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В цьому випуску:  

Папа: до Біблії треба ставитись як до власного мобільного телефону – 
завжди мати під рукою - ст. 28

РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ТРЕТЮ 
НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

На середині нашої подорожі Великим постом нас 
закликається до особливого вшанування Святого 
Хреста, який гарно прибраним покладено на тетраподі, 
чи малому вівтарі в наших церквах.  Ми  вклоняємося 
і цілуємо хрест зі щирою побожністю.  Це є глибоким 
актом смирення.  Роздуми про значення хреста, 
знаряддя Христової смерті й воскресіння, приводять 
до заперечення будь-якого почуття вищості чи права 
на привілей.   Божественний  дар свобідно уділений  
Ісусом Христом дарував нам звільнення від пут гріха.  
Ми почули вражаючі слова Ісуса:  “Коли хтось хоче йти 
за мною, нехай зречеться себе самого, візьме  хрест 
свій і йде за мною”  (Мт. 16, 24). 

Нам постійно нагадується про виклик відмовитися від 
свого вибору задля того,  що приємне Богові й Божому 
творінню.  Коли ми благословляємо себе знаком хреста, 
ми підтверджуємо нашу відданість глибокому таїнству 
віри, дослівно - Отцеві, і Синові, і Святому Духові, і 
спасаючому вчинку Ісуса на хресті.  Благословення 
себе хресним знаменням є внутрішнім підтвердженням 

нашої віри.  Традиція стверджує, що коли ми, східні католики, перше торкаємося правого плеча, то 
пригадуємо двох розбійників, які були розіп’яті разом з Ісусом.  Розбійник праворуч був “добрим 
розбійником”, який визнав віру в Христа і кому Христос обіцяв: “Істинно кажу тобі: сьогодні будеш зо 
мною в раї”  (Лк.23, 43). Наступного разу, коли будете хреститися, робіть це величаво!  Упевніться, 
що вкладаєте в це смирення перед Богом і сподівану віру в спасіння через Ісуса Христа.  Святий Іван 
Дамаскин навчав: “Де тільки буде хресне знамення, там буде й Він”. 
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ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Третя неділя Великого 
посту називається 
“Хрестопоклонною.”  
Наша Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква виставляє нам 
Животворний хрест 
Господа нашого Ісуса  
Христа.  Бог з повноти 
Своєї любови створив 
нас усіх.  І коли Адам 
і Єва согрішили проти 
Бога, милосердний 
Господь обіцяв одного 
дня вислати нам Месію, 
щоб відкупити нас від 
гріхів.  
 
Яка насправді 
велика Божа любов, 
щоб вислати Свого 
Єдинородного Сина 
для спасіння людського 
роду. Той хто не 
мав плями гріху був 
розп’ятий на хресті – 
віддав Своє життя, щоб 
ми стали гідними увійти 
в Царство Небесне.  
Довготерпіння Христове 
було велике й глибоке.  
 
Господь Ісус Христос 
– досколаний Бог і 
чоловік, дав нам усім, 
апостолам та Його 
послідовникам, приклад 
як правильно жити.  
Навіть страждючи на 
хресті, розп’ятий Ісус 
проявив милосердя дo 
розкаяного розбійника, 
який сказав до другого:  
“Чи не боїшся Бога, що 
покутуєш ту саму кару?  

Бо ж приймаємо кару, 
гідну наших учинків, а 
цей (Ісус) же не зробив 
нічого злого.“  (Лк. 23, 
40-41)  І тоді розкаяний 
звернувся до Ісуса:  
“Пом’яни мене, 
Господи, коли прийдеш 
у Царстві Твоїм.“  
Ісус йому відповів:  
“Сьогодні будеш зо 
Мною в раю.“  (Лк. 23, 
42-43)   

Під час Страсного 
тижня ми неодноразово 
прославляємо Його 
довготерпіння, а 
на Вечірні у Велику 
П’ятницю молимося:  
“Господи, що все 
перетерпів з милосердя 
Свого, і всіх спасаєш 
від клятви, терпеливий 
Спасе, слава Тобі.“
 
Хрест – це акт 
с а м о ж е р т в е н о ї 
любови, в якому Ісус 
страждає замість нас 
усіх.  Оскільки ми всі 
согрішили проти Бога, 
тому потребуємо 
спасіння від Ісуса, 
нашого Відкупителя.  
Святий апостол 
Павло навчає:  “Хрест 
примирив нас з нашим 
Богом.  Ісус через 
хрест зруйнував стіну, 
яка була перегородою, 
тобто ворожнечою... 
Своїм тілом , щоб 
зробити одну людину... 
Бо через Спасителя 

нашого ми маємо 
доступ до Отця в однім 
Дусі. “   (Єф. 2, 13-18) 
 
Не забуваємо ніколи за 
все те, що зробив нам 
Христос,  пам’ятаючи 
про милосердя Боже.  
Безмежну любов наш 
Спаситель має для 
всіх, зокремо немічних 
і хворих.  “Нікого Він 
не засмутив, лише чуда 
робив людям у потребі 
– відкрив очі сліпим, 
хворих і многих очищав, 
недужих з ліжка болісти 
зволив.” (пісня Великого 
Посту “Люди, мої люди”)
 
Ми, християни, 

з любовою й 
терперливістю повинні 
зносити свій хрест. 
Спасіння для віруючих  
є воскресіння після 
смерті в Ісусі Христі.  Ми 
живемо в надії, що ми 
станемо спадкоємцями 
вічної слави.  Все 
можливе є з Богом.  
 
Тому, ми з сильною 
вірою тепер співаємо:  
“Хресту Твоєму 
покляємось, Владико, і 
святе Воскресіння Твоє 
славимо!“  
  
o.  Юрій Ворощак
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(continued from previous page)
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Basilian Volunteer Program

History
For more than twenty 
years, Sister Mary 
Bernarda Arkatin, 
OSBM, a member 
of the Order of the 
Sisters of Saint Basil 
the Great, Jesus Lover 
of Humanity Province, 
initiated summer 
journeys of goodwill to 
the needy, orphaned 
and handicapped of 
Ukraine. Bearing gifts 
(material, financial, etc.) 
and treats as well as 
compassion and love, 
Sister became a frequent 
and welcomed visitor as 
she traveled from site to 
site, from institution to 
hospital, to orphanages 
and to campsites.

Basilian Volunteer 
Program
After Sister Bernarda 
retired at 90 years 
of age, the Sisters 
decided to continue the 
humanitarian work and 
handed the baton to 
Sister Ann Laszok and 
Sister Joann Sosler to 
continue the tradition 
of humanitarian aid to 
Ukraine. The program 
is called the Basilian 
Volunteer Program.

In 2012, Sister Ann with 
three young women 
volunteers joined 
Sister Bernarda on her 
humanitarian mission. 
During their two week 
mission, the group 

visited “Emmaus Oselia," 
a homeless shelter 
that has a community 
of about 30 people; 
the Village of Zalochin 
where Sister Servants 
of Mary Immaculate 
have a foster home for 
9 children and Brother 
Ivan’s foster home for 
mentally challenged 
persons. The group then 
met with the six children 
living at a foster home 
in Sambir, which is run 
by the Sister Servants of 
Mary Immaculate. They 
also visited Sambir's 
psychiatric institute for 
children, which currently 
housed 76 children. 
The next stop was 
Cunovudnomu where 
the Sisters of the Order 
of Saint Basil the Great 
operate a foster home; 
the group drove to 
Ivano-Frankivsk to visit 
a government run infant 
orphanage, run by a 
local doctor, with 30 
infants. At St. Nicholas 
Village of Mercy, a 
model orphanage 
run by the Incarnate 
Word Sisters the group 
played with 50 children 
up to age 12. From 
there the group went 
to Zalucha Children's 
Institute, a psychiatric 
institution for children, 
which has improved a 
hundredfold in recent 
years and houses about 
70 children that range 
from totally disabled 

to mildly afflicted with 
Downs syndrome. They 
also visited Pohon, a 
psychiatric institute for 
adults which houses 
about 70 people. Then 
it was on to Yaremche, 
a town in the Carpathian 
mountains, which boasts 
two summer camps 
predominantly for 
orphans founded by 
Father Swischuk from the 
Chicago Eparchy. The 
final destination was a 
school in Ivano-Frankivsk 
that is run by the Sisters 
of the Order of Saint 
Basil the Great. For 
more information see: 
http://www.stbasils.com/
Events/Orphanage2012.
html

In 2013, along with four 
young women volunteers, 
Sisters Ann and Joann 

visited St. Nicholas 
Village, run by the Sisters 
of the Incarnate Word; 
Synovidne, a foster 
home administered by 
the Basilian Sisters; an 
adult psychiatric center 
in Pohoniv; Bukovo near 
Starei Sambir, with 70 
residents of the Children’s 
Psychiatric Institute. 
The “missionaries” then 
traveled to Zaporizhia 
in Eastern Ukraine. 
Here they were greeted 
and guided by Nazar 
Kraivskyi, Director of The 
Rays of Light Social Center 
which offers educational 
and developmental, 
consultative, professional 
and vocational training to 
orphaned or abandoned 
children and young 

For more than twenty years, Sister Mary 
Bernarda Arkatin, OSBM, initiated summer 
journeys of goodwill to the needy, orphaned 
and handicapped of Ukraine. 
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adults. Nazar guided us 
to several orphanages 
where we spent time with 
the children doing crafts 
and gifting them with 
toys and clothing. For 
more information see: 
http://www.stbasils.com/
Events/UkMission2014.
html

In 2014, the unrest in the 
eastern sector of Ukraine 
forced the Sisters to 
cancel their plans to 
travel to Ukraine but 
a donation was sent 
to the Sisters of Holy 
Trinity Province to hold a 
summer camp.

In 2015, because many 
people feared that the 
war in eastern Ukraine 
was not safe to travel, 
only two male volunteers 
joined Sisters Ann and 
Joann on their mission 
trip to Ukraine. The 
previous year the Sisters 
had decided to organize 
a one week English camp 
for orphans and local 
children. In collaboration 
with seven Sisters and 
seminarians of Ukraine, 
the four Americans held 
a week long Berlitz-
style English camp for 
48 children with classes 
in reading, grammar, 
phonics and writing. 
Following the English 
camp, the team then 
went on their usual visits 

to seven orphanages, 
halfway houses, adult 
and children’s psychiatric 
institutions, homeless 
shelters, etc. engaging 
with about 200 children 
and adults. For more 
information see: 
http://www.stbasils.com/
Events/UKmission2015.
html

In 2016, due to the 
popularity of the English 
camp in 2015, Sister 
Ann was asked to 
organize four English 
camps in four different 
regions of Ukraine: 
Lviv, Mukachevo,Ivano-
Frankivs’k and Zhytomyr. 
Accompanying Sisters 
Ann and Joann for 
three weeks were fifteen 
volunteers from three 
different Eparchies and 
five different States: 
seven were from St. 
Josaphat Eparchy; seven 
from the Archeparchy 
of Philadelphia, and 
one person from the 
St. Nicholas Eparchy 
of Chicago. Many in 
Ukraine added to the 
success of the mission. 
These were drivers who 
transported the group, 
those who coordinated 
and organized the on-site 
councilors, the Sisters of 
Holy Trinity Province who 
provided the room and 
board. Over 200 children 
attended the four camps 

with participation of six 
orphans from Eastern 
Ukraine who traveled 
to the Rudno camp with 
their councilor. Over 
300 persons visited by 
a team of seven who 
accompanied Sister 
Ann to orphanages, 
halfway houses, adult 
and children’s psychiatric 
institutions and homeless 
shelters. Videos produced 
by Michael Haritan, 
one of our volunteers 
who is a professional 
photographer can be 
viewed on http://www.
s tbas i l s .com/Events/
UkMission2016.html

Volunteer Application 
Process
Volunteers are asked 
to apply. If accepted, 

volunteers provide their 
own airfare to Lviv 
where they are met by 
the Sisters. The Sisters 
provide room, board 
and transportation within 
Ukraine during the three 
weeks of ministry.

Information: 
For an application and 
additional information 
for Come and Serve with 
the Sisters in Ukraine 
contact Sister Ann Laszok 
OSBM srannl@aol.
com or 412-260-1607. 
Anyone wishing to help 
financially can contact 
Sister Dorothy Ann 
Busowski, OSBM “Sisters 
of St. Basil the Great” 
at 710 Fox Chase Rd. 
Jenkintown, PA 19046

(continued from previous page)
Basilian Volunteer Program

Sisters Ann and Joann on their mission trip 
to Ukraine.
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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

“ВОСКРЕСІННЯ: МУЗИКА З УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ 
ХОРОВОЇ ТРАДИЦІЇ”

Запрошуємо всіх до участи в небуденному концерті духовної 
музики, “Воскресіння: Музика з Української Духовної Хорової 
Традиції ,” що відбудеться в П’ятницю, 21-го квітня 2017 р., о 
год. 7:00 вечора, в катедрі Непорочного Зачаття ПДМ, 830 
N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123.

Концерт виконають понад 50 професійних і аматорських 
співаків з Канади, України та США, під проводом одного з 
найвидатніших хорових диригентів Північної Америки, Майкла 

Зауґа, мистецького керівника камерного хору „Про Коро” в Канаді. Цей надзвичайний виступ є 
частиною серії концертів, де будуть представлені твори з запису Воскресної Божественної Літургії 
композитора о. Джона Сембрата ЧСВВ та Великодні твори інших відомих українських композиторів, 
таких як Бортнянський, Ведель і Гурко.

До збірного чоловічого хору входять найкращі співаки з наступних ансамблів:
• „Про Коро” (Канада)
• Ансамбль „Боян” (Київ)
• Хор Збройних Сил України
• Національна Філармонія України
• Муніципальний Хор „Гомін” (Львів)
• Церковний Хор „Видубичі” (Київ)
• Українська Капеля Бандуристів ім. Т.Г. Шевченка (США)
• Чоловічий Ансамбль „AКСІОС” (Едмонтон)
• Український Чоловічий Хор (Едмонтон)

Для отримання додаткової інформації про записи, серії концертів і квитки вступу, а також оглянути відео 
та звукові фрагменти з основних моментів, просимо відвідати вебсторінку www.resurrectionalliturgy.com
Квитки можна придбати в передпродажі в Українському Освітньо Культурному Центрі при 700 N. 
Cedar Road, Jenkintown, PA 19046 (215-663-1166).
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Genesis Readings for Third and Fourth Week of the Great Fast
Gen. 7:6-9, Gen. 8:4:21  Gen.9:18-10:1,  Gen.12:1-7

The Stories of Noah and Abraham Are Recounted in the 
Genesis Readings in the Presanctified Liturgies

In the readings from 
the Book of Genesis 
during the Presanctified 
Liturgies of the third 
and fourth weeks of the 
Great Fast, the stories 
of two figures who had 
a special covenant 
relationship with God are 
recounted—the stories of 
Noah and Abraham.

When the Lord saw the 
wickedness upon the 
land, he decided to 
destroy his creation, all 
human beings, as well 
as the animals, the birds 
and all crawling things.  
However, Noah found 
favor with the Lord.

The Lord instructed 
Noah to build an ark 
of gopherwood and to 
take his family and pairs 
of clean and unclean 
animals and birds of the 
air unto the ark where 
they will find salvation 
from the Great Flood 
the Lord was to unleash 
upon the earth.

In the ark, Noah, his 
family and the living 
creatures he took therein, 
found salvation.  In the 
nave or ark of the church, 
like Noah, we also come 
to find salvation.

At the end of the flood 
and once the earth dried, 
God instructed Noah to 
leave the ark with his 
family and animals. The 
first act of Noah upon 
the land was to build an 
altar to the Lord, and he 
offered burnt offerings 
from every clean animal 
and clean bird. 

God blessed Noah 
and his sons and said 
to them “Be fertile then, 
and multiply;  abound 
on earth and subdue it”  
similar to the command 
he had previously given 
to Adam and Eve, “Be 
fertile and multiply;  fill 
the earth and subdue it.”

God established a 
covenant with Noah and 
every living creature and 
the sign of the covenant 
was the rainbow.  God 
told Noah,  “This is the 
sign of the covenant 
I have established 
between me and every 
mortal being that is on 
the earth.”

In Chapter 12 of the 
Book of Genesis, God 
said to Abram:  “Go 
forth from your land, 
your relatives, and from 
your father’s house to 

a land that I will show 
you.  I will make of you 
a great nation and I will 
bless you.”

Abram and his wife Sarai 
and his brother’s son Lot 
left Haran and settled 
in the land of Canaan.  
The Lord appeared to 
Abram and said “To 
your descendants I will 
give this land.”

Upon arriving in 
Canaan, Abram built an 
altar there to the Lord.

Both Noah and Abram 
responded to the 
salvation received from 
God by building an altar 
to the Lord.

Isn’t that how many of 
our grandparents and 

great grandparents from 
Ukraine responded when 
they arrived in America?  
They wanted to have 
their spiritual home, their 
church.  And from those 
pioneering immigrant 
groups, in the villages, 
towns and cities where 
they settled in America, 
they built their “Heaven 
on earth”, their churches 
and their altars to the 
Lord, to give thanks to 
Almighty God for the 
salvation they received 
from Him for bringing 
them to a new land.
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Lenten Vespers in Wilmington, Delaware

On Sunday, March 5 at 
4 p.m. Lenten Vespers 
were sung in  Saint 
Nicholas Ukrainian 
Catholic Church, 
Wilmington, Delaware.    
Father Volodymyr 
Klanichka, pastor of 
the parish,  was the 
main celebrant.  Father 
Paul Makar, pastor of 
St. Michael's Church in 
Cherry Hill, NJ,  was the 
guest homilist.

During his sermon, Father 
Paul remarked, " Too 
often, we see the Great 
Fast, Holy Lent, as a 
burdensome time, where 
we HAVE to give up meat 
on Fridays, we HAVE to 
increase our giving to 
the Church, we HAVE 
to go to confession, ad 
nauseum.  Lent, it seems, 
is boring drudge work.  I 
say that it seems this way 
because the whole point 
of Lent, the Great Fast, is 
CHANGE.  This change 
that is demanded of us 

is a total change of our 
very person.  This change 
is what the Greeks called 
"metanoia", a deep 
conversion of heart.  
The Fast is a season of 
repentance that not only 
helps prepare us for the 
coming Resurrection of 
Christ, but it is a time 
when we are expected 
to really look deeply 
at ourselves, to see 
ourselves for who we 
really are, and ask 
God to send His Holy 
Spirit upon us in order 

to change us 
for the better, 
to configure 
us to Christ, 
to give us 
the grace to 
acquire the 
Holy Spirit 
and restore 
the unstained 
B a p t i s m a l 
garment of 
salvation that 
was granted 
to us."

After the services 
refreshments were serve 
in the parish social hall.

During the Great Fast, 
the faithful of the parishes 
of the Philadelphia 
Deanery are invited 
and encouraged to 
participate in Lenten 
Vespers which are held 
in a different church 
each Sunday of Lent.

The Philadelphia 
Deanery remaining 
schedule of services 
for this Great Fast is:

Sunday, March 19th 
Fox Chase, Holy Trinity 
Chapel, Sisters of St. 
Basil the Great

Sunday, March 26th 
Philadelphia, Cathedral 
of the Immaculate 
Conception 

Sunday, April 2nd 
Jenkintown, Pa.  St. 
Michael's Church.

The Lenten Vespers begin 
at 4:00 p.m. Visiting 
clergy are available 
for the Holy Mystery of 
Reconciliation before 
the services, hearing 
confessions beginning 
at 3:30 p.m. During the 
services, a visiting priest 
also gives a sermon.
 
The Lenten Vespers are 
coordinated by Rev. 
Msgr. Peter Waslo, Dean 
and the clergy of the 
Philadelphia Deanery.
 
It is hoped that the 
faithful from throughout 
the area attend these 
services on Sundays 
during this prayerful 
time of the Great Fast, 
not only for the spiritual 
enrichment provided 
during these services 
but also to meet other 
parishioners that are 
part of the Philadelphia 
Deanery.

Fr. Paul Makar
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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.

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. 
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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 
 
18 ЧЕРВНЯ   ДЕНЬ БАТЬКА. ПОДЯКУЙТЕ СВОЇМ БАТЬКЯМ МОЛИТВОЮ В ЦЕРКВІ. 
 
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.   

(Продовження на ст. 12)
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ

“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   

(продовження з попередньої сторінки)

 
27 СЕРПНЯ   УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА “ТРИЗУБІ”, ГОРШАМ, ПЕНС. 
 
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!  
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Vatican Authorized Replica of Famed Shroud of Turin 
Will Be on Exhibit March 16 through March 28 at 

Ukrainian Catholic Church in Reading

Reading, Pa. -  A 
Vatican-authorized full-
sized replica of the 
Shroud of Turin will be 
on display at the Nativity 
of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic 
Church, 504 Summit 
Avenue in the Millmont 
section of Reading 
beginning Thursday, 
March 16.  The Shroud 
will be available for 
viewing and veneration 
every day until Tuesday, 
March 28 from 12 noon 
to 7:00 p.m., which  
includes services every 
weekday at 6:30 p.m.  
Divine Liturgies are held 
on Saturdays at 5 p.m. 
and on Sundays at 9 
a.m. and 10:45 a.m.

On Thursday, March 
16 at 6:30 p.m. Rev. 
Archpriest Daniel Troyan 
will make a presentation 
on the history of the 
Shroud of Turin and 
the faithful will pray the 
Akathist Prayer Service 
to the Passion of Jesus 
Christ.

Very Rev. Andriy Rabiy, 
pastor of the Nativity of 
the BVM parish, extends 
an invitation to all to visit 
the church and view this 
full sized Replica of the 
Shroud of Turin.

" It is an honor for our 

Reading parish to host 
this exhibit, but most 
importantly it is an 
opportunity for Christians 
and all people of faith in 
the region to experience 
this unique religious 

replica of the relic, which 
many believe to be the 
actual burial cloth of 
Jesus Christ,"  Father 
Rabiy commented.
  
Metropolitan-Archbishop 

Stefan Soroka procured 
this 9th Vatican 
sanctioned replica of 
the Turin Shroud, which 
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measures 14.3 feet by 
3.7 feet in 2010 for the 
Philadelphia Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia.  

The Shroud of Turin 
is the most analyzed 
artifact in the world yet 
remains a mystery. The 
14-foot long linen cloth 
that has been in Turin 
Italy for over 400 years 
and bears the faint front 
and back image of a 
5’10” bearded, crucified 
man with apparent 
wounds and bloodstains 
that match the crucifixion 
account as recorded in 
the Bible. 
  
Millions of people over 
the centuries have 
believed it to be the 
actual burial shroud 
of Jesus of Nazareth. 
The historical trail of 
the Shroud trails back 
through Italy, France, 
Asia Minor (modern 
day Turkey) and may 
have originated in the 
Middle East according to 
botanical evidence. 
  
A team of 24 scientists 
in 1981 concluded that 
it was not the work of 
an artist. They found no 
visible trace of pigment, 
paint or dye or other 
artistic substances on the 

cloth. Other discoveries 
have defied explanation 
such as why the image 
shows up as a positive 
image in a photographic 
negative. The image also 
contains 3-D or distance 
information indicating 
the cloth must have   
wrapped a human form 
at the time the image 
was created. The blood 
is AB positive with human 
DNA. 
  
Skeptics have mounted 
numerous attempts to 
show how a medieval 
artist could have 
produced the image but 
all have been inadequate 
to fully explain how the 
mysterious image was 
formed.  
  
The image is so superficial 
it only penetrates the top 
micro-fibers to the depth 
of a single bacterium.  
In addition there is no 
image under the blood, 
meaning the blood was 
on the cloth before the 
image. No attempt at 
replicating the image 
has resolved these two 
key attributes. If the 
cloth indeed wrapped 
a corpse, there are no 
stains of decomposition. 

According to a Catholic 
News Service story 

concerning the exhibition 
of the original Shroud 
of Turin in 2015, “The 
church supports scientific 
research concerning the 
shroud and its possible 
age and origins, which 
continues to see heated 
debate, but it has itself 
never officially ruled on 
the shroud’s authenticity. 

“Instead, the church 
invites the faithful to 
reflect on shroud’s image 
as a way to grasp the 
kind of suffering Jesus 
endured during his 
passion and death, and 
the love for humanity 
that sacrifice entailed.” 

Archbishop Cesare 
Nosiglia of Turin, papal 
custodian of the shroud, 
said in his homily during 
the unveiling of the Turin 
exhibit in 2015, “We 
have put ourselves in the 
wake of generations of 
pilgrims” who come to 
contemplate the shroud 
and “it will do us good 
to feel like we are drops 
in the river that has run 
through the centuries of 
a humanity in need of 
God.” 

“As it was for countless 
pilgrims over the 
centuries, the shroud 
continues to be an 

invitation to reflect 
on Jesus’ incarnation, 
death and resurrection,” 
he said, which in turn 
inspires and calls people 
to reach out to others in 
need. “The shroud invites 
us to never let ourselves 
be beaten down by evil, 
but to overcome it with 
good,” he said.  

For more information 
contact: 
Very Rev. Andriy Rabiy, 
Pastor;  
Nativity of the Blessed 
Virgin Mary Ukrainian 
Catholic Church;
504 Summit Avenue
Reading, Pa.  19611
(610) 376-0586
email:  andriychyk@
hotmail.com

Vatican Authorized Replica of Famed Shroud of Turin 
Will Be on Exhibit March 16 through March 28 at 

Ukrainian Catholic Church in Reading

Camera negative 
image of the face 

on the replica of the 
Shroud of Turin
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You are invited to an exhibit of a Vatican authorized replica of 
 

THE SHROUD OF TURIN 
 

Blessed by Pope Benedict XVI 
Touched to the actual Shroud of Turin in Turin, Italy 
 

March 31 – April 6, 2017 
At Holy Trinity Ukrainian Catholic Church 

16631 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20905 
 

Exhibit opens on Friday, March 31, 2017, 11:00 a.m. 
With an Akafist to the Passion of Jesus Christ (Ukrainian). 

 
EXHIBIT HOURS 

 

Friday, March 31, 2017 11 a.m. – 2 p.m.  
And      5 p.m. – 8 p.m. 

 
Saturday, April 1, 2017 11 a.m. – 7 p.m. 

 
Sunday, April 2, 2017  2 p.m. – 6 p.m. 

 
Monday, April 3  thru Thursday, April 6, 2017 

11 a.m. – 2 p.m. 
5 p.m. – 8 p.m. 

 
PRESENTATION and EXPLANATION OF THE SHROUD 

Daily at 12 noon and 6 p.m. 
 

DIVINE LITURGIES 
Friday, March 31, 2017 – Liturgy of Presanctified Gifts at 7:00 p.m. (Ukrainian) 

Sunday, April 2, 2017 – Divine Liturgy at 11:30 a.m. (Ukrainian) 
 

The public is welcome!  For Group scheduling, please call 301-421-1739. 
The church is handicap accessible. 
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St. Stephen Ukrainian Catholic Church in Toms River, NJ 
Honors Taras Shevchenko

 
On Sunday, February 
26th, 2017, St. Stephen 
Ukrainian Catholic 
Church in Toms 
River, NJ, sponsored 
a concert honoring 
Ukraine’s greatest poet 
and national hero, 
Taras Shevchenko. 
Rev. Volodymyr Popyk 
welcomed an audience 
of parishioners and 
guests to the anniversary 
celebration of Taras 
Shevchenko’s birth, and 
thanked everyone for 
attending this special 
event, especially in 
light of the challenging 
situation taking place in 
Ukraine.  
 
The concert started 
with a presentation 
by Rev. Popyk on the 
life and meaning of 
Taras Shevchenko to all 
Ukrainians.   

The children of St. 
Stephen’s Saturday 
Ukrainian School, 
dressed in Ukrainian 
attire and under the 
guidance of teacher, 
Maria Ivanus  did an 
inspiring presentation 
of the personal side of 
Taras Shevchenko. With 
the narrations by teacher 
and teacher’s aide, Liliya 
Zaytseva, the children 
recited poems and songs 
of Shevchenko.

Reverend Popyk then 
welcomed to the center 
stage, the Church Choir 
Ensemble directed by 
Yurij Shevchuk.   With 
a standing audience, 
all joined in singing 
the Ukrainian National 
Anthem, Ще не Вмерла 
Україна (“Ukraine Has 
Not Perished.” ) and 
Заповіт (“Testament”), 
a poem that enjoys 
the status second only 
to Ukraine’s National 
Anthem, and was sung 
when the Anthem was 
banned from the public 
use. Also,  the audience 
was treated to two more 
of Taras Shevchenko’s 
songs:  Думи Мої  (“My 
Thoughts”),  Реве та 
Стогне (“The Wide 

Dnipro Roars.”), and 
ending with Ой у Лyзі 
Червона Калина (“In the 
Meadow the  Guelder-
rose Droops”)

To the delight of 
everyone, The Children’s 
Dance Ensemble, under 
the direction of Nadiya 
Lemega, performed 
several dances! The 
children were fabulous!

Three parishioners Anna 
Turdio, Olha Piatka 
and Maria Sokolovska 
shared beautiful, moving 
thoughts and poems with 
the audience. 

In conclusion, Yurij 
Shevchuk, accompanied 
by his guitar, sang a 

lovely rendition of Така 
її  Доля (“Such is Her 
Fate”).

Rev. Popyk closed the 
program by thanking all 
for the their participation 
and  appealed  to all 
Ukrainians to be proud 
of their heritage, to 
share it with the next 
generation and to pray 
for our beloved Ukraine.  
All sang “Mnohaya Lita”.
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Ukrainian church serves up a hearty meal of friendship; 
SS. Peter & Paul parishioners serve up a lunch of laughs

By Sarah DeSantis
THE NEWS-ITEM
Thursday, March 9, 
2017

MOUNT CARMEL 
, PA— A free lunch 
at SS. Peter & Paul 
Ukrainian Catholic 
Church aims to satiate 
more than hunger.

Volunteers with the 
soup and sandwich 
meal, held from 11:30 
a.m. to 1 p.m. every 
second and fourth 
Wednesday in the 
church basement, said 
they hope people of 
all ages, incomes and 
backgrounds come to 
enjoy a hot meal and 
good conversation.

“There’s a lot of 
elderly people in 
our community who 
are eating alone,” 
said Trina Bartel, 
a parishioner and 
volunteer. “We’re here 
to spread that social 
contact.”

About 20 people 
turned up Wednesday, 
the second time the 
meal was held. The Rev. 
Michael Hutsko, pastor 
of SS. Peter & Paul, 
said the parish hopes 
many more come out 

for future lunches.

“We would love to have 
this hall filled,” he said.

Hutsko said the idea for 
the lunch arose after 
he realized there was a 
need in the community 
of both a hot meal and 
a place for socialization. 
When he suggested it to 
some parishioners, they 
reacted enthusiastically.

He considers the soup 
and sandwich meal a 
complement to the Mount 
Carmel Area Food Bank, 
which provides people 
in need with meals they 
can prepare at home.

“We wanted to do 
something that gave 
them a chance to have 
a conversation,” he said. 
“To nourish not only 
bodies but spirit.”

Funds for the lunches are 
raised through a loose 
change collection taken 
at a liturgy held the last 
week of each month. 

“Our parishioners 
have been extremely 
responsive and generous 
with their donations,” he 
said.

Parishioners have also 
been eager to share their 
homemade soup recipes. 
He said the meal would 
change each lunch, with 
sandwiches alternating 
between turkey and 
ham and a different 
parishioner selected to 
make a soup. 

The March 22 meal 
is expected to be 
turkey sandwiches and 
vegetable soup.

Prospective attendees 
are welcome to walk 
right into the church 
basement, located 
at the intersection of 

North Beech Street 
and West Avenue. 
Hutsko said there are 
no income or age 
limitations.

“This is a non-
judgmental meal,” 
he said. “Anyone is 
welcome.”

h t t p : / / w w w .
n e w s i t e m . c o m /
news/2017-03-09/
Today’s_Top_Stories/
Ukrainian_church_
serves_up_a_hearty_
meal_of_friend.html

Photo: Volunteers with S.S. Peter & Paul 
Ukrainian Catholic Church, Mount Carmel, 
arrange ham sandwiches and chips on plates 
Wednesday afternoon. The church hosts a 
free soup and sandwich lunch from 11:30 
a.m. to 1 p.m. on the second and fourth 
Wednesday of each month. Pictured, from 
left, are Abbie Timmins, Gerry Zvoncheck 
and Ed Cuff Jr.
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Василіан
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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

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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Speakers 
 
     VERY REV. IVAN KASZCZAK, M.A., M.Ed, Ph.D., a Ukrainian Catholic Priest since 1985, is Pastor of Holy 

Trinity Church in Kerhonkson, NY and St. John the Baptist Church in Hunter, NY.  He is the author of a book 

about Bishop Ortynsky (2016), in addition to three others, including one about Metropolitan Andrey Sheptytsky 

(published in Ukrainian in 2003, and in English in 2013), the EDUCATION OF UKRAINIAN GREEK CATHOLIC 

CLERGY IN THE U.S. (English edition in 2005, and Ukrainian in 2006), and editor of HISTORY OF THE UKRAINIAN 

CATHOLIC CHURCH IN THE U.S. (2017).  Formerly, Vice Rector, Academic Dean and a Professor at St. Basil 

College-Seminary, Stamford, CT, he also has served on the faculty of Sacred Heart University, Fairfield, CT, and 

lectured at the U.S. Air Force Academy, Colorado.  Fr. Ivan is a Lt. Colonel and Chaplain, U.S. Air Force (ret.). 

     REV. SISTER ANN LASZOK, OSBM, M.A., a Manor College Alumna, former Professor and Dean (1975-88), 

currently, is Religious Education Director (1988 to present) for the St. Josaphat Eparchy in Parma, OH, where she 

has produced a number of catechetical books and videos, spearheaded the GENERATIONS OF FAITH FOR 

BYZANTINE CHURCHES program, and organized the Basilian Volunteer Outreach Mission in Ukraine for needy 

and orphaned children.  Currently, Sr. Ann serves as a Provincial Councillor, Order of St. Basil the Great in the 

U.S. (2010 - ), and is a Member of the Patriarchal Catechetical Commission of Ukraine in Kyiv (2002 - ), and the 

Association of Eastern Catholic Eparchial Directors (1977 - ). 

     MOST REV. BASIL H. LOSTEN, D.D., S.T.L., LLD. (Hon.), Bishop-Emeritus, Ukrainian Catholic Eparchy of 

Stamford, CT, formerly, Auxiliary Bishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.  For many 

years, Bishop Losten has held key leadership roles in the U.S. Conference of Catholic Bishops, and in the world-

wide Ukrainian Greek Catholic Church. 

     ALEXANDER LUSHNYCKY, M.A., Ph.D.  Educator, Historian of Immigration in the U.S., Co-editor, 

ENCYCLOPEDIA OF UKRAINIAN DIASPORA (published by the Shevchenko Scientific Society in the U.S.), since 

1976 has authored and edited twenty-three books on Ukrainian Immigration to the U.S., and is a long-time 

Associated Researcher at the University of Minnesota Immigration History Research Center in Minneapolis, and 

the Ukrainian Museum and Library of the Stamford, CT Eparchy.  One of his specialty areas is the history of the 

Ukrainian Press in the U.S.  Dr. Lushnycky formerly served as Principal of the Ukrainian Heritage School in 

Philadelphia (1990–2003), currently, serves as President of the Philadelphia Chapter of the Shevchenko Scientific 

Society in the U.S., and is a member of the Ukrainian Advisory Board at Manor College. 

     ANDRIJ V.R. SZUL, M.M., Ph.D., J.D.  A Professor of Law and Humanities at the Ukrainian Free Univ. in 

Munich, previously, was a Law Professor at the State Univ. of NY, Pennsylvania State Univ., St. John’s Univ. 

College of Business, and of English and Music at Manor College; has served as a NY State Administrative Law 

Judge, Nassau County (NY) Child Abuse Prosecutor in Family Court, and General Counsel to the Chairman of 

the 7th Committee (Legal) of the Security Council of the U.N. in NY.  Dr. Szul is First Vice President of the 

Philadelphia Chapter of the Shevchenko Scientific Society in the U.S., and a member of the Ukrainian Advisory 

Board at Manor College. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY – PHILADELPHIA CHAPTER 
7911 Whitewood Rd, Elkins Park, PA 19027                                                                                                www.Shevchenko.org 
 

Martyrom Redefined
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“Lenten Food & 
Clothing Collection 
for the Needy” - Now 
through April 15th 
 
Holy Myrrh-Bearers 
Eastern Catholic Church 
is holding its “Lenten 
Food & Clothing 
Collection” for the needy 
in the community from 
now through Saturday, 
April 15th.  Anyone 
wishing to donate any 

News from Swarthmore, PA
canned or boxed, non-
perishable food items or 
used clothing in good, 
wearable condition 
should bring them to 
the Church on any 
Saturday between 4:00 
pm. and 6:00 pm. or on 
Sunday between 9:00 
am and noon or use 
the convenient drop-off 
box at the entrance to 
the Educational Center 
anytime during the 

week.  We are located 
at 900 Fairview Road 
in Swarthmore/Ridley 
Township.  Please help 
us help, if you can!

 
“Easter Kielbasa, 
Paska Bread and 
Other Easter Foods 
Now Available” – 
Orders Now Being 
Taken! 
 

We are back with 
offering two traditional 
Easter-favorite foods 
– Kielbasa and Paska 
bread, as well as Lamb 
Butters and Hrin (Red 
Beets and Horseradish).  
Holy Myrrh-Bearers 
Church, 900 Fairview 
Road in Swarthmore/
Ridley Township, is 
offering mouth-watering, 
high quality kielbasa 
for the unbelievably low 
price of only $12.00 per 
ring or 4 links for $10.00.  
As a special treat, we 
are also baking the 
traditional Paska Easter 
Bread for only $12.00 
a loaf along with Lamb 
Butters at $4.00 .each 
and Hrin (redbeats and 
horseradish) for $10.00 
per quart or $6.00 per 
pint.  To place your 
orders, please email us at 
HMBChurch@verizon.net 
or call (610) 544-1215.  
Orders for everything, 
but Paska bread, will 
be available for pickup 
on Friday, April 7, 2017 
between 12:00 Noon 
and 5:00 PM. Paska 
Bread pickup will be on 
Saturday, April 15, 2017 
between 12:00 Noon 
and 5:00 PM.  Please 
place your orders early 
since high demand and 
our desire to fully satisfy 
all orders may require 
us to limit quantities and 
stop taking orders.
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The Pantocrator in the Golden-domed Ukrainian Catholic 
Cathedral of the Immaculate Conception

The golden-domed 
Ukrainian Catholic 
Cathedral of the 
Immaculate Conception 
has an exterior 
highlighted with a 100 
feet in diameter central 
dome covered with ¼ 
inch square Venetian tile 
made of 22 karat gold 
fused in glass.

However, equally 
impressive is the interior 
of the dome, which has 
a mosaic of the Christ 
Pantocrator (Christ, the 
Almighty Ruler).  The 
dome seemingly rests 
on 32 stained glass 
windows, depicting the 
coats of arms of regions 
of the Ukrainian lands, 
and the popes, bishops 
and religious orders 
who contributed to the 
growth of the Ukrainian 
Catholic Church in the 

United States.

Not only is the 
Pantocrator a dominant 
image in the interior of 
the dome of the Ukrainian 
Catholic Cathedral in 

Philadelphia, many 
parish churches also 
have the Pantocrator as 
a dominant icon of Jesus 
Christ in the interior 
ceiling above the nave.

The image of Christ 
Pantocrator was one of 
the first images of Christ 
developed in the Early 
Christian Church and 
remains a central icon 
of Eastern Christianity. 
In the half-length image, 
Christ holds the New 
Testament in his left 
hand and makes the 
gesture of teaching or of 
blessing with his right. 

The most common 
translation of 
Pantocrator is "Almighty" 

or "All-powerful." In 
this understanding, 
Pantocrator is a 
compound word formed 
from the Greek wordsfor 
all and power. This is 
often understood in terms 
of potential power; i.e., 
ability to do anything, 
omnipotence.

Another, more literal 
translation is "Ruler of 
All" or, less literally, 
"Sustainer of the World". 
In this understanding, 
Pantocrator is a 
compound word 
formed from the Greek 
for "all" and the verb 
meaning "To accomplish 
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something" or "to 
sustain something" This 
translation speaks more 
to God's actual power; 
i.e., God does everything 
(as opposed to God can 
do everything).

The oldest known 
surviving example of the 
icon of Christ Pantocrator 
is from the sixth or seventh 
century, and survived the 
period of destruction 
of images during the 
Iconoclastic disputes that 
twice racked the Eastern 
church, from 726 to 787 
and from 814 to 842, 
by being preserved in 
the remote desert of the 
Sinai, in Saint Catherine's 
Monastery.  The end of 
the Iconclast controversy 
is commemorated on 
the 1st Sunday of the 
Great Fast, the Sunday 
of Orthodoxy.

The icon where Christ has 
an open book is often 
referred to as "Christ the 
Teacher", a variant of 
the Pantocrator. Christ is 
bearded, his brown hair 
centrally parted, and his 
head is surrounded by a 
halo. The icon is usually 
shown against a gold 
background comparable 
to the gilded grounds of 
mosaic depictions of the 
Christian emperors.

Often, the name of Christ 
is written on each side 
of the halo, as IC and 
XC. Christ's fingers are 
depicted in a pose that 
represents the letters IC, 
X and C, thereby making 
the Christogram ICXC 
(for "Jesus Christ"). In 
many depictions, Christ 
has a cruciform halo 
inscribed with the letters 
depicting the words "He 
Who Is".

In the Christ Pantocrator 
in the interior of the 
central dome of the 
Philadelphia Cathedral, 
Christ is holding an open 
book in his left hand 
with the Greek letters 
Alpha and Omega.  The 
term Alpha and Omega 
comes from the phrase 
"I am the alpha and the 
omega" an appellation 
of Jesus in the Book of 
Revelation (verses 1:8, 
21:6, and 22:13). The 
letters IC and XC, for 
Jesus Christ, are on each 
side of the image.  In the 
halo, the letters for the 
words “He Who Is” are 
depicted in the halo.  His 
fingers of the right hand 
depict the letters IC  XC 
and C, representing the 
Christogram for Jesus 
Christ.

Jesus Christ inner 

garment is red, 
representing His divinity.  
The outer garment is 
blue, which represents 
humanity, since Almighty 
God as Jesus Christ, 
took on human nature 
with His divine nature.
In Christ Our Pascha, 
the Catechism of the 
Ukrainian Catholic 
Church, it states “God 
reveals himself to 
humanity not only as 
Creator and Almighty 
Ruler (Pantocrator) of 
the world but also as 
Father and Saviour of 
his people.  The history 
of humankind is a sacred 
history inasmuch as God 
himself appears and acts 
within it.  God realizes 
his plan of salvation 
within history by deeds 
and words, which have 
an inner unity.  The 
deeds wrought by God 
manifest and confirm 

The Pantocrator in the Golden-domed Ukrainian Catholic 
Cathedral of the Immaculate Conception

the teaching expressed 
through his words, while 
the words proclaim the 
deeds and clarify the 
mystery contained in 
them.  The fullness of 
truth about God and the 
salvation of humanity are 
made clear to us in Christ, 
who simultaneously is the 
mediator and the fullness 
of all Revelation.”  Note 
23.

When we fix our gaze 
upon the icon of the 
Pantocrator, whether in 
our Cathedral or in our 
churches, we should 
always be reminded 
that God is the Creator 
and Almighty Ruler of 
the world and the Father 
and Savior of his people.

(to be continued)
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У Львові розпочалася зустріч робочої групи для 
впровадження Стратегії’2020

Вівторок, 14 березня 
2017 p.

13 березня в 
Патріаршому домі в 
м. Львові розпочалася 
зустріч робочої групи 
щодо впровадження 
Стратегії розвитку 
УГКЦ «Жива парафія 
– місце зустрічі з 
живим Христом». 
Зустріч розпочалася з 
молитовного читання 
Святого Письма Lectio 
Divina.

У вступному слові 
владика Кен 
(Новаківський), голова 
робочої групи, 
наголосив на меті 
зустрічі та основних 
завданнях, які поставлені 
перед групою. Відтак 
члени робочої 
групи говорили про 
методологію зустрічі з 
представниками деяких 
структур Патріаршої 
курії, які залучені до 
обговорення дванадцяти 
стратегічних напрямів 
УГКЦ. Зокрема, 
першого дня зустрічі 
говорили про стратегію 
богопосвяченого життя 
УГКЦ.

На зустріч був 
з а п р о ш е н и й 
голова Патріаршої 
комісії у справах 

12-16 березня 2017 p. - По центру: 
Єпископ Богдан Данило з Парми 
та Єпископ Кен Новаківський серед 
духовенства на зустрічі «Живої парафії» 
в Україні. (фото: stjosaphateparchy.com)

(Photo: Bishop Danylo’s 
Facebook Page)

монашества владика 
Михайло (Бубній) та 
координатор програми 
“Жива парафія” 
для монашества с. 
Валентина Рябушко. 
В останній сесії було 
представлено аналіз 
звітів єпархіальних 
координаторів за 
2016 рік та моніторинг 
втілення наступних 
кроків на 2017 рік.

Члени робочої групи 
розглядатимуть також 
цьогорічні матеріали 
Декади місійності, 
аналіз статистичного 
опитування, а також 
низку стратегічних 
напрямів УГКЦ: 
студентське (академічне) 
д у ш п а с т и р с т в о , 
капеланське служіння, 
стратегію літургійного-
молитовного життя 
нашої Церкви.
Секретаріат робочої 
групи програми “Жива 
парафія”

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / u _ l v o v і _
rozpochalas_zustrіch_
r o b o c h o i _ g r u p i _
v p r o v a d z h e n n y a _
strategіi_2020_78927.
html

Єпископ Богдан Данило з 
Пармської Єпархії під час 

Архиєрейської Божественної 
Літургії 12 березня 2017 р. в 
Гарнізонному храмі святих 

Петра й Павла у Львові, 
Україна. 
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March 13, 2017 

The Youth Commission 
in Ukraine started 
Parish Youth Association 
conferences for clergy 

Зустріч Єпископів Богдана Данила, Кена Новаківського 
та отця Андрія Онуферка зі священиками,  які віддаються 

служінню молоді. 

Блаженніший Святослав побажав українцям, аби думка 
про еміграцію була останнім з можливих варіантів 

пошуку себе
П’ятниця, 03 березня 
2017 p.
  
Нехай думка про 
постійне місце 
проживання закордоном 
буде останньою з усіх 
можливостей, які ви 
розглядаєте у своєму 
житті. Таке побажання 
висловив Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
в ефірі інтерактивної 
програми «Відкрита 
Церква» на тему 
«Еміграція» на «Живому 

ТБ» 3 березня 2017 
року, звертаючись 
до українців, які 
роздумують над 
еміграцією.

«Я б хотів, – сказав 
Предстоятель, – щоб 
ми побачили своє 
краще майбутнє не 
десь за кордоном, а 
на своїй рідній землі, 
щоб ми збудували таку 
державу, яка б могла 
нам забезпечити право 
на працю, право на 
навчання, забезпечила 

необхідні умови для 
реалізації всього 
нашого потенціалу».
Блаженніший Святослав 
нагадав слова Івана 
Павла ІІ до молоді, які 
він сказав під час зустрічі 
з молоддю в Україні у 
2001 році: «Україна вас 
потребує, не покидайте 
її, не спішіть за кордон, 
будуйте своє життя і 
майбутнє тут».

«Навіть шукаючи 
кращого майбутнього, 
виїжджаючи за кордон, 

завжди думайте про 
свою Батьківщину, 
моліться за неї, дбайте 
про неї», – закликав 
Глава УГКЦ.

Департамент інформації 
УГКЦ
http://news.ugcc.ua/
video/blazhennіshiy_
svyatoslav_pobazhav_
u k r a i n t s y a m _ a b i _
dumka_pro_emіgratsіyu_
b u l a _ o s t a n n і m _ z _
mozh l i v i h_var іan t і v_
poshuku_sebe_78851.
html

ministering among our 
youth. Bishop Danylo, 
head of the Patriarchal 
Commission for Clergy 
encouraged youth 
ministers to promote 

and encourage priestly 
and monastic vocations 
among our youth.

h t t p : / /
s t j o s a p ha t e pa r c h y .

com/bishop-bohdan-
took-part-in-the-youth-
commission-meeting-in-
lviv-ukraine/



19 áåðåçíÿ 2017 p. 27

Блаженніший Святослав у першу неділю Великого посту: 
«Без молитви немає справжнього посту»

Неділя, 05 березня 2017 
p.
  
Ми живемо в час 
Великого посту. Це 
є момент, унікальна 
нагода, коли Церква 
запрошує нас пережити 
особисту зустріч з 
живим Христом. На 
цьому наголосив Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді до вірних 
у першу неділю Великого 
посту, 5 березня 2017 
року, в Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового, що в Києві.

Проповідник відзначив, 
що в першу неділю 
Великого посту ми чуємо 
читання Євангелія від 
апостола Івана, в якому 
відчуваємо свіжість віри 
ранньої апостольської 
Церкви. Ми чуємо про 
зустріч трьох осіб з 
Ісусом Христом... Зміст 
сьогоднішнього Євангеліє 
якраз для того, аби ми 
зрозуміли, ким є Христос. 
Христос є той, хто дає 

можливість людині 
зустріти живого Бога.

«Прийди і подивись». 
«Ці слова, – каже 
Предстоятель, – і сьогодні 
звертає Вселенська 
апостольська Церква до 
кожної людини. Думаю, 
що кожен із нас є часто 
подібний до Вартоломея, 
який шукає… Кожна 
людина доброї волі 
хоче пізнати правду, 
прагне справедливості, 
миру, любові, усього 
того, шо ми називаємо 
справжнім щастям. Але 
все це можна знайти 
лише тоді, коли особисто 
зустрінемо живого Бога, 
живого Сина Божого».

За словами проповідника 
Слова Божого, сьогодні 
кожен із нас має 
можливість пережити ту 
саму унікальну зустріч, 
до якої запрошує нас 
Христова Церква. «Ми 
живемо в час Великого 
посту. Це є унікальна 
нагода, коли Церква 
запрошує нас пережити 
особисту зустріч із 

живим Христом. Перша 
умова для такої зустрічі, 
і спосіб, як її пережити, – 
це молитва. Ми знаємо, 
що без молитви немає 
справжнього посту. 
Молитва – це момент 
особистого діалогу між 
мною і Богом, до якого 
я промовляю який мені 
відповідає», – просить 
замислитися вірних Глава 
Церкви.

«Прийди і подивись». 
«Ці слова, –  каже 
Блаженніший Святослав, 
–  по-особливому 
відкриваються у 
цю першу неділю 
Великого посту, яка ще 
називається Неділею 
православ’я. Вона 
була ще встановлена 
в першому тисячолітті 
з нагоди перемоги 
Христової Церкви над 
іконоборством. У цій 
боротьбі Христова 
Церква захищала 
можливість зустріти 
живого Бога для нас 
сьогодні, - можливість у 
церковній спільноті не 
лише почути про Бога, 

не лише почути про Його 
слово, а й побачити 
Його у святих іконах. 
Тому сьогодні Христова 
Церква пишається даром 
богоодкровенних ікон».

«Хочу побажати вам, 
аби шлях Великого посту 
для кожного з вас був 
шляхом зустрічі живого 
Бога. Щоб на ваших 
житейських дорогах ви 
завжди шукали передусім 
Його, єдиного, жаданого. 
Я бажаю дару зустрічі з 
ним. А в нашій Церкві ми 
зробимо все для того, 
щоби вона відбулася», – 
побажав Глава УГКЦ усім 
вірним і людям доброї 
волі.

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp ://news .ugcc .ua/
v ideo/b lazhenn і sh i y_
svyatos lav_u_pershu_
n e d і l y u _ v e l i k o g o _
p o s t u _ b e z _ m o l i t v i _
nemaie_spravzhnogo_
postu_78859.html

Покликані бути реєвангелізованими. Початок 
реколекцій Папи та Курії

06 березня 2017 p.

Ввечері, 5 березня 2017 
р., в реколекційному 
осередку «Дім 
Божественного Учителя» 
в Аріччі поблизу Риму, 

розпочалися духовні 
вправи Папи та Римської 
Курії, які проводить о. 
Джуліо Мікеліні, ОБМ, 
зосередившись на темі 
страстей, смерті й 
воскресіння Ісуса у світлі 

Євангелії від Матея. 
Період, призначений 
на те, аби перебувати 
поряд з Ісусом та 
святим Петром: саме 
так проповідник 
охарактеризував ці 

духовні вправи у вступній 
конференції.

Священик зауважив, 
що роздуми над 

(Продовження на ст. 28)
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пасхальними подіями, 
описаними святим 
Матеєм, будуть немовби 
спогляданням великої 
фрески: спочатку бачимо 
загальну картину, а 
далі звертаємо увагу 
на певні деталі, які нас 
вражають. Відправною 
точкою для роздумів 
стало посилання на 
книгу «Відомі смерті 
стародавніх», в яких 
розповідається про відхід 
відомих історичних осіб, 
розподілених по різних 
категоріях.

У згаданій книзі 
знайшлося місце і 
для згадки про Ісуса, 
яку автор помістив у 
категорію «примарних 
смертей». Але якщо б 
смерть Ісуса дійсно була 

Покликані бути реєвангелізованими. 

«примарною», то, як 
наголосив проповідник, 
примарним було би 
все Його існування. 
Не лише смерть, але й 
земне життя Спасителя 
було б лише фантазією. 
В Євангелії, натомість, 
стверджується, що «Ісус 
дійсно помер і що Його 
життя – не вигадка».
Час цих реколекцій, як 
зауважив о. Мікеліні, це 
також нагода побувати 
«поруч зі святим 
Петром», тобто, як 
закликає Папа Франциск 
в Апостольському 
напоумленні «Evangelii 
gaudium», відновити свою 
особисту зустріч з Ісусом. 
«Протягом цих днів, – 
сказав проповідник, – 
можемо вважати себе 
учасниками групи людей, 

які повинні бути наново 
євангелізованими».

Не тому, як пояснив 
реколекціоніст, що 
«належимо до тих, які ще 
не пізнали Ісуса чи до 
тих, які були охрищеними, 
однак, не живуть згідно 
з вимогами Хрищення», 
але тому що завданням 
«нової євангелізації» є, 

насамперед, «запалити 
серця вірних, що беруть 
регулярну участь в житті 
громади».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/03/06/
п о к л и к а н і _ б у т и _
реєвангелізованими_
початок_реколекцій_
папи/1296797

(продовження з попередньої сторінки)

Папа: до Біблії треба ставитись як до власного 
мобільного телефону – завжди мати під рукою

06 березня 2017 p.

Що би сталось у 
нашому житті, якщо б 
ми ставились до Біблії, 
як до наших мобільних 
телефонів, Боже слово 
читали так часто, як  
SMS повідомлення, 
які отримуємо?  Це 
провокаційне запитання 
поставив Папа перед 
молитвою «Ангел 
Господній» у неділю 
5 березня 2017 р., 
звертаючись до кількох 
тисяч вірних, зібраних 
на площі Святого Петра 

у Ватикан, незважаючи 
на дощову погоду.

Святіший Отець 
закликав до частого 
читання Біблії, яка 
вміщає Боже слово, що 
допомагає поборювати 
зло й не віддалятись від 
Бога. Папа послався на 
Євангелію першої неділі 
Великого Посту в римо-
католицькій Церкві, що 
описує 40-денний піст 
Ісуса в пустині, де Його 
спокушував диявол, та 
Його протистояння віч-
на-віч з дияволом, який 

намагається відмовити 
Його від повіреної 
Йому місії.
«Завдяки цій потрійній 
спокусі Сатана хоче 
відвернути Ісуса від 
дороги від дороги 
послуху та смирення, – 
бо знає, що таким чином 
зло буде переможене, 
–  і «короткою 
фальшивою стежкою 
привести Його до успіху 
й слави, – сказав Папа. 
– Але всі отруйні стріли 
диявола Ісус зупиняє 
за допомогою щита 
слова Божого, що 

висловлює волю Отця. 
Ісус не сказав жодного 
власного слова: Він 
відповідає тільки Божим 
словом. І, таким чином, 
Син, сповнений сили 
Святого Духа, виходить 
з пустині переможцем»
Його Святість підкреслив, 
що Великий Піст є для 
християнина часом 
«слідування за Христом 
в духовній боротьбі 
проти диявола силою 
Божого слова». З цією 
метою Святіший Отець 
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закликав подружитись 
з Біблією, часто її 
читати та над нею 
роздумувати. «Біблія 
вміщає Боже слово, яке 
завжди є актуальним та 
ефективним», – сказав 
Єпископ Риму.

Підсумовуючи Папа 
Франциск мовив: 
«Хтось сказав: "що би 
сталось у нашому житті, 
якщо б ми ставились до 
Біблії так, як до наших 
мобільних телефонів?  
Якщо би  ми носили 
при собі принаймні 

невелику кишенькову 
Євангелію, що б тоді 
сталось? Якщо би ми 
повертались до Біблії, 
коли б дещо забували, 
адже ми повертаємось 
до мобілки, якщо її 
десь забудемо. Якщо 
би відкривали Святе 
Письмо декілька 
разів в день, якщо б 
читали Боже послання 
так, як наприклад, 
читаємо повідомлення 
з мобілки, що би тоді 
сталось?.." Звичайно, 
це парадоксальне 
порівняння, але воно 

змушує вас замислитись. 
Дійсно, якщо би в 
нашому серці завжди 
перебувало Боже 
слово, тоді б жодна 
спокуса не змогла 
віддалити нас від Бога 
і жодна перешкода 
не могла би змусити 
зійти з дороги добра. 
Ми змогли перемагати 
щоденні спонуки до 
зла, які знаходяться в 
нас і поза нами».

Великий Піст – це 
«шлях Божого люду 
до Пасхи», шлях 

«навернення, боротьби 
проти зла за допомогою 
зброї молитви, посту, діл 
милосердя», – сказав 
Святіший Отець. – Не 
забувайте ставитись 
до Біблії, як до свого 
смартфону. Нехай же 
Святе Письмо буде 
завжди з вами».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/03/06/
п а п а _ д о _ б і б л і ї _
т р е б а _ с т а в и т и с ь _
я к _ д о _ в л а с н о г о _
мобільного_телефону_–_
з а в ж д и _ м а т и _ п і д _
рукою/1296778

Папа: до Біблії треба ставитись як до власного 
мобільного телефону – завжди мати під рукою

(продовження з попередньої сторінки)

Папа: Навернення – це навчитися чинити добро ділами, 
а не на словах

15 березня 2017 p.

Віддалитися від зла, 
навчитися чинити добро 
й піддатися Господньому 
проводові: саме на 
такий великопосний шлях 
навернення вказав Папа 
Франциск, коментуючи 
під час ранкової 
проповіді в каплиці 
«Дому святої Марти» 
у вівторок, 14 березня 
2017 р., читання з Книги 
Ісаї, в якому Всевишній 
через пророка закликає 
віддалитися від зла й 
навчитися чинити добро. 
І таке навернення, за 
словами проповідника, 
виявляється не в словах, 
але через «конкретні 
речі».

«Кожен з нас щодня 
чинить щось лихого», 
– зауважив Святіший 
Отець, вказуючи на те, 
що й Біблія говорить, що 
«найсвятіший грішить сім 
разів на день». Проблема 
полягає в тому, щоб «не 
призвичаїтися жити зі 
злими речами» та вміти 
віддалятися від того, що 
«отруює душу», й вчитися 
чинити добро:

«Чинити добро не є 
легко. Ми повинні вчитися 
цього і вчитися завжди. 
А Бог нас навчає, 
закликаючи вчитися, як 
це роблять малі діти. 
Цього слід вчитися на 
життєвій дорозі, щоденно 
в християнському житті. 
Кожного дня слід вчитися 

чинити щось доброго, 
бути кращими, ніж 
напередодні. Віддалятися 
від зла та вчитися добра – 
в цьому полягає правило 
навернення. Тому що 
навернутися до означає 
прийти до феї з чарівною 
паличкою. Навернення 
– це шлях», – наголосив 
Папа, додаючи, що 
потрібні «сміливість, 
аби віддалятися» та 
«смирення, для того, 
щоб вчитися», й усе 
це виражається через 
конкретні діла.

Як зауважив проповідник, 
у Господніх словах 
бачимо заклик до 
конкретних вчинків, як от 
«шукати справедливість, 
п і д т р и м а т и 

пригнобленого, чинити 
справедливість що 
до сироти, захистити 
вдову». Чинити добро 
вчимося «конкретними 
речами, а не словами». 
Саме тому Ісус картав 
провідників народу за те, 
що вони «говорять, але 
не чинять», тобто, далекі 
від конкретності, а «якщо 
нема конкретики, то там 
неможливе навернення».

«Підведіться», – закликай 
Господь через пророка 
Ісаю. Святіший Отець 
пригадав, що з цим 
«прекрасним» словом 
Ісус звертається до 
паралітиків, до доньки 
Яіра чи до сина вдови з 

(Продовження на ст. 30)



19 áåðåçíÿ 2017 p. 30

Папа: Навернення...

Наїну. І Господь «подає 
нам руку», щоб «підвести». 
Він настільки смиренний, 
що запрошує: «Ходіть, 
розсудимося». Бог 
прагне нам допомогти, 
«пояснити речі», «взяти 
нас за руки». Він здатний 
«вчинити чудо нашої 
переміни», але не з дня 
на день, а – відповідним 
шляхом.

«Господь каже: 
“Запрошую вас до 
навернення, віддаліться 
від зла, навчіться чинити 
добро… Підведіться, 
ходімте розсудимося, та 
прямуймо вперед”, – а 
коли відповімо: “Але ж я 
маю чимало гріхів…”, – Він 
наполягає: “Не журися: 
коли б гріхи твої були, як 
багряниця, вони стануть 

білими, як сніг”. Саме 
в цьому, – наголосив 
Папа, – й полягає 
шлях великопосного 
навернення. Все 
просто. Він – Отець, що 
промовляє, Отець, Який 
любить нас, бажає нам 
добра. Й супроводжує 
нас на цій дорозі 
навернення й лише 
просить, щоб ми були 

смиренними: бо хто буде 
себе підносити, буде 
принижений; а той, хто 
буде принижувати себе, 
буде піднесений».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/03/15/
папа_навернення_–_
це_навчитися_чинити_
д о б р о _ н е _ н а _
словах/1298758

(продовження з попередньої сторінки)

Загальна сума допомоги акції «Папа для України» 
складає близько 16 мільйонів євро: готується II етап

13 березня 2017 p.

На Донбасі наближається 
до завершення перший 
етап гуманітарної акції 
“Папа для України” для 
допомоги потерпілим 
від військових дій; на 
сьогоднішній день 
допомогу отримали 
близько 200 тисяч людей.
Про це “Обозревателю” 
розповіли в прес-службі 
акції “Папа для України”.

Нагадаємо, в даний час 
у “сірій зоні” Донбасу 
реалізується проект 
гуманітарної допомоги, 
ініційований Папою 
Римським Франциском. 
Відгукнувшись на його 
заклик, 24 квітня 2016 
року в усіх римо-
католицьких храмах 
Європи пройшов збір 
коштів для постраждалих 
від війни, незалежно 
від релігійної, етнічної 
приналежності або 
політичних поглядів. 
Пізніше понтифік 

пожертвував з особистого 
фонду 5 мільйонів євро 
на ці цілі. Загальна сума 
допомоги склала близько 
16 мільйонів євро.

За словами прес-
секретаря акції “Папа для 
України” Олени Кулигіної, 
гуманітарною допомогою 
було охоплено практично 
всі населені пункти вздовж 
лінії розмежування на 
Донбасі. Загальна 
кількість осіб, яким 
була надана допомога, 
становить близько 200 
тисяч.

“Акція охоплює близько 
70 тисяч найбільш 
незахищених сімей – 
багатодітних, неповних, 
м а л о з а б е з п е ч е н и х , 
матерів з 
новонародженими дітьми, 
близько 80 тисяч дітей і 
40 тисяч пенсіонерів. 90 
тисяч осіб отримали або 
отримають найближчим 
часом медичну допомогу 
– ліки, в тому числі для 

онкохворих та хворих на 
гепатит С, а також засоби 
особистої гігієни. Близько 
100 тисяч чоловік були 
забезпечені продуктами 
харчування. Ще для 
близько 10 тисяч осіб 
були проведені роботи 
по утепленню та ремонту 
житла – закуплені 
“буржуйки”, дрова, 
відремонтовані вікна”, – 
розповіла Олена.

За словами глави 
спеціального Технічного 
комітету акції, що 
займається прийомом 
заявок і розподілом 
допомоги, єпископа 
Яна Собіло, хід 
акції контролюється 
Д е р ж а в н и м 
секретаріатом Ватикану 
і Папською радою 
“Cor Unum” через 
Апостольську нунціатуру 
(посольство Ватикану) в 
Україні.

Єпископ також підкреслив, 
що Папа Франциск не 

робить різниці між людьми, 
що живуть по обидва боки 
від лінії розмежування – 
допомога призначена усім, 
хто її потребує. Пріоритет 
надається людям, що мають 
найгостріші потреби, 
дітям, пенсіонерам, 
одиноким людям та 
інвалідам. При цьому 
“допомогу отримують 
усі – і православні, і 
протестанти, і мусульмани, 
і атеїсти”, – підкреслив він.

Як розповіла Олена 
Кулигіна, в даний час 
ведеться підготовка 
до другого етапу 
акції: вивчаються нові 
гуманітарні потреби 
жителів “сірої зони”, 
проводиться відповідний 
моніторинг, перевірки й 
узгодження.

ht tps ://r isu.org.ua/ua/
index/all_news/community/
religion_and_society/66347 
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Happy Birthday!

З Днем народження!

April 1: Rev. Deacon Mr. Theophil Staruch
April 7: Rev. Petro Zvarych

April 7: Rev. Deacon Mr. Paul Spotts
April 14: Rev. Taras Svirchuk, C.S.s.R.

April 28: Rev. Ihor Royik

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

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

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

April 7: Rev. Taras Svirchuk, C.S.s.R. (11th Anniversary)
April 10: Rev. Roman Dubitsky (52nd Anniversary)

April 10: Rev. Edward Levandusky (52nd Anniversary)
April 10: Rev. Uriy Markewych (52nd Anniversary)

April 14: Rev. Volodymyr Klanichka (16th Anniversary)
April 14: Rev. T. Frank Patrylak (55th Anniversary)
April 19: Rev. Evhen Moniuk (25th Anniversary)
April 27: Rev. Wasyl Bunik (24th 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!
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