 
гірників із травмами 
підняли на поверхню.           

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
n ew s /g l a v a _ug k t s _
v is lov iv_spіvchut tya_
r і d n i m _ і _ b l i z k i m _
zagiblih_na_shahtі_v_s_
gluhіv_78841.html
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Папа: справæній піст – це допомога блиæнім

03/03/2017 

Справжній піст полягає 
у тому, щоб допомагати 
тим, хто цього потрібує. 
Такою була головна 
думка Папи Франциска 
у проповіді під час 
Святої Месу у резиденції 
«Дім Святої Марти» у 
Ватикані у п’ятницю, 3 
березня 2017 р.

Біблійні читання, 
призначені Римо-
Католицькою Церквою 
на цей день, говорять 
про піст, про покуту, 
до яких нас запрошує 
Господь, зокрема, у цей 
час Чотиридесятниці, 
щоб за їх допомогою 
ми могли наблизитись 
до Нього. Як навчає 
нас псалмоспівець, 
Бог віддає перевагу 
«розкаяному серцю», 
яке визнає себе грішним 
перед Творцем.

У першому біблійному 
читанні з книги пророка 
Ісаї розповідалось про 

те, що Бог засуджує 
фальшиву релігійність, 
перестерігає перед 
лицемірством посту, 
що часто виявляється 
у користолюбстві 
та невідповідному 
ставленні до працівників 
і підлеглих. Такі 
люди, з одного боку, 
постять та каються, 
а з іншого, чинять 
несправедливі вчинки 
та «брудні справи». 
Натомість, як наголосив 
Вселенський Архиєрей, 
Господь закликає до 
справжнього посту, 
що відзначається 
уважність до ближнього. 
Лицеміром є той, хто 
постить лише напоказ, 
назовні, в той час, 
коли залишається 
н е с п р а в е д л и в и м 
стосовно ближніх та 
використовує в своїх 
брудних інтересах 
інших людей. Щедра 
пожертва на церкву 
не звільняє від виплати 
справедливої заробітної 
платні підлеглим 
працівникам, які також 

повинні утримувати свої 
сім’ї, та не виправдовує 
незаконних фінансових 
махінацій.

Серед іншого, Єпископ 
Риму перестеріг також і 
перед марнославством, 
яке, іноді, може 
закрастись до нашої 
душі: даючи милостиню, 
молячись та постячи не 
потрібно трубити про 
це на весь світ, таким 
чином, роблячи собі 
рекламу. Про наші 
добрі великопосні діла 
нехай буде відомо лише 
Небесному Отцеві.

На закінчення Глава 
Католицької Церкви 
процитував уривок із 
старозавітної книги 
пророка Ісаї, в якому 
передано підсумок 
того, як повинен 
виглядати справжній 
піст: «Ось піст, який 
Я люблю: кайдани 
н е с п р а в е д л и в о с т и 
розбити, пута 
кормиги розв’язати, 
пригноблених на волю 

відпустити, кожне ярмо 
зламати, з голодним 
своїм хлібом поділитись, 
увести до хати бідних, 
б е з п р и т у л ь н и х , 
побачивши голого, 
вдягнути його, від брата 
твого не ховатись». 
Проповідник заохотив 
призадуматись над тими 
словами, поглянувши 
у наше серце та 
призадумавшись над 
тим, як ми постимо, як 
молимось, як чинимо діла 
милосердя?! Зокрема, 
закликав роздумати 
над значенням посту 
в той час, коли 
повертаючись з вечері, 
за яку заплатили, 
наприклад, коло 200 
євро, проходимо повз 
голодного безхатченка, 
не звертаючи на нього 
найменшої увагу.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/03/03/
с в я т а _ м е с а _ у _
резиденції_дім_святої_
марти/1296253

«Враæає те, що діти çмушені навчатисÿ у практично çруйнованих 
школах», – інтерв’ю Глави УГКЦ длÿ ватиканського радіо

П'ятниця, 24 лютого 
2017 p.

В останні кілька годин ми 
отримали повідомлення 
про продовження 
сутичок . Перемир'я, 
проголошене минулого 

понеділка, не діє. Війна 
триває вже протягом 
трьох років: важка зброя 
продовжує надходити на 
територію України, що 
призводить до серйозних 
наслідків для населення.

Що є найбільш 
терміновим?
Є три категорії 
людей, які повинні 
перебувати в центрі 
уваги міжнародного 
співтовариства. По-

перше, це люди, які 
опинилися в так званій 
"сірій зоні": ми говоримо 
про території, що 
пролягають вздовж 

(Продовæеннÿ на ст. 31)
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Враæає те, що діти çмушені навчатисÿ ...

лінії розмежування 
між окупованою 
територією і теренами, 
к о н т р о л ь о в а н и м и 
Урядом України, де 
населення вже три 
роки поспіль живе під 
постійними обстрілами. 
Ідеться про майже 200 
тис. осіб: в основному 
це літні люди та матері 
з маленькими дітьми. Ці 
люди не можуть звідти 
піти, вони не знають, 
куди йти! Згідно з 
офіційною статистикою 
ЮНІСЕФ, у "сірій 
зоні" проживає 12 тис. 
дітей. Серед численних 
випадків, з якими ми 
зіштовхнулися, багато 
з цих дітей зазнало 
не тільки фізичних, а й 
психологічних травм: є 
діти, які після обстрілів не 
розмовляють, втрачають 
дар мови. Ми, як 
Церква, докладаємо всіх 
зусиль, щоб допомогти 
таким людям. Державні 
організації тут не діють 
– працюють тільки 
релігійні громади, якими 
рухає любов до Бога і 
ближнього, і внутрішня 
сила, яка веде їх до 
цих людей. Тепер, коли 
Святіший Отець ініціював 
гуманітарну акцію 
"Папа для України", 
у розпорядженні цих 
громад з’явилися кошти 
на їжу, ліки, речі, 
необхідні для виживання 
цих людей.
 
Ви говорили про три 

категорі¿ риçику...
Друга категорія 
стосується людей, які 
опинилися на окупованій 
території: туди допомога 
міжнародної спільноти 
не доходить. Єдиною 
можливістю нашої 
Церкви надати підтримку 
на цих територіях є 
наші священики, які там 
залишилися разом із 
місцевим населенням. 
Вони часто повертаються 
на території, які 
к о н т р о л ю ю т ь с я 
Українським урядом, 
заповнюють свої 
автомобілі предметами 
першої необхідності 
і везуть їх людям. На 
окупованих територіях 
люди страждають від 
голоду. Третю категорію 
формують переміщені 
особи, які з окупованих 
територій і з "сірої 
зони" переселилися 
в центрально-західні 
регіони України. За 
офіційними даними, їх є 
1 млн 700 тис. чоловік, 
але реальна цифра 
набагато вища і налічує 
понад два мільйони. В 
нашій Церкві працює 
БФ “Карітас”, що є чи не 
єдиним "інструментом" 
пошуку цих людей для 
надання відповідної 
допомоги.
 
Проçвучав новий 
çаклик ЮНІСЕФ: 
мільйон дітей 
потребує терміново¿ 
г у м а н і т а р н о ¿ 

допомоги на Сході 
Укра¿ни. Якою є цÿ 
ситуаціÿ?
Офіційна статистика 
ЮНІСЕФ нас вразила. 
Ми знали, що цифри 
були високими, але 
з деяких точок зору 
вони перевершили 
всі наші побоювання. 
Страждання одного 
мільйона дітей – це 
страждання невинних. 
У зв’язку з цим я відчув 
обов’язок звернутися до 
міжнародної спільноти, 
щоб зробити все 
можливе для припинення 
вогню – неодмінної 
умови для того, щоб 
зупинити це насильство. 
Церква дає голос тим, 
хто без голосу: глибоко 
вражає те, як живуть 
діти, як вони змушені 
навчатися у практично 
зруйнованих школах. 
Крім того, 19 тис. дітей цих 
територій перебувають 
у постійній небезпеці 
через наявність 
в иб у хонебе з пе ч ни х 
предметів і мін, 
розкиданих довкола. У 
кожному шкільному класі 
є плакат, де маленьким 
громадянам пояснюють 
важливість не чіпати 
невідомих предметів, тим 
не менше часто якась 
дитина все ж отримує 
поранення. Воєнізовані 
групи залишають на 
землі іграшки, наповнені 
вибухівкою: і беруть ці 
іграшки не солдати, а 
діти.

 
У США повідомили, 
що будуть 
п р о д о в æ у в а т и 
в и м а г а т и 
д о т р и м а н н ÿ 
м і н с ь к и х 
д о м о в л е н о с т е й 
ç боку Росі¿. 
Щось çмінилосÿ ç 
приходом ново¿ 
а д м і н і с т р а ц і ¿ 
Трампа?
Не змінилося нічого. 
Усі ці домовленості, на 
жаль, на території не 
працюють. Ми знаємо, 
що не існує військового 
вирішення конфлікту 
в Україні; тому я 
закликаю міжнародне 
с п і в т о в а р и с т в о 
п р о д о в ж у в а т и 
д о к л а д а т и 
дипломатичних зусиль 
для припинення вогню.
 
Ви говорили про 
особисту допомогу 
Папи Франциска, 
про çбір поæертв 
длÿ Укра¿ни. 
Ви інформуєте 
Свÿтішого Отцÿ про 
ситуацію в Укра¿ні?
Ми стараємося 
інформувати Святішого 
Отця, але я повинен 
сказати, що й сам 
Єпископ Рима дуже 
добре обізнаний: 
Апостольський нунцій 
постійно відвідує ці 
зони. Під час зустрічі 
з Папою я розповідаю 

(Продовæеннÿ на ст. 31)

(продовæеннÿ ç попередньо¿ сторінки)

(Продовæеннÿ на ст. 32)
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йому історії, події з 
життя конкретних людей. 
Я також повідомив 
Святішому Отцеві, що 
український народ очікує 
його візиту, бо щиро 
вірить (не тільки католики, 
а й невіруючі), що 
візит Папи Франциска 

покладе край війні. 
Запрошення Святішому 
Отцеві ми передали від 
Синоду Єпископів нашої 
Церкви, Єпископської 
конференції римо-
католицьких єпископів та 
сам Президент України. 
Очевидно, рішення, яке 

ми поважаємо, буде 
прийняте Святішим 
Отцем.
     
 Переклад з 
італійської Секретаріату 
Глави УГКЦ в Римі
ht tp ://news.ugcc.ua/
i n t e r v i ew / І n t e r v y u _

Враæає те, що діти çмушені навчатисÿ ...
(продовæеннÿ ç попередньо¿ сторінки)

b l a z h e n n і s h o g o _
s v y a t o s l a v a _ d l y a _
іtalіyskoi_sektsіi_radіo_
vatikanu_78790.html

Глава УГКЦ çвернувсÿ до міæнародно¿ спільноти ç 
проханнÿм çахистити дітей – æертв війни в Укра¿ні

23 лютого 2017 p.

Перебуваючи з 
робочим візитом у 
Римі, Блаженніший 
Святослав, Глава 
УГКЦ, звернувся до 
міжнародної спільноти 
із закликом “почути 
голос стражденних 
дітей, жертв війни в 
Україні” та “докласти 
всіх зусиль, щоб 
зупинити агресора”. 
Про це повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ 
з посиланням на 
Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі.

  
Заклик Предстоятеля 
УГКЦ є реакцією 
на оприлюднення 
статистичних даних 
Всесвітньої організації 
UNICEF, структурної 
одиниці ООН для 
захисту  прав дітей та 

підлітків в усьому світі, а 
також створення умов 
для їх гідного життя та 
повноцінного розвитку. 
За останніми даними, 
опублікованими 18 
лютого, в Україні 
налічується один 
мільйон дітей, прямих 
жертв війни на Сході 
країни.
“Ці дані свідчать про 
страшну гуманітарну 
катастрофу в серці 
Є в р о п е й с ь к о г о 
континенту”, – пише 
у своєму зверненні 
Блаженніший Святослав 
і наголошує, що “це 
не може і не повинно 
залишатися невидимим 
для міжнародної 
спільноти”.

“Як Церква, ми 
відчуваємо обов’язок 
стати голосом 
найбільш незахищених і 
невинних, донести їхній 
крик про допомогу до 

світу та захистити їхнє 
право жити у світі без 
несправедливості та 
насилля”.
Глава УГКЦ додає, що, 
“на превеликий жаль, 
незважаючи на зусилля 
міжнародної спільноти, 
упродовж останніх 
трьох років так і не 
відбулося остаточного 
припинення війни”, 
тому “ми просимо 
п р о д о в ж у в а т и 
використовувати всі 
можливі засоби для 
зупинення агресора. 
Звертаюся із закликом 
захистити дітей, жертв 
цієї війни, та усвідомити, 
що ми переживаємо 
найбільшу після 
Другої світової війни 
гуманітарну катастрофу 
в Європі”.

Згідно з даними 
організації UNICEF, 
кількість дітей, жертв 
війни в Україні, 

порівняно з минулим 
роком зросла вдвічі. З 
одного мільйона дітей 
прямих жертв 19 тисяч 
дітей щоденно живуть в 
умовах бомбардування, 
а 12 тисяч відчувають 
цю небезпеку бодай 
раз на місяць.

h t t p : / / r i s u . o r g . u a /
ua/ i ndex/a l l _news/
ukra ine_and_wor ld/
i n t e r n a t i o n a l _
relations/66167/



Свÿщеники УГКЦ подÿкували Папі çа ікону та çапросили 
його до Зарваниці

27 лютого 2017 p.

Папа Римський 
Франциск 26 лютого 
прийняв делегатів 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівської архиєпархії 
УГКЦ: ректора 
Марійського духовного 
центру «Зарваниця» 
о. Володимира 
Фірмана та судового 
вікарія Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії 
о. Романа Дутчака.

Священики від 
імені Архиєпископа 
і Митрополита 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівського Василія 
(Семенюка) подякували 
понтифіку за дар 
чудотворної ікони 
Лику Христового, 
яка впродовж 11 
днів перебувала 
на Тернопільщині і 
викликала неабиякий 
ажіотаж та духовне 
піднесення:
«Його святість з великою 
радістю сприйняв той 

факт, що вшанувати 
святу реліквію часів 
Ісуса Христа прибуло за 
всі дні близько 400 тисяч 
вірних, - розповідає о. 
Володимир Фірман. – 
Ми також передали 
найщиріші вітання та 
глибоку вдячність від 
Митрополита Василія 
і запросили Святішого 
Отця відвідати 
Зарваницю, яка входить 
до числа 20 найбільших 
Марійських центрів 
Європи».

Також священики 
висловили вдячність 

Папі за молитву та 
підтримку українського 
народу у ці нелегкі часи 
та подарували ікону 
Спаса Нерукотворного, 
яка нещодавно була 
написана Миколою 
Шевчуком на Другому 
В с е у к р а ї н с ь к о м у 
пленері іконопису та 
сакрального мистецтва 
«Вікно у Небо. 
Зарваниця-2017».

Нагадуємо, що цими 
днями ікону Спаса 
Нерукотворного було 
повернуто до особистої 
захристії Папи 

Римського у Ватикані. 
Поява святині в Україні 
стала символічним 
актом підтримки 
Святим Престолом 
українського народу 
у складний для 
нього час та стала 
важливим духовним 
середником об’єднання 
вірних у молитві за 
Україну, повідомляє 
сайт Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії 
УГКЦ,

h t tp s : // r i su .o rg .ua/
ua/ index/a l l _news/
catholics/vatikan/66200
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Archeparchy’s 2016 Participation in National Collection of 
the United States Catholic Conference of Bishops

Collection for the Church in Central and Eastern Europe  $9,375.00
Catholic Home Mission Appeal     $9,564.00
Peter’s Pence Collection      $14,252.00

God richly bless those who shared with others for pastoral outreach and humanitarian efforts!



Відділ в  Філядельфії                               Philadelphia Chapter

“MARTYRDOM REDEFINED”

SYMPOSIUM ON THE 100TH ANNIVERSARY 

BISHOP STEPHEN SOTER ORTYNSKY, OSBM
FIRST BISHOP OF UKRAINIAN CATHOLICS IN THE U.S. (1907-16)

Saturday, April 1, 2017
2:00 - 5:00 pm 

Registration - 1:30 - 2:00 pm

Manor College Basileiad Library
700 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046

Speakers

•	 Andrij	V.R.	Szul,	
Ph.D.,	J.D.

•	 Most	Rev.	Basil	H.	
Losten,	Bishop	

Emeritus,	D.D.,	LLD	
(Hon.)

•	 Very	Rev.	Ivan	
Kaszczak,	Ph.D.

•	 Sister	Ann	Laszok,	
OSBM,	M.A.

•	 Alexander		
Lushnycky,	Ph.D.

of the passing of
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Осередок Праці Наукового Товариства ім. Шевченка  у Філядельфії та Менор Каледж   
запрошує  всіх прибути на Академічний Полуденок з нагоди сто-ліття смерти першого 
епископа УКЦ в США, Стефана Сотера Ортинського, під гаслом “ НЕУМУЧЕНИЦТВО 
АБО НОВЕ ОКРЕСЛЕННЯ МУЧЕНИЦТВА” яке відбудеться в суботу  1-го квітня 2017 
о год. 2-5 по пол., в MANOR COLLEGE  BASLEIAD LIBRARY,  700  FOX CHASE RD. 
JENKINTOWN, PA. Між доповідачами: Кир Василь Лостен, о. д-р. Іван Кащак, Сестра 
Анна Лашок, ЧСВВ,  д-р Андрій Шуль та д-р Олександер Лужницький. Після доповідей 
при вині смачна перекуска. Вступ за добровільними датками. Реґістрація 1:30 по пол. 
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Молитовне наміреннÿ на береçень 2017

На березень 2017 Папа Франциск призначив для «Всесвітньої мережі молитви в наміреннях 
Папи»/«Апостольства молитви» євангелізаційне намірення, яке звучить: «Щоб переслідувані 
християни зазнали підтримки всієї Церкви через молитву та матеріальну допомогу».

http://uk.radiovaticana.va/news/2017/03/02/молитовне_намірення_на_березень_2017/1296025


