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В цьому випуску: 

День духовних віднов для шкільних дітей з Українських Католицьких шкіл в 
Перт Амбой та Пассейк  - ст. 12

РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА П’ЯТУ 
НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

У наших роздумуваннях 
на Великий піст ми 
замислюємося про 
гріховність тих, які 
живуть з відчуттям 
зверхності.  Сьогоднішнє 
Євангельське читання 
розповідає про двох 
апостолів, які в голос 
просили в Ісуса права 
сидіти по одну зі сторін 
від Нього, коли Він 
прийде у своїй славі.  
Це викликало почуття 
обурення серед інших 
десяти апостолів.  Чи це 
не є правдою життя – 
нашого життя, коли ми 
докладаємо зусиль, щоб 
досягти вищості, і таким 
чином мати більше прав 
на привілейоване життя, 
ніж інші?  Це стається 
поміж усіма нами, 
поміж людьми різного 
віку, етнічних груп і рас, 
людьми різного рівня 
освіти, поміж єрархами, 
духовенством, вірними 
тощо.  Це породжує 
незгоди, заздрість, 

брутальність серед нас. 

Ісус закликав своїх 
Апостолів до зміни 
мислення, до нового 
погляду на життя.  
Для них було важко 
зрозуміти, що велич 
означає – стати слугою 
іншим. Як і апостоли, ми 
не спішимо сприйняти 
Ісусове бачення радості 
й миру, повільно 
приймаємо правду, 
яка зробить нас 
вільними.  Чи можемо 
ми стиснути руку 
Ісуса і збагнути Його 
обіцянку, що ми ніколи  
не перебуватимемо  в 
темряві, якщо підемо 
за Ним?  Ісус навчав, 
що “хто з-між вас хоче 
бути першим, хай буде 
рабом усіх” (Мк. 10, 44).

Наш Святіший Отець 
нещодавно пригадав 
нам, щоб ми не 
були лицемірами у 
святкуванні нашої 

віри.  Складаючи плани 
Великодніх святкувань, 
заплануйте пройти весь 
шлях з Ісусом Христом:  
через участь у Вечірніх 
богослуженнях  та 
викладенні Святої 
Плащаниці в Страсну 
П’ятницю, ввійти через 
Його жертву на хресті 
в святкування Пасхи, 
Славного Воскресіння 

нашого Господа і Спаса 
Ісуса Христа.  Я прошу 
вас не лицемірити 
перед Богом обираючи 
радість благословення 
Великодніх страв і 
участь у Великодній 
недільній службі без 
того, щоб пройти крізь 
Христові Страсті й 
смерть на хресті. 
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РОЗДУМИ МИТРОПОЛИТА  СТЕФАНА НА ЧЕТВЕРТУ 
НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Євангеліє розповідає нам, як  Ісус спустився з вершини гори і 
застав своїх апостолів розгубленими, безпомічними й  ні до чого 
не здатними.  Апостоли впали в зневіру і не могли нічим зарадити 
батькові, в якого був хворий син.  Пізніше Ісус пояснив їм, що 
подібне оздоровлення вимагає молитви.  Апостоли отримали владу, 
але щоб скористатися нею необхідно було молитися.  Великий піст 
дає нам усвідомлення необхідності  оживити наші відносини з Богом 
через палкішу й тривалішу молитву.  

 Чи ми сприймаємо наші відносини з Господом як само собою 
зрозуміле, звертаємося до Нього у випадках випробувань і втрат, і 
самовпевнено вважаємо, що Він присутній в час спокою і радості?  
Чи ми сумніваємося в здатності Господа помагати?  Коли батько 
хворого хлопця зустрівся з Ісусом, він скрикнув:  «Вірю, поможи 
моєму невірству!» ( Мк. 9, 24).  Розпочинати що-небудь у дусі зневіри, 
означає зробити це безнадійним.  Розпочати що-небудь в дуся  віри 
– це зробити все можливим.  Належати до спільноти віри, яка живе 
молитовним життям, - це найвірніший спосіб  запевнити життя в 
дусі надії.  Ваша парафія уділяє вам дар зростання й участі в молитовному житті.   Ми приходимо 
до усвідомлення потреби один одного в нашій мандрівці віри.  Ми приходимо до усвідомлення сили 
присутності Христа і Його оздоровлення, коли молимося разом.  У часі Великого посту відновіть ваші 
молитовні взаємини з Христом спільно з вашими братами і сестрами в Христі в вашій парафії!  

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!

Lenten Vespers Sunday, April 2 at 4 PM 
in St. Michael's Church, Jenkintown, Pa.

Great Fast Vespers will 
be sung the Fifth Sunday 
of the Great Fast Sunday, 
April 2 at St. Michael 
the Archangel Ukrainian 
Catholic Church, 1013 Fox 
Chase Road, Jenkintown, 
Pa. at 4 p.m.

Reverend Volodymyr 
Kostyuk, pastor will be the 
main celebrant.

Reverend D. George 
Worschak will be the 
homilist.

Priests will also be 
available to hear 
Confessions.

A social will follow after the 
prayer service.

All are invited and 
encouraged to attend 
these Lenten services, 
organized by the clergy of 
the Philadelphia Deanery 
under the direction of Very 
Rev. Msgr. Peter D. Waslo, 
dean.
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Lenten Vespers Sung on the Fourth Sunday of the 
Great Fast at the Golden-domed Ukrainian Catholic 

Cathedral in Philadelphia
On Sunday, March 
26 at 4 p.m. Lenten 
Vespers were sung at 
the Ukrainian Catholic 
Cathedral of the 
Immaculate Conception, 
Philadelphia, PA.    Father 
Roman Pitula, pastor of 
the Cathedral, was the 
main celebrant.  Father 
Roman Petryshak and 
Father Roman Sverdan 
concelebrated the 
Vespers Service assisted 
by two altar servers. 
Father Paul Makar 
and Deacon Michael 
Waak were among 
those who helped lead 
the responses to the 
service.  Father Ihor 
Bloshchynskyy, pastor 
of Annunciation of the 
Blessed Virgin Mary, 
Melrose Park, PA was 
the guest homilist.

During his sermon, 
Father Bloshchynskyy 
offered a reflection on 
fasting.  He said that 
fasting is more than 
rules about meat, fish 
or giving up something 
for Lent.  First, fasting 
is a means of humbling 
ourselves.  Secondly, 
fasting is evidence of 
true repentance.  Father 
Bloshchynskyy also 
spoke about how the 
church commemorates 
St. John Climacus on the 
4th Sunday of Great Lent 

who wrote a book called 
the “Ladder.”  Father 
Bloshchynskyy concluded 
that our Lenten Fast is a 
time to practice humility.  
It is a hard world and it 
is easy to fall from it; but 
what St. John has to say 
is encouragement for the 

Father Ihor Bloshchynskyy

last weeks of Lent.  Do 
not be surprised if you 
fall every day.  Do not 
give up.  Stand your 
ground.  While a wound 
is still fresh and warm it 
is easy to heal.  But old 
neglected ones are hard 
to cure.  Many from 

long neglect become 
incurable; but with God 
all things are possible.

The Lenten Vespers 
Service concluded with 
a social in the Cathedral 
Hall.

Watch a video from the Lenten Vespers 
Service on our YouTube Channel.  

https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Photos: Teresa Siwak
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GREAT FAST VESPERS CELEBRATION IN FOX CHASE

On Sunday, March 19th, the Sisters of St. Basil the Great 
in Fox Chase hosted the Great Fast Vespers that are being 
celebrated each Sunday in the Philadelphia Protopresbyterate 
(Deanery). The Service was celebrated by the Sister’s chaplain 
and Protopresbyter (Dean) of the Protopresbyterate, Msgr. 
Peter Waslo. The responses were led by the area priests in 
Holy Trinity Chapel. The homilist was Rev. John Ciurpita who 
spoke of the Holy Cross and its significance for us during the 
Great Fast.

Besides the Sisters in attendance, various parishes were 
represented by parishioners who joined the priests and Sisters 
in glorifying Our Lord. The Mystery of Reconciliation was also 
availed by many as we continue our journey of deepening our 
relationship with Jesus Christ during this period of preparation. 

Following the Vesper Service, the priests and people were 
invited and welcomed by the Sisters to their dining room for 
fellowship and visitation. Sr. Dorothy Ann Busowski, O.S.B.M., 

Provincial of the Sisters of St. Basil the Great, greeted everyone on behalf of the Sisters. The guests were 
truly welcomed in the spirit of Basilian hospitality. 

The last Sunday of the Great Fast, Vespers will be celebrated at St. Michael the Archangel Church in 
Jenkintown. All are invited to join in prayer during this holy season.

Rev. John Ciurpita 
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Children at the Cathedral participate during the homily on the 
First Sunday of Great Fast: The Sunday of Orthodoxy

Children’s Divine 
Liturgy at Cathedral (1st 
Sunday of the Month)

On March 5, 2017 during 
both the 9am and 11am 
Divine Liturgies at the 
Ukrainian Catholic Cathedral 
of the Immaculate Conception, 
Philadelphia, PA; children held 
icons of the 12 Feast Days 
during Father Roman Pitula’s 
homily on Icons.

The first Sunday of the Great 
Fast is called the Sunday of 
Orthodoxy.  The dominant 
theme of this Sunday since 843 
has been that of the victory 
of the icons. In that year the 
iconoclastic controversy, which 
had raged on and off since 
726, was finally laid to rest, and 
icons and their veneration were 
restored on the first Sunday in 
Lent.  Ever since, this Sunday 
has been commemorated as 
the "Triumph of Orthodoxy."

The purpose of this feast is to 
pay solemn public homage 
and veneration to the holy 
icons of Jesus Christ, the 
Blessed Mother of God and 
all the Saints.  Services often 
include the clergy or the faithful 
triumphantly processing around 
the church, holding icons of 
their patron or parish saints.

Icons are venerated by burning 
lamps and candles in front of 
them, by the use of incense 
and by kissing.   

9 AM Divine Liturgy (Photo: Lisa Oprysk)

11 AM Divine Liturgy (Photo: Lisa Oprysk)
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Archbishop Stefan Soroka to Celebrate Holy Thursday 
Service in St. Josaphat Church, Trenton, NJ

Liturgical Rites Commemorate the Institution of the Eucharist and 
the Priesthood at the Last Supper and will include the 

Traditional Washing of the Feet of Twelve Priests

 
TRENTON,  NJ—On Holy Thursday, April 13, the Ukrainian Catholic Archbishop of Philadelphia, who 
is the spiritual leader of Ukrainian Catholics in the United States, Archbishop Stefan Soroka will be 
the main celebrant during religious services at St. Josaphat Ukrainian Catholic Church, 1195 Deutz 
Avenue, Trenton, New Jersey.
 
Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka will celebrate the Vesperal Divine Liturgy of St. Basil the Great
together with priests of the Philadelphia Archeparchy.  The services begin at 10:30 a.m. and all the 
faithful are invited to attend.
 
The Holy Thursday service commemorates the institution of the Holy Eucharist and the priesthood of 
Jesus Christ at the Last Supper.  During the service, Metropolitan Stefan will consecrate the Holy Myron 
(Chrism) and will also perform the traditional Washing of the Feet of 12 priests reenacting the washing 
of the feet of His apostles by Jesus as recounted in the Gospel of John.  He will also be the homilist.
 
Since he became Metropolitan-Archbishop, Archbishop Stefan, besides conducting these services in 
the cathedral parish, has also conducted these Holy Thursday services in various deaneries of the 
expansive Philadelphia Ukrainian Catholic Archeparchy, which includes eastern Pennsylvania, New 
Jersey, Maryland, Virginia, Delaware, and the District of Columbia. 
 
The present pastor of St. Josaphat Church is Very Rev. Taras Lonchyna, who also serves as Dean of 
the New Jersey Deanery.
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ТЕМИ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО З 
ВЕЧІРНЬОЮ СТРАСНОГО ЧЕТВЕРГА

Вступ 
Божественна літургія 
св. Василія Великого з 
Вечірньою в Великий 
Четвер є однією із 
найзмістовніших літургій, 
які відправляються 
впродовж літургійного 
року.  У ній 
пригадуються чотири 
важливі події з життя 
Ісуса Христа: обмивання 
ніг апостолам, 
установлення Таїнства 
Пресвятої Євхаристії 
та Божого Священства 
на Тайній Вечері, 
страждання Ісуса в саду 
Гетсиманському, зрада 
Христа Юдою.  

У с т а н о в л е н н я 
Євхаристії
У Верхній світлиці під 
час Тайної Вечері Ісус 
надав докорінно нового 
значення їжі та напою 
жертовного прийняття.  
Він дав нам своє Тіло 
та Кров у Пресвятій 
Євхаристії.  “Беріть, 
їжте: це моє тіло... Пийте 
з неї всі, бо це кров моя 
(Нового) Завіту” (Мт. 
26, 26-28). В Євхаристії 
набуваємо сопричастя 
з воскреслим Христом. 
Ми отримуємо частку 
в Його жертвуваному, 
воскреслому й 
божественному Тілі, 
“на відпущення гріхів і 
життя вічне”. Євхаристія 
є таїнством, що все 
перевершує.  Вона 

довершує всі інші та 
є повнотою економії 
спасіння.

Обмивання ніг
Обмиванням ніг 
своїм апостолам Ісус 
підсумовує зміст свого 
служіння, показує 
свою досконалу 
любов і засвідчує Своє 
глибоке смирення. 
Обмивання ніг (Йо. 
13, 2-17) споріднене з 
розпинанням на хресті. 
Якщо розпинання 
на хресті є глибоким 
свідченням Христового 
досконалого послуху 
своєму Отцеві (Фил. 2, 
5-8), то обмивання ніг 
засвідчує Його глибоку 
любов і дарування 
себе кожній особі, 
відповідно до здатності 
цієї особи приймати 
Його ( Йо. 13, 6-9).  Під 
час цієї Божественної 
літургії Єрарх обмиє 
ноги дванадцятьом 
с в я щ е н и к а м , 
відтворюючи обмивання 
Ісусом ніг дванадцятьом 
апостолам  на Тайній 
Вечері.  

Молитва в саду 
Гетсиманському 
Хвилюючі події в 
Гетсиманському саду 
(Мт. 26, 36-46;  Мк. 14, 
32-42; Лк. 22, 39-46), 
драматично й болісно 
розкрили людську 
природу Христа.  

Жертва, яку Він мав 
принести за спасіння 
світу, була неминуча.  У 
своїй агонії він молився 
до Отця: “Авва – Отче, 
усе тобі можливе: 
віддали від мене цю 
чашу! Та не що я хочу, 
а що ти” (Мк. 14, 36). 
Ісус засвідчив свою 
безумовну любов і 
довіру до Отця.  Він 
досягнув найвищої 
точки самопожертви – 
“не що я хочу”, - щоб 
звершити Волю свого  
Отця.  

Зрада 
Юда зрадив Ісуса 
поцілунком, знаком 
дружби та любові.  
Зрада і розіп’яття 
Христа підносить гріх 
праотців до найвишого 
рівня.  У цих двох діях 
повстання проти Бога 
дійшло до найвищої 
точки.  Падіння Адама 
в раю досягло апогею 
в смерті Бога во плоті.  
Смерть і Воскресіння 
Христа відкупили світ від 

сили зла.

Освячення Святого 
Мира
У Страсний Четвер, ще 
з давні часів під час 
Божественної літургії св. 
Василія Великого, Єрарх  
освячує святе миро.   
Це суміш оливкової 
олії, бальзаму, вина 
і сорока пахощів, 
які символізують 
повноту божественної 
благодаті, солодкість 
х р и с т и я н с ь к о г о 
життя і множину 
та різноманітність 
дарів Святого 
Духа.  Згадування 
про складники ми 
знаходимо в Книзі 
Виходу (30, 22-33). 
Святе миро вживається 
для помазання особи 
під час уділення Святих 
Таїнств  Втаємничення 
– Хрещення, 
Миропомазання та 
Пресвятої Євхаристії.   
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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 .

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 
P r o t o p r e s b y t e r y 
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.

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.



EASTER DINNER “SVIACHENE” CELEBRATION 
Scranton, PA – April 30th 

 

       
 
Father Myron Myronyuk and his Parish Family of Scranton’s Saint Vladimir 
Ukrainian Greek Catholic Church will conduct their annual Easter Dinner 
“Sviachene” celebration on Sunday, April 30, 2017, beginning at 12:30pm in 
the Parish Center at 428 North Seventh Avenue. Dinner will consist of 
borshch, holubchy, pyrohy, ham, kobasa, horseradish, rye bread, dessert and  
beverages. Takeouts available from 11:30am to 12 noon. 
 
Door prizes will be awarded along with a theme basket raffle. 
 
Admission: $13.00 adults; $8.00 children age 6-12; age 5 and under free.  
 
For reservations contact Maria Black at 570 503-1514.  
Advance reservations only - no tickets at the door. Reservation deadline is 
Monday, April 24. 
 
Divine Liturgy is celebrated on Sundays at 10:30am. 
 
Everyone is invited to our welcoming church and at our table! 
 
Chrystos Voskres! Christ is Risen! 
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THE PROVIDENCE ASSOCIATION 
Your Ukrainian Catholic  

Fraternal Life Insurance and Benefit Society 
 

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

1912 
Deposit Agreement Accounts                 Fraternity                                                                               
Paying           2017 

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

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

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

www.provassn.com 

 
 
 
 
 
 
 

Theme: 
Sisters Servants 

of  Mary Immaculate: 
125 Years  - 

Glory to God!  
Honor to Mary!

Peace to Us!

63rd Annual 
Holy Dormition     
Pilgrimage

August 12-13, 2017

St. Mary’s Villa 
Sloatsburg, NY

Mark your Calendar:Mark your Calendar:
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
 
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. 
 
13 КВІТНЯ    У ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР  О 10:30 ВРАНЦІ ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕЧІРНЯ З ЛІТУРГІЄЮ СВ. 
                                           ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО НА СПОМИН ВСТАНОВЛЕННЯ  ПРЕСВЯТОЇ ТАЙНИ  
   ЄВХАРИСТІЇ, З ОСВЯЧЕННЯМ СВЯТОГО МИРА І ЧИН УМИВАННЯ НІГ В ХРАМІ  
                                           СВ. ЙОСАФАТА В ТРЕНТОНІ, Н. ДЖ.  (1195 DEUTZ AVE.)   ЗАПРОШУЄМО ВСІХ  
                                           ДО УЧАСТИ! 
 
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 
 
25-26 КВІТНЯ    ВЕСНЯНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ  
   АРХИЄПАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРИ ПАРАФІЇ СВВ. ПЕТРА І ПАВЛА  
   В БРІДЖПОРТ, ПА. 
 
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.    
 
 
 

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

 
 
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. 
 
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. 
 
22 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!  
 
 

(продовæення з попередньої сторінки)
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День духовних віднов для шкільних дітей з Українських 
Католицьких шкіл в Перт Амбой та Пассейк

Учні сьомого і восьмого 
класів Української 
Католицької школи 
при парафії Успіння 

Богодиці в Перт Амбой, 
Н. Дж. приймали своїх 
ровесників з української 
католицької школи св. 

Миколая в Пассейку 
під час реколекцій, який 
виголосив о. Павло 
Макар, директор 

офісу покликань з 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії.  Ця зустріч 
була організована 
при участі отця Івана 
Турика й отця Андрія 
Дудкевича.
 
Реколекції розпочалися 
Святою Літургією і 
Хресною Дорогою.  Після 
цього, студенти мали 
нагоду познайомитися 
один з одним.  Отець 
Павло в своєму виступі 
наголосив, що вони 
(учні) повині зростати 
в досконалості й не 
боятися відповісти на 
поклик Бога.  
 
Перед обідом сестра 
Йосафата СМПБМ, 
віце-директор школи 
Успіння в Перт Амбой 
показала новим друзям 

о. Павло Макар

Vocations Website = https://www.ukrainiancatholicvocations.com (Продовæення на ст. 13)
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День духовних віднов для шкільних дітей з Українських 
Католицьких шкіл в Перт Амбой та Пассейк

як виготовити рамку для 
світлини своїми руками. 
 
В другій половині дня о. 
Павло знову заохотив 
студентів не боятися 
прийняти своїм серцем 
Божий поклик. 
 
Цей прекрасний день 
став початком нової 
традиції для учнів двох 
шкіл.

(продовæення з попередньої сторінки)
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Папа: коæен християнин покликаний бути місіонером 
Ісуса Христа

ЧИ БОГ  КЛИЧЕ ВАС ЗАДУМАТИСЯ ПРО БОГОПОСВЯЧЕНЕ ЖИТТЯ?

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

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

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

Архиєпископ Стефан Сорока

02/12/2016 

Попередніми роками 
ми мали нагоду 
призадуматись над 
двома аспектами, 
які стосуються 
х р и с т и я н с ь к о г о 
п о к л и к а н н я : 
запрошенням «вийти 
поза себе самих», щоб 
могти слухати Господній 
голос, та важливістю 
церковної спільноти, як 
привілейованого місця, у 
якому Боже покликання 
народжується, живиться 
та виявляється», – цими 
словами Святіший 
Отець розпочав своє 
послання з нагоди 54-
го Всесвітнього Дня 
Молитви за Покликання, 

що відбудеться 7 травня 
2017 року, додавши, 
що цього разу він 
бажає зупинитись 
над темою «місійного 
виміру християнського 
покликання».

«Той, хто дозволив, 
щоб Божий голос його 
привабив, і пішов за 
Ісусом, дуже швидко 
знайде у собі самому 
нестримне бажання 
нести Добру Новину 
братам та сестрам 
через євангелізацію та 
служіння милосердної 
любові. Всі християни є 
місіонерами Євангелія!» 
– наголосив Папа 
Франциск, вказуючи на 
те, що учень Спасителя 

не отримує дар Божої 
любові для особистого 
задоволення, але 
перемінений дотиком 
радості з приводу 
того, що відчуває себе 
любленим Богом, бажає 
поділитись тією радістю 
з іншими. «Радість 
Євангелія, що наповнює 
життя спільноти учнів 
є місійною радістю 
(Радість Євангелія, 21). 

З тієї нагоди Глава 
Католицької Церкви 
пригадав, що місійне 
завдання не є чимось 
додатковим до 
християнського життя, 
але тим, що існує в 
серці самої віри, адже 
взаємини з Господом 

передбачають місійну 
з а а н ґ а ж о в а н і с т ь 
кожного християнина як 
пророка Божого слова 
та свідка Його любові. 
І коли з’являються 
сумніви та боязнь перед 
місійним завданням, 
то слід пам’ятати, 
що немає місця для 
страху з причини нашої 
неспроможності, адже 
сам Господь приходить, 
щоб очистити наші 
«нечисті уста» та 
вчинити нас гідними до 
місії (див. Іс. 6, 6-8).

Вселенський Архиєрей 
переконаний, що кожен 
учень Ісуса чує у своєму 

(Продовæення на ст. 15)
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серці той Божий голос, 
який кличе йти до людей, 
як це робив Спаситель, 
«оздоровляючи та 
благословляючи всіх» 
(див. Діяння Ап. 10, 
38). Силою Святої 
Тайни Хрищення кожен 
послідовник Ісуса є 
тим, хто несе Христа 
Спасителя іншим, 
особливо, коли мова 
йде про покликаних 
до богопосвяченого 
життя та священиків, що 
великодушно відповіли 
на поклик Учителя 
словами: «Ось я, 
Господи, пошли мене». 
Вони покликані до того, 
щоб з відновленим 
місійним запалом вийти 
із замкнутих приміщень 
святині, щоб дозволити 
Божій ніжності 
вилитись на людей. 
Церква потребує 
таких священиків та 
богопосвячених осіб, 
які сповнені надії 
та спокою, адже 
переконані, що вони 
знайшли справжній 
скарб, та гаряче 
прагнуть з радістю 
ділитись вісткою про 
Нього з іншими, 
прагнучи, щоб усі Його 
пізнали.

Далі Папа підкреслив, 
що виникає чимало 
запитань, коли 
роздумуємо про 
християнську місійність, 

зокрема про те, що 
означає бути місіонером 
Євангелія? Хто дає 
нам силу та мужність 
звіщати та якою є 
євангельська логіка, що 
надихає місійну працю? 
Щоб відповісти на ці 
запитання Святіший 
Отець заохотив 
роздумати над трьома 
є в а н г е л ь с ь к и м и 
епізодами: про початок 
місійної діяльності Ісуса 
у синагозі в Назареті 
(див. Лк. 4, 16-30), про 
те, як воскреслий Ісус 
йде з учнями до Емаусу 
(див. Лк. 24, 13-35) та 
над притчею про зерно 
(Мк. 4, 26-27).

Коротко зупиняючись 
над першим біблійним 
епізодом, можемо 
відповісти на запитання 
про те, що означає бути 
місіонером. Зокрема, 
усвідомлюємо те, що 
Ісус є помазаним Святим 
Духом та посланим  у 
світ. Тому, бути учнем-
місіонером – це стати 
активним учасником 
місії Христа, яку сам 
Христос окреслює 
у Своїй промові в 
синагозі Назарету: 
«Господній Дух на мені, 
бо він мене помазав. 
Послав мене нести 
Добру Новину бідним, 
звіщати полоненим 
визволення, сліпим 
прозріння, випустити 

пригноблених на волю, 
оповістити рік Господній 
сприятливий» (Лк. 4, 18-
19). «Це також і наша 
місія – бути помазаними 
Святим Духом та йти 
до братів і сестер, 
щоб звіщати їм Слово 
Боже, стаючи для них 
знаряддям спасіння», – 
наголосив Папа.

Далі він зазначив, що 
воскреслий Спаситель 
крокує разом із нами, 
подібно, як із тими 
учнями, що прямували 
в Емаус. Труднощі та 
перепони, які сьогодні 
ставить нам життя, 
іноді можуть спонукати 
нас до думки, що 
християнська місія є 
нездійсненною утопією, 
або реальністю, яка 
перевищує наші сили. 
Однак, наша надія 
може бути відновлена, 
коли роздумуємо над 
згаданим епізодом і 
коли усвідомлюємо, що 
Христос не залишає 
Своїх учнів, а прямує 
поруч із ними, що 
є немов «літургією 
дороги». Ці два учні, 
які зранені подіями 
розп’яття та смерті 
Ісуса, повертались 
додому дорогою 
поразки, несучи у серці 
надломану надію і мрію, 
яка так і не здійснилась. 
Їхній смуток зайняв 
місце радості Євангелія. 

І що ж робить Ісус? Він 
їх не осуджує, не зводить 
якої стіни між Собою 
і ними, але з’являється 
на їхній дорозі і 
розпочинає прямувати 
поруч із ними. Поволі 
Він перемінює їхню 
зневіру і розпалює у 
їхніх серцях нову надію, 
відкриваючи їхні очі 
під час ламання Хліба. 
«Так само й християнин 
не несе самотужки 
завдання місійності, 
але досвідчує, навіть 
серед труднощів та 
нерозумінь, що «Ісус 
прямує з ним, розмовляє 
з ним, дихає разом з 
ним, працює з ним. Він 
відчуває живого Ісуса, 
Який супроводжує його 
в усьому місійному 
завданні» (Радість 
Євангелія, 266)», – 
наголосив Святіший 
Отець, переходячи до 
третього питання про 
євангельську логіку місії.

Папа пригадав 
притчу про зерно, яка 
спонукає нас відкинути 
поклоніння успіхові та 
надмірну заклопотаність 
структурами та 
здобутками. Зерно 
Божого Царства хоч 
і є дуже маленьке, 
майже невидиме, іноді, 
незначуще, але воно 

Папа: коæен християнин покликаний бути місіонером 
Ісуса Христа

(Продовæення на ст. 16)

(продовæення з попередньої сторінки)
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тихо зростає завдяки 
безперервному діянню 
Господа Бога. Як 
вчить нас ця притча, 
Всевишній перевищує 
всі наші сподівання 
та здатний вразити 
нас Своєю щедрістю, 
вчиняючи так, що праця 
наших рук дає плоди, 
які перевищують оцінки 
людської ефективності. 
З такою євангельською 
довірою ми повинні 
відкритись на тихе 
діяння Святого Духа, 
Який є фундаментом 

місійної діяльності 
Церкви. «Ніколи 
не може існувати 
ні душпастирства 
покликань, ні 
християнської місії 
без усердної та 
к о н т е м п л я т и в н о ї 
молитви», – вказав у 
посланні Єпископ Риму, 
додавши, що, з цієї 
причини, слід живити 
християнське життя 
слуханням Божого 
Слова і, зокрема, 
дбати про особисті 
взаємини з Господом 

через адорацію 
Найсвятіших Тайн, що є 
упривілейованим місцем 
зустрічі з Господом 
Богом.
Заохочуючи до такої 
приязні з Ісусом, 
Вселенський Архиєрей 
зазначив, що сьогодні 
Божий люд дуже 
потребує, щоб його 
провадили саме 
такі священики та 
богопосвячені особи, які 
посвячують своє життя 
служінню Євангелію. 
А на закінчення Папа 

закликав усі християнські 
громади та організації, 
всіх вірних молитись 
за таких священиків та 
богопосвячених, щоб 
вони були близькими 
до своєї пастви та 
були живим знаком 
милосердної Божої 
любові.          

http://uk.radiovaticana.
va/news/2016/12/02/
послання_папи_на_54_
в с е с в і т н і й _ д е н ь _
молитви_за_покликання 
/1276432

Do you feel that the Lord’s presence in your life is guiding you to a life of dedication and service to 
Him and your fellow men and women?  As Catholic Christians, we actively seek God’s grace to give 
us direction in life and guidance to obey His will in our lives.  Our Lord calls us to different duties in 
our lives – this is what a vocation is all about!

Is God calling you to a life of marriage?  Or perhaps he is calling you to a life of celibacy?  Is he 
calling you to a life of service as a priest, deacon, monastic or layperson?  Only YOU can tell if God 
is calling you in your life!

 For more information, visit  the 
Department of Vocations website, located at 
http://www.ukrainiancatholicvocations.com .  

Vocations Icon

Папа: коæен християнин покликаний бути місіонером 
Ісуса Христа

(продовæення з попередньої сторінки)



02 êâ³òíÿ 2017 p.  17

700 Fox Chase Road
Jenkintown, PA 19046

Д-р Сергія Квіт, екс-міністр освіти 
та науки України, професор Школи 
журналістики Києво-Могилянської 
Академії

Доповідачі:

Олесь Кузьма, Екзекутивний директор 
Української Католицької Освітньої 
Фундації

Модератор:

Д-р Андрій Загороднюк, віце-ректор 
Прикарпатського національного унівреситету 
ім. Василя Стефаника

Подяка нашим спонсорам:

Діялог про Україну: освіта – передова демократії
6 квітня 2017 року

2-4 год. пополудні (вхід вільний)
Авдиторія Мaнор Коледжу

Офіційний обід: 12.30 пополудні (25 дол.)

Цей діялог висвітлить пріоритетні ділянки реформи освіти, необхідні для захисту та 
збереження ідеалів свободи та демократії в Україні.

На даний час, основними критичними моментами, що вимальовуються в системі освіти 
України, є: - усунення ідеалів, що їх підтримують прихильники пост-комуністичної періоду 
– особи, які не зуміли збагнути цінності та думки західного світу;
- корупція в середовищі працівників освіти, які приймають хабарі за кращі оцінки.
Ці проблемні моменти пов’язані між собою через історичні контакти України з Росією 
і спричинюють  рівнодіючий вплив напружених відносин між двома державами на 
економіку України. 

Чи є шанс для реформи української системи освіти та зросту її надійності в очах 
міжнародної спільноти? Чи можуть українська громадськість та зацікавлені представники 
американського суспільства сприяти у виході із цієї кризи?

Приєднайтеся до нашої програми і допоможіть нам знайти та застосувати ефективне 
розв’язання.

Реєстрація на обід та діялог проводиться за посиланням: manor.edu/Ukraine

Д-р Альберт Кіпа, 
колишнійф ректор 
Українського Вільного 
Університету в 
Мюнхені (Німеччина); 
професор порівняльного 
літературознавства, 
Мюленберґ Коледж.

Українська Федеральна Кредитова 
Кооператива САМОПОМІЧ

Українська Федеральна Кредитна Спілка

Український Конґресовий Комітет, 
відділ у Філядельфії

Організація Оборони Чотирьох Свобід 
України
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Vatican Authorized Replica of Famed Shroud of Turin Will 
Be on Exhibit March 31 through April 6 at Ukrainian Catholic 

Church in Silver Spring, Md
 

Silver Spring, Md.-  
A Vatican-authorized 
full-sized replica of the 
Shroud of Turin will be 
on display at the Holy 
Trinity Ukrainian Catholic 
Church, 16631 New 
Hampshire Avenue, 
Silver Spring, Maryland 
beginningFriday, March 
31.  The Shroud will be 
available for viewing 
and veneration every 
day until Thursday, April 
6.
 
The Shroud of Turin 
Exhibit opens on Friday, 
March 31, 11:00 a.m. 
with an Akafist to the 
Passion of Jesus Christ 
sung in Ukrainian.
 
Exhibit hours will be as 
follows: Friday, March 
31-- 11 a.m. – 2 p.m.  
and 5 p.m. – 8 p.m.; 
Saturday, April 1-- 11 
a.m. – 7 p.m.; Sunday, 
April 2--  2 p.m. – 6 p.m;  
Monday, April 3  thru 
Thursday, April 6-- 11 
a.m. – 2 p.m. 5 p.m. – 8 
p.m.
 
An explanation and 
presentation about the 
Shroud will be held daily 
at 12 noon and 6 p.m.
 
The Liturgy of 
Presanctified Gifts will 
be celebrated at 7:00 

p.m., Friday, March 31 in 
Ukrainian. On Sunday, 
April 2, the Divine Liturgy 
will be celebrated at 
11:30 a.m. in Ukrainian.
 
Rev. Olexandr Dumenko, 
pastor of the Holy Trinity 
parish, extends an 
invitation to all to visit 
the church and view this 
full sized Replica of the 
Shroud of Turin.  The 
public is welcome.  For 
Group scheduling or 
more information, please 
call 301-421-1739. 
The church is handicap 
accessible.
 
" It is an honor for our 
Silver Spring 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 
Dumenko commented.
 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka procured 
this 9th Vatican 
sanctioned replica of 
the Turin Shroud, which 
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.
 
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. 
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(continued from previous page)

 
 
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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"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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Shroud of Turin replica attracts the faithful to church in Reading

March 16, 2017 
By Ron Devlin 
Reading, PA

In the presence of a 
replica of the Shroud of 
Turin, believed by some 
to be the burial wrap of 
Jesus of Nazareth, Cindy 
Koretsky was honored 
and humbled Thursday 
night at Nativity of the 
Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic 
Church in Reading.

"That we can adore it 
and understand what 
Jesus went through is 
overwhelming," said 
Koretsky, 58, a Sinking 
Spring security guard 
who wept openly.

Koretsky, a lifelong 
member of Nativity 
church, was among about 
50 people who braved 
cold temperatures to 
bask in the warmth of 
grace emanating from a 
copy of the sacred relic 
housed in the Cathedral 
of St. John the Baptist 
Church in Turin, Italy.

In a church heavy with 
the scent of incense, the 
faithful welcomed the 
relic with an akathist, or 
exultation, to the divine 
passion of Christ.

The Very Rev. Andriy 
Rabiy, pastor, sang 
a Lenten liturgy 

accompanied by 
members of the church 
choir.

"In the shroud, we see 
the entire Gospel in one 
piece," said Rabiy, 41, 
who's been at Nativity for 
eight years. "It's the story 
of salvation. His death is 
the defining moment for 
Christians."

The shroud, normally 
housed at the Ukrainian 
Catholic Archeparchy in 
Philadelphia, will be on 
display daily at Nativity 
church through March 
28.

The Rev. Archpriest 
Daniel Troyan, the 
shroud's curator, 
explained the intricacies 
of the faint image of a 
crucified man stained in 
the linen cloth.

Troyan noted that the 
Vatican has not certified 
the image as that of Jesus 
Christ, though Pope 
Benedict XVI declared it 
the strongest vehicle for 
telling the story of Christ.

A c k n o w l e d g i n g 
interpreting it is a matter 
of faith, Troyan said: 
"If you presented the 
evidence in a court of 
law, there'd be no doubt 
it is the image of Christ."

Noting traces of blood 
(AB positive), wounds 
and even a crown of 
thorns in the image, 
Troyan said they are 
consistent with details of 
Christ's crucifixion in the 
Gospel.

"The man buried in this 
shroud was scourged, 
crucified and wore a 

crown of thorns," Troyan 
said. "Jesus is the only 
man in recorded history 
to have endured all 
three."

Set against the 
background of Byzantine 
iconography that 
includes the image of 
Jesus and the Blessed 
Virgin Mary, the shroud 
evoked spiritual emotion 
in church members.

Dorothy Koretsky, 
87, who was with her 
daughter Cindy, with 
whom she lives, needed 
no explanation.

A lifelong member of 
the Ukrainian church, 
she believes the Shroud 
of Turin is Jesus' burial 
cloth.

Father Daniel Troyan talks about the Replica of the Shroud of Turin 
in Reading, PA

(continued on next page)
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(continued from previous page)

"I wouldn't have missed 
this for the world," 
said Koretsky, who 
approached the shroud 
with the assistance on a 
walker. "It's like Jesus is 
here."

Barbara Nagle isn't 
Catholic, but she couldn't 
resist visiting the shroud.
"I have an intense 

interest in the shroud," 
said Nagle, 74, a retired 
operating room instructor 
from Cumru Township. 
"There is something 
mysterious about it."

Debbie Marco of 
Lebanon, who teaches 
catechism at Nativity 
church, recalled kneeling 
at the replica shroud 

and contemplating what 
Christ suffered when she 
first saw the shroud some 
years ago.

"It's very spiritually 
renewing," said Marco, 
55, a claims manager. 
"Coming during Lent, 
when you renew 
your spiritual life and 
relationship with God, it 

Shroud of Turin replica attracts the faithful to church in Reading

helps to strengthen your 
faith."

http://www.readingeagle.
com/news/article/shroud-
of - tu r in - rep l i ca-a t t rac t s -
the- fa i th fu l - to-church- in -

reading&template=mobileart

МИТРОПОЛИТА 
СТЕФАНА ВІДВІДАВ 
ПРЕЗИДЕНТ ТЕМПЛ 

УНІВЕРСИТЕТУ

           У четвер,  16 березня 
2017 р., Richard M. Englert,  
Президент Темпл Університету, 
у супроводі William Bergman, 
Віце-Президента зі зв’язків з 
громадськістю, мали зустріч з 
Митрополитом-Архиєпископом 
Стефаном Сорокою.  У 
вдогодинній зустрічі та огляді 
нашої Катедри взяли також 
участь  Всечесніший отець 
Андрій Рабій, Генеральний Вікарій Архиєпархії, п. Кен Гатченс, Розпорядник програм і випускник 
Темпл Університету.   Гості були у захваті від краси і побожності  нашої  золотоверхої Катедри.  

 Зустріч була дуже інформативна для обох сторін, як Університету, так і Архиєпархіяльної 
Канцелярії, оскільки в них подібна історія в Філадельфійській громаді.  Відбувся обмін думками і 
пропозицій щодо того, як ми можемо помагати один одному в наших важливих місіях.  Очевидно, 
що нам потрібно розвивати тісніші зв’язки і об’єднувати наші зусилля.  На завершення візиту 
всі встали до фотографії, яку зробила ще одна випускниця Темпл Університету, п. Тереза Сівак, 
редактор газети “Шлях”.  Темпл Університет – це, очевидно, важливий фактор в нашій громаді і 
ми високо цінуємо його.   
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Sister Bohdonna Podney falls asleep in the Lord at 
101 years old  (1916–2017)

Born in Chicago, Illinois, 
on January 9, 1916, 
Bohdonna Stephanie 
Podney was the 
daughter of Nicholas 
and Tekla Romanowich 
(Chaikovsky) Podney. 
The family, which 
also included siblings 
John and Laverne, 
were parishioners of 
Chicago’s Saint Nicholas 
Cathedral. 

Sister Bohdanna entered 
monastic life at the age 
of 17 (February 5, 1933), 
becoming a member of 
the community of the 
Sisters of the Order of 
Saint Basil the Great, 
Jesus, Lover of Humanity 
Province in Philadelphia. 
She made her first 
profession on August 28, 
1935. Two years later, 
His Excellency Bishop 
Buchko received her 
final vows.  

Soon after entering the 
Order, Sister Bohdanna 
embarked on an 
educational journey that 
was to shape the rest of 
her life and the lives of all 
those she lived with and 
worked with and taught. 
Almost immediately after 
entering the community, 
Sister enrolled at 
Rosemont College. 
The next step of her 
educational journey was 
the community’s House 

of Studies in Washington, 
D.C., where she attended 
the Catholic University 
of America and earned 
a BS in Chemistry. 
She followed this 
achievement by earning 
a teaching certification 
from Villanova University 
and then returned to 
Catholic University where 
she upgraded her BS 
in Chemistry to an MS 
in Chemistry. At a time 
when it was unusual for 
women to attend college 
at all, she was among 
the first in the community 
to pursue advanced 
doctoral studies (at 
Villanova University); her 
doctoral dissertation was 
entitled “Free Radicals 
from Perlargonia, 
P e n t a d e c a n o i c  
and Octadeconis 
Anhydrides.” But her 
interests included artistic 
as well as intellectual 
challenges; Sr. Bohdonna 
was also a certified 
ceramics teacher, 
holding a degree in this 
genre from Montclair 
State College in New 
Jersey. In later years, 
she continued to expand 
her horizons by teaching 
herself about the 
intricacies of the internet 
and other modern-day 
media. 
Sister Bohdonna’s 
ministries were as 
diverse as her education, 

but focused 
predominate ly 
on education. 
She served as 
teacher and/or 
principal at St. 
Basil Academy 
in Jenkintown, 
Penn sy l van ia ; 
at St. John the 
Baptist School 
in Pittsburgh, 
Pa., St. John the 
Baptist School 
in Newark, New 
Jersey; at SS 
Peter and Paul in Parma, 
Ohio; and at St. John 
the Baptist School in 
Northampton, Pa.. She 
later served as professor 
of Chemistry and Biology 
at Manor Junior College, 
which was founded by 
the Sisters of St. Basil the 
Great and is now Manor 
College. 

Sister Bohdonna served 
as Provincial Superior 
of the Jesus Lover of 
Humanity Province twice: 
a one-year term from 
1954 to 1955 and a 
five-year term from 1970 
to 1975. In 1981 she 
was appointed by then 
General Superior Sister 
Emilia Prokopic  to serve 
as foundress of a new 
Basilian delegature in 
Mississauga, Canada. 
This was a long-term 
assignment (1981 to 
2002) during which 

Sister Bohdonna found 
it prudent and expedient 
to become a citizen 
of Canada as well as 
a citizen of the United 
States, thus becoming 
one of the few people 
in either country to hold 
dual citizenship. Sister 
Bohdonna was also an 
active member of the 
Rosary Organization 
and the Ukrainian 
Foundation. 

After a long illness, Sister 
Bohdonna Stephanie 
Podney, OSBM,  fell 
asleep in the Lord on 
Tuesday, March 21, 
2017, just two months 
after celebrating her 
101th birthday. Visitation 
and Funeral Liturgy were 
held at the Holy Trinity 
Chapel on the grounds 
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of the Motherhouse of 
the Sisters of St. Basil 
the Great in Fox Chase 
Manor, Pennsylvania. 
Internment followed at 
the Sisters’ cemetery. 
Predeceased by her 
parents, her brother 
John Podney, and her 
sister Laverne Podney 
Arnold, Sister Bohdonna 
is survived by numerous 
cousins, nieces, 
nephews, grandnieces, 
and grandnephews. 

Among those who will 
miss this strong and 
remarkable woman are 

Sister Bohdonna Podney falls asleep in the Lord at 
101 years old  (1916–2017)

the Sisters of the Order 
of Saint Basil the Great, 
Jesus, Lover of Humanity 
Province, who worked 
with her and lived 
with her and prayed 
with her and learned 
from her. The eulogy 
delivered by Provincial 
Superior Sister Dorothy 
Ann Busowski, OSBM, 
underscored Sister 
Bohdonna’s diverse and 
far-reaching interests, 
her pioneering spirit, 
her eagerness to learn 
and teach new things 
and new concepts, her 
boundless appreciation 

for the universe and 
nature, an appreciation 
that propelled Sister 
Bohdonna to practice 
and teach conservation 
and respect for the earth 
we inhabit. Sr. Dorothy 
Ann also reminded those 
present of Sr. Bohdonna 
as a woman of foresight 
who, as Provincial 
Superior, mandated that 
all the Sisters under her 
charge should sign up 
for Social Security, a 
practice that was not 
universally adopted by 
other religious orders 
until much later. Sister 

Dorothy Ann also 
praised Sister Bohdonna 
as a fearless trailblazer 
“who led us through the 
challenges of Vatican 
II.” But the most telling 
comment in the eulogy 
focused not on the 
political nor pragmatic 
but rather on the human 
condition at its core: 
“You taught us the value 
of being cheerful and 
happy because you 
learned that unhappiness 
is determined not by our 
circumstances but by 
disposition.” 

Providence Association Donation

Msgr. Peter Waslo, Chaplain of the Sisters of Saint Basil the 
Great and Spiritual Director of the Providence Association 
presents a check for $5,000.00 to the Provincial of the 
Sisters of the Order of Saint Basil the Great, Sister Dorothy 
Ann Busowski, OSBM.  This gift from Providence will help 
to cover renovations in the Eldercare Unit of the monastery 
which houses the elderly and infirmed Sisters.  The Sisters 
are grateful to Providence and will offer prayers for the 
continued success of the Association.  

Msgr. Waslo presenting check to 
Sister Dorothy Ann, OSBM

Manor College Set To Host Dialogue about Ukrainian Education as the 
Battlefront of Democracy - Featuring Ukraine’s Top Education Leaders 

On April 6, 2017 at 2pm Manor College, Jenkintown, PA, will host a dialogue featuring Dr. Serhiy Kvit, 
Alex Kuzma and Dr. Andriy Zagorodnyuk to discuss the most crucial areas of educational reform needed 
in Ukraine today. We invite you to attend Ukraine - Education as the Battlefront of Democracy on April 6, 
2017 to be a part of this incredibly important discussion about bringing much needed educational reform 
and programming to the people of Ukraine.   For more information visit:  https://manor.edu/ukraine/
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“What Rejoicing There Will Be!”  
by  Sr. Michele Yakymovitch, SSMI

Nearly a month ago, I 
moved into a new office 
(the room next door 
to my old one) more 
spacious, looks like an 
office, not cluttered, room 
to move around, as well 
as increased capacity 
for files and papers. I 
have my paintings and 
icons too! I was finally 
able to hang on the wall 
and admire one picture 
given to me as a gift.  It 
hangs right next to the 
wall switch and visible 
from my desk as well as 
catches my eye (anyone’s 
eye) as I leave the office.

The portrait is taken from 
Luke 15 – the woman 
looking for her lost coin.  
Very unusual compared 
to every other painting or 
icon in the office, but VERY 
APPROPRIATE I must 
say.   An elderly woman 
with her hair tied back in 
a bun and a full length 
old fashioned dress with 
full length apron covering 
the dress is seen bent 

over in a room with a 
broom in one hand and 
a simple coin in her other 
hand.  You, the reader, 
are probably wondering 
where all this is going 
and what purpose it has…

This portrait was given 
to me when the Sisters 
Servants began the 
project for St. Joseph’s 
Home to expand its bed 
capacity and expand 
the existing building to 
meet the needs of more 
elderly and frail people, 
to inspire me, encourage 
me, to pray with and look 
to this simple woman and 
her God for support and 
strength.

There are days that 
all those feelings and 
emotions come into place 
and other days it does 
not at all.  

To date, donors have 
been very generous, 
given of their means 
and some continue to 
give again and again as 
their means provide (like 
this woman in her simple 
lifestyle).  Unfortunately 
it is not enough.  It is 
not quick enough as 
time passes and prices 
continue to increase.  
Also another grave 
factor with which we are 
presently faced is the 
license for Assisted Living.  
Applying for this type of 

license (along with our 
adult care home license) 
would allow us to give 
additional specific care 
in areas we otherwise 
could not give, or are not 
licensed nor allowed to 
give in our facility.  We 
passed the application 
process and are in the 
final phase, which is 
the financial aspect, of 
the project.  Are we 
financially able to handle 
an assisted living section 
for the home and all that 
it entails and demands 
from the government?  

As St. Joseph’s Home 
appears before Albany 
in completion of this 
application, this is 
the reality we face.  
Financially we are not 
ready to build.  We are 
not able to raise the 
needed assets to move 
forward.  We are the 
elderly woman in scripture 
and in my painting who, it 
seems, has lost it all.  She 
is frantic, as I am, with 
time running against us!  
I need your help.  The 
Sisters Servants of Mary 
Immaculate need your 
help.
 
Recently we put out an 
appeal letter to many 
of you for your help.  
Many people responded 
for which I am deeply 
grateful.  Among the 
responses, one came 

from my hometown 
of Rochester, NY, and 
my home parish of St. 
Josaphat.  A gentleman, 
businessman and owner 
of a company sent me an 
email.  His offering is to 
graciously install in both 
the existing bedrooms 
and the yet-to-be built 
bedrooms, an emergency 
call bell system.  I know 
this is very costly.  I do 
not know this man for 
I moved away from 
Rochester and my home 
parish many years ago, 
but he has graciously 
offered from his means.  

What we hope to 
accomplish is not for 
ourselves and never has 
been.  In this year of 2017, 
St. Joseph’s Home along 
with the Sisters Servants of 
Mary Immaculate begins 
to celebrate seventy-
five years of caring, 
compassionate ministry to 
the elderly.  Throughout 
these years we have 
cared for not only our 
own infirmed sisters, 
before they needed to 
nursing home care, but we 
have also cared for men 
and women of Ukrainian 
background and of other 
nationalities as well.   We 
have ministered to not 
only the priests of our 
diocese but to Latin rite 
retired priests and sisters.  

(continued on next page)
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We care for the poor and 
less fortunate turning no 
one away because their 
funds are limited.  God 
has indeed blessed and 
graced their lives as well 
as our ministry throughout 
these 75 years.  Can we 
continue to do this?  A 
service that we are called 
to do to care for the 
elderly in this day and 
time.  Care for the elderly 
with dementia tendencies.  
Care for the elderly who 
are infirmed and lost in 
their weakness.  A catholic 
institution struggling to 
flourish in the midst of a 
society that finds it difficult 
at times to see the hand 
of God or recognize and 
acknowledge God in our 
midst.

I see myself as the 
woman of limited means 
struggling to make this 

dream a reality for our 
Ukrainian community of 
elderly as well as the 
elderly population that 
surrounds us.  Can you 
offer to do more?  Are 
you, like the businessman 
I spoke of earlier, 
that gives to us from 
his means?   Another 
Ukrainian gentleman who 
I am honored to call “my 
friend” has tried to keep 
costs down for us as he 
repairs our furnaces here 
at the Home (we have 3 
one new and two older 
ones).  He has been a 
lifesaver!  

Our goal is high and at 
times seems unattainable.  
That it is, when we 
work without God’s 
intervention.  When we 
think it is our work alone 
it is impossible.  When 
and only when we gather 

as one group, united for 
a common purpose, will it 
be possible to attain the 
impossible.  

We continue to forge 
ahead.  We strive to raise 
the much-needed funds, 
and to work on what is 
an immediate necessity.  
We are in the process 
of upgrading our fire 
alarm system, replacing 
units and bringing up 
to regulation, what is 
required.  An additional 
camera security system is 
being installed not only for 
more indoor areas, but 
for the outdoor perimeter 
of the building as well.  
We will always take care 
of the elderly under our 
care.  Unfortunately,  
there are times we are 
limited in what we can 
do.  

There are many ways 
you can help.  One 
way is to mark your 
calendar for our 
upcoming fundraisers: 

June 3 -- art auction 

September 30 - dinner 
and an evening of classic 
entertainment with Cher, 
Elvis and Marilyn Monroe 
impersonators 

also: GoFundMe.com 
https://www.gofundme.
com/stjosephshome

May God bless you for 
the generosity you have 
shown and given to us in 
the past that has helped 
us to live these 75 years 
of service to others!

(continued from previous page)

“What Rejoicing There Will Be!”  

Sisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 Years of Blessings 

Apri! lntention: Юзілеіtниіt Намір ССНДМ - хвіmень: 
_.}Р' oJ � Небесний Оmче, Тв�є Коло Любові має особливе мkце дляІ !t'avcnly Father, Your Circ(e ofLove had а very specia( ptace for

chilcl.ren. and you instiHed B[essedJosaphata with this same 
srecia( [ove. We pray with gratitude for being entru.sted 

'GГ ,І �J дітей.. Блажен.на Иосафаmа була втілена з цією же особ-

1 :. . . 

ливою любов'ю. Ми молимося. з вдюінісmю за довірено 
wi lh the spiritua[ and educationa[ formation of thousands
oj' chi[dren over the years and with the formation of chit
cl.ren today and tomorrow. Мау they a[ways wa[k, side Ьу 

v! A}'XOBHOt ma освітньо'( освіти mися.ч дітей. протягом
баrаmьох років і з освітою діmей. сьогодні ma в май.бут
нім. Нехай вони завжди ходя.mь, міч-о-пліч, з Тво·ем 
Сином, lсусом. side, with У our Son, J esus. 

P[ease Jotn Us as We Pray: B(essedJosaphata, 
you are crowned in heaven with the praise of the Blessed, inter
cede for us before God for the grace we so ardent[y plead for the
greater glory of God, honor to Маrу and реасе throughout the world.

Будь ла.ска, nриєднуttmесь д,о нас, 
у MOA1tm.вi: Блажен.на Йосафаmо, що увінчана в небі 

славою блажен.них, засmуnайся. за нами nеред Богом npo ласку, 
я.ку mак rаря.че nросимо mебе, щоб усе сnівдімо на більшу славу Божу, 
честь Марії і мир no всьому світі. 
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Olyphant Parish Donates Clothes To Needy 

On Monday, 3/27/17, the Volunteer parishioners of 
SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church 
of Olyphant for their  "Church Community Service 
for 2017" , delivered 5 carloads/ truckload of 
clothes, that were collected over the week-end from 
the parishioners. They were delivered to the United 
Neighborhood Centers (UNC) of Northeastern Penna. 
410 Olive Street, Scranton.  This is the 3rd year of 
collecting clothes for UNC.

Photo: Left to Right: Parishioners John J. Turko, 
Kenny, Kosakevitch, with Maria Lopez of UNC, and 
Parishioners Michaelene Davies, Lauren Telep, and 
Jan Granza. Delivered the clothes on 3/27/2017 to 
United Neighborhood Centers of Scranton. 

Holy Myrrh-Bearers, Swarthmore, Pa.  holds 
Pysanky workshop

On Saturday, March 18, 2017, 20 people from around Delaware County gathered in a class room at Holy 
Myrrh-Bearers Church in Swarthmore, Pa. to learn the ancient art of Ukrainian egg decorating known as 
Pysanky.  This was the first class of this type held at Holy Myrrh-Bearers as part of their Ukrainian Heritage 
Preservation series.  Once advertised to the local community in Delaware county the class quickly filled 
up and a second class has had to be scheduled for April 1st.  

For more information regarding up-coming events sponsored at Holy Myrrh-Bearers please contact us at: 
610-544-1215 or email us at: HMBCHurch@Verizon.net.

Pysanky workshop in Swarthmore, PA
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В Єпархії святого Йосафата в Пармі (США) відбулися 
великопісні реколекції для молоді в дусі «дияконії»

22 березня 2017 p.

Понад 60 молодих людей, 
молодіжних лідерів, 
наставників, духовенства 
та одна богопосвячена 
особа Єпархії святого 
Йосафата в Пармі та 
з-поза її меж зібралися 
під верховенством 
свого пастиря, владики 
Богдана (Данила), 
в українській греко-
католицькій парафії 
Святої Анни на щорічні 
молодіжні реколекції 
на тему «Вмерти за 
Христа – це жити вічно». 
Реколекції, організовані 
Є п а р х і я л ь н и м 
молодіжним комітетом 
під керівництвом о. 
Любомира Жибака, 
пароха згаданої парафії 
і церкви Пресвятої 
Трійці УГКЦ м. Янгстаун, 
штат Огайо, та 
координовані дияконом 
Мироном Шпаком 
з церкви Пресвятої 
Тройці УГКЦ м. Карнегі, 
штат Пенсільванія, 
були можливістю для 
єпархіальної молоді для 
молитви, застанови, 
зустрічі з однолітками та 
часу зосередження на 
своїй духовній мандрівці 
на шляху до Великодня.

Реколекції розпочалися 
соціальним проектом 
у «Місії порятунку 
Долини Магоунінг» м. 
Янгстаун, штат Огайо. 
Ця організація є місцем 

тимчасового житла, 
основаного на вірі, 
що забезпечує людей 
їжею, консультаціями, 
послугами підтримки, 
а також допомагає в 
дусі Христа знедоленим 
чоловікам, жінкам та 
дітям, незалежно від 
соціального стану та 
віросповідання. Джим 
Ешмон, виконавчий 
директор місії, привітав 
єпархіальну групу, 
ознайомив усіх із 
завданнями місії та 
провів екскурсію 
будинком. Присутні мали 
можливість зустрітися 
і познайомитися з 
багатьма мешканцями 
дому, дізнатися більше 
про програму освіти для 
дорослих, розробленою 
місією, і були піддані 
р е а л ь н о - ж и т т є в ом у 
прикладові «дияконії» – 
служінню ближньому – 
що є головною темою, 
обраною Українською 

Гре ко -Ка толиц ь кою 
Церквою в 2017 році. 
Молодь та дорослі, 
засукавши рукава, 
допомогли в прибиранні 
їдальні, а також у 
приготуванні обіду для 
мешканців. Відвідини 
місії порятунку виявилися 
відмінною можливістю 
для молоді у свідченні 
віри на ділі.
Тема реколекцій цього 
року була зосереджена 
на мучеництві, а саме 
на новомучениках 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
беатифікованих святим 
папою Іваном Павлом 
II у червні 2001 року. 
Сестра Анна Ляшок, 
ЧСВВ, сестра Теодора 
Копин, ЧСВВ, і сестра 
Ольга Михайлюк, 
ЧСВВ, представили 
цікаві мультимедійні 
презентації щодо життя 
трьох українських 
мучеників, а саме: 

блаженного Василя 
В е л и ч к о в с ь к о г о , 
блаженного Миколая 
Чарнецького та 
блаженного Теодора 
Ромжі. Перед початком 
презентацій, які 
відбулися в церкві, 
молодь процесійно 
ввійшла до храму з 
іконами мучеників та 
свічками, поставивши їх 
благоговійно в церкві 
перед іконостасом. 
Учасники реколекцій 
дізналися більше про 
свідчення та жертви 
цих та інших мучеників 
зі жвавих дискусійних 
презентацій двома 
с е м і н а р и с т а м и 
Візантійської католицької 
семінарії святих Кирила 
і Методія м.  Пітсбург, 
штат Пенсильванія: 
піддияконом Браяном 
Скоттоном та Тімоті 
Фариссом. Семінаристи 

(Продовæення на ст. 29)
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заохотили молодь узяти 
для себе за приклад 
окремі історії мучеників 
– чітких прикладів 
виняткової віри перед 
лицем переслідувань. 
Отець Всеволод Шевчук, 
парох церкви Святого 
Духа УГКЦ в м. Акрон, 
штат Огайо, голова 
єпархіального відділу 
з питань покликань та 
асистент єпархіального 
економа, поділився 
особистим свідченням 
своєї мандрівки до 
священства в контексті 
мучеників. Учасники 
реколекцій також взяли 
участь у «Питаннях та 
відповідях»: молодь мала 
нагоду задати різні 
запитання духовенству, 
які відповідали з 
гумором, щирістю 
та богословсько-
катехитичним навчанням.

У суботу ввечері, 
у навечір’я 
Х р е с т о п о к л о н н о ї 
неділі, учасники 
реколекцій узяли участь 
у зворушливій Великій 
вечірні, яку відслужив 
о. Любомир Жибак 
та яку відспівали 
учасники реколекцій під 
керівництвом Лізи Гладьо, 
члена Єпархіального 
молодіжного комітету. 
Молодь також мала 
нагоду взяти участь 
в Таїнстві Покаяння. 
Отець Михайло 
Кулик, священик, 
який допомагає при 

катедральному соборі 
Святого Йосафата 
УГКЦ м. Парми, штат 
Огайо, провів іспит 
сумління, допомагаючи 
таким чином учасникам 
реколекцій зосередитися 
та підготуватися 
належно до сповіді. 
Кілька священиків 
із різних парафій 
сповідали, зокрема: 
о. Любомир Жибак, 
о. Михайло Кулик, о. 
Браян Еймен, парох 
візантійської католицької 
церкви Святого Атанасія 
Великого м. Індіанаполіс, 
штат Індіана та о. 
Денніс Арамбасіч, ОБМ 
зі Святині Богородиці, 
Утішительки Скорботних 
м. Янгстаун, штат Огайо.

У неділю зранку 
молодь узяла участь 
в Архиєрейській 
Божественній Літургії в 
церкві Святої Анни, яку 
очолив владика Богдан 
(Данило). З єпископом  
співслужили: о. Любомир 
Жибак, о. Браян 
Еймен, диякон Мирон 
Шпак, диякон Тревор 
Фернандес із церкви 
Святого архангела 
Михаїла УГКЦ м. 
Росфорд, штат Огайо, 
та диякон Григорій Лоя з 
візантійської католицької 
церкви Святого Миколая 
м. Барбертон, штат 
Огайо. Крім учасників 
реколекцій, у Літургії 
також взяли участь 
парафіяни церкви Святої 

Анни та церкви Пресвятої 
Трійці, а також деякі 
жителі та співробітники 
Місії Порятунку, які 
мали цікаву презентацію 
перед початком Літургії. 
Михайло Шпак, Христина 
Глутковська, Микола 
Гладьо та Михайло Лівий 
провадили спів Літургії. У 
своїй проповіді владика 
Богдан наголосив на 
важливості служіння 
ближнім, особливо 
менш привілейованим, 
акцентуючи увагу на 
тому, що саме Христос 
через свій хрест 
врятував людство, а не 
певні людські бажання. 
Ієрарх рівно ж подякував 
усім, хто підготував, 
провів та взяв участь у 
молодіжних реколекціях. 
Після закінчення 
Божественної Літургії 
усі присутні змогли 
взяти участь в смачному 
обіді в прилеглому 
парафіяльному залі, 
який був підготовлений 
як соціальний проект для 
жителів і співробітників 
Місії Порятунку в рамках 
святкування цього року 
50-річчя церкви Святої 
Анни.

Багато людей допомогли 
зробити цьогорічні 
молодіжні реколекції 
успішними. О. Любомир 
Жибак, диякон Том 
Бурий та парохіяни 
церкви Святої Анни 
надали гостинний 
прийом для всіх учасників 

реколекцій та волонтерів. 
Диякон Мирон Шпак 
був відповідальний за 
координацію духовної 
події. Даєн Роджерс, 
парафіянка церкви 
Святої Анни, допомогла 
в організуванні їжі для 
учасників реколекцій. 
Микола Гладьо служив 
церемоніймейстером, 
Олександр Ліщак 
був відповідальний за 
документування події, 
Йосиф та Михайло Ліві 
відповідали за аудіо-
візуальну підтримку 
і, разом з Михайлом 
Шпаком, допомагали з 
реєстрацією учасників 
реколекцій. Декілька 
інших осіб надавали 
допомогу, де була 
потреба.

Цьогорічні великопісні 
реколекції були 
чудовою молитовною та 
натхненною подією для 
єпархіальної молоді, де 
кожен зміг відчути любов 
Христа та поділитися 
християнською любов’ю 
з іншими. Наступні 
реколекції заплановані 
на 3-4 березня 2018 року 
в парафії Святої Анни м. 
Остинтаун, штат Огайо.

Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c . u a /
n e w s / v _ y e p a r h і i _ s v _
yosa fa ta_v_pa rm і_ s sha_
v і d b u l i s y a _ ve l i kop і sn і _
rekolektsіi_dlya_molodі_v_
dusі_diyakonіi_79003.html

В Єпархії святого Йосафата в Пармі (США) ...
(продовæення з попередньої сторінки)
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Genesis Readings for Fifth and Sixth Week of the Great Fast
Gen. 17:1-9, Gen. 22:1-18, Gen.43:25-45:16, Gen. 49:33-50:26

The Stories of Abraham and Joseph Are Retold in the 
Genesis Readings in the Presanctified Liturgies

In the readings from 
the Book of Genesis 
during the Presanctified 
Liturgies of the fifth and 
sixth week of the Great 
Fast, the stories of two 
figures who had a 
special relationship with 
God are recounted—the 
stories of Abraham and 
Joseph.

When Abram was 
ninety-nine years old, 
the Lord appeared to 
Abram and said:  “I am 
God the Almighty.  Walk 
in my presence and be 
blameless.  Between 
you and me I will 
establish my covenant 
and I will multiply you 
exceedingly.”  (Gen.  

17:1-2). Circumcision of 
the males was to be a 
sign of the covenant.

The name of Abram 
would now become 
Abraham and his wife 
Sarai would now be 
known as Sarah.

In both the Old and New 
Testaments, people who 
have found special favor 
with the Lord often have 
a name change.  Jacob 
becomes known as Israel.  
In the New Testament 
Simon becomes Peter 
and Saul becomes Paul.

God then decides to 
put Abraham to the test.  
He instructs Abraham 

to take his only son, 
Isaac and offer him as a 
burnt offering in sacrifice 
on a high mountain.  
Abraham was obedient 
to the Lord and was 
willing to sacrifice his 
only son Isaac on the 
wood placed upon the 
altar Abraham had 
constructed.

An angel of the Lord 
appears and says “Do 
not do the least thing to 
him.  For now I know that 
you fear God, since you 
did not withhold from me 
your son, your only one.”  
(Gen. 22:12).

By example, we see 
Abraham’s complete 

faith and trust in the Lord 
and willingness to obey 
his command..

We also witness the 
Father willing to sacrifice 
his only son.  The imagery 
prefigures what happens 
when the Son of the 
Father, Jesus Christ, 
is sacrificed on Good 
Friday for the salvation 
of the world.  The Father 
giving His Son for the life 
of the world.

During the final week of 
the Great Fast,  we are 
introduced to Joseph, 
who was sold by his 
brothers into slavery 

Abraham and Isaac 



(continued from previous page)

into Egypt.  Joseph was 
the son of Jacob, who 
became known as Israel.  
According to biblical 
tradition, Jacob fathered 
twelve sons, whose 
descendants became 
known as the twelve 
tribes of Israel.

Joseph entered into 
the service of Pharaoh 
as governor and was 
greatly favored by the 
ruler of Egypt.

When famine spread 
throughout the land, 
Jacob’s sons, at the 
father’s request went to 
Egypt to buy grain.

Joseph encounters 
his brothers who sold 

him into slavery and 
eventually he reveals 
who he is to them.

He made himself known 
to his brothers.  “But his 
sobs were so loud that 
the Egyptians heard him 
and so the news reached 
Pharaoh’s house.  “I am 
Joseph,” he said to his 
brothers.  “Is my father 
(Jacob) still alive?”  “I 
am your brother Joseph, 
whom you sold into 
Egypt.” (Gen.45:2-4).

Chapter 50 concludes 
the Book of Genesis 
where Joseph and his 
brothers embalm and 
bury his father Jacob, in 
Canaan, after mourning 
for seven days.  After 

Jacob

The Stories of Abraham and Joseph Are Retold in the 
Genesis Readings in the Presanctified Liturgies

Joseph

burial he and his brothers 
returned to Egypt.  The 
death of Joseph at the 
age of one hundred and 
ten is the final event in 
the Book of Genesis

This reading during 
Friday evening of the 
Sixth Week of the Great 
Fast is also the conclusion 
of the Great Fast.

Great or Holy Week is a 
separate time of spiritual 
preparation and fasting.  
It is not part of the Great 
Fast.

However, the stage is set 
for what will unfold during 
Holy Week, when the 

readings will be from the 
Book of Exodus and the 
story of how the Hebrew 
remnant in Egypt would 
eventually be led out of 
the captivity of Pharaoh 
by Moses, crossing the 
Red Sea and journeying 
toward the Promised 
Land.
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An Explanation of the Features of the Iconostas 
in the Golden-domed Cathedral of the 

Immaculate Conception

One of the dominant 
features of the interior 
of the Golden-domed 
Ukrainian Catholic 
Cathedral of the 
Immacualte Conception 
in Philadelphia is the 
full iconostas, which 
was designed by 
iconographer Chrystyna 
Dochwat.

The iconostas is the 
most distinctive feature 
in all Byzantine churches 
Catholic and Orthodox.  
It is situated between 
the sanctuary and the 
nave on the solea and 

expresses the unity 
between God an man 
through Jesus Christ, 
who is true God and 
true man.

The central feature is 
the royal doors, which 
symbolically are the 
doors of the Heavenly 
kingdom.  On the royal 
doors are usually the 
icon of the annunciation, 
Gabriel announcing to 
Mary, that she would 
be the Mother of God.  
Also on the royal doors 
are icons of the four 
evangelists, Matthew, 

Mark, Luke and John.

From the sancutary, 
through the royal doors, 
the faithful receive the 
Word of God through 
the Gospel and the 
Body and Blood of Jesus 
Christ, the Holy Mysteries 
through the Eucharist.

As we face the royal 
doors, on the left is 
placed the Mother of 
God holding the infant 
Jesus Christ.  In a sense, 
this icon represents the 
frist coming of Our Lord.
To the right of the royal 

doors is the Icon of Jesus 
Christ.  Sometimes this is 
interpreted as his Second 
Coming with the Book of 
Life, the Alpha and the 
Omega.

We are now living in 
the time between the 
first coming and the 
second coming and we 
prepare for the second 
coming by hearing the 
Word of God and being 
nourished with the Holy 
Eucharist.

(continued on next page)



His icon stands on the 
right side of the central 
or royal doors, so called 
because Jesus, with His 
teachings ("I am the 
way") and his sacrifice, 

reopened for us the 
gates of the Kingdom of 
heaven.

To the left of the royal 
doors, as we face the 

An Explanation of the Features of the Iconostas in the 
Golden-domed Cathedral of the Immaculate Conception

(continued from previous page)

Chrystyna Dochwat, iconographer, cleaned 
and restored four of the main icons on the 
Cathedral’s iconostas and helped with the 
installation of the icons on June 2, 2015. The 
four newly restored icons of St. Nicholas, 
the Mother of God, Jesus, and St. John the 
Baptist were originally painted in 1981. 
Chrystyna Dochwat said over time incense 
from the cadillo and so forth accumulates on 
the paintings. 

iconostas, is placed the 
icon of the Mother of 
God. 

Next to the icons of 
Jesus and Mary are 
the deacons' doors, 
called also north and 
south doors because 
traditionally the 
sanctuary of the church 
is usually facing the East, 
the direction from which 
salvation comes. On 
these two side deacon 
doors, used mostly by 
the deacon, are placed 
the icons of St. Stephen, 
the first martyr, and in 
the  cathedral Archangel 
Michael.  Beyond the 
deacons' doors are 
usually the icons of 
the patron saint of the 
church and St. Nicholas, 
Archbishop of Myra in 
Lycia, the Wonderworker, 
who is very popular 
and venerated in the 
Ukrainian Catholic 
Church and most of the 
churches in the East.  In 
the cathedral the icon 
of St. John the Baptist 
is placed to the far right 
rather than the patron 
saint of the saint.

Four icons from the 
Old Testament are 
situated below the four 
main icons:  Abel and 
Cain offering sacrifices, 
Meeting of Abraham and 

Melchizedek, Abraham 
offering the ram instead 
of Isaac, afer being 
tested by God, and the 
Tabernacle of Moses.

Above the four main 
icons are 12 circular 
icons of the feastdays of 
the church:  the Nativity 
of the Mother of God, 
the Presentation of the 
Blessed Virgin Mary, 
the Annunciation of the 
Blessed Virgin Mary, 
the Nativity of Jesus, 
the Presentation of Our 
Lord in the Temple, 
the Theophany--the 
Baptism of Our Lord, 
the Transfiguration of 
Our Lord, the Entrance 
into Jerusalem, the 
Resurrection of Our Lord, 
the Ascension, Pentecost-
-the Descent of the Holy 
Spirit,  and the Dormition 
of the Mother of God.
On the left and right 
sides are icons of the 
Holy Apostles:  St. 
Mark, St. Matthew, St. 
Bartholomew, St. Philip, 
St. Andrew, St. Peter, St. 
Luke, St. John, St. James. 
St. Simeon, St. Thomas 
and St. Paul.

Circular icons at the 
uppermost row present 
the Old Testament  

(continued on next page)
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prophets:  Zechariah, 
Ezekiel, Jeremiah, Elisha, 
Saul, Moses, David, 
Elijah, Josiah, Isaiah, 
Daniel and Habakkuk.
At the highest level in 
the center is an icon of  
Christ enthroned placed 
above an icon of the 
Last Supper.

During the 8th and 
9th centuries, the bitter 
iconoclast controversy 
caused discord and 
turmoil in the church.

On February 19, 842, 
the First Sunday of Lent, 

An Explanation of the Features of the Iconostas in the 
Golden-domed Cathedral of the Immaculate Conception

(continued from previous page)

the icons were brought 
back to the churches 
in solemn procession 
after the iconoclast 
controversy was 
resolved.   Today, the 
First Sunday of the Great 
Fast is still observed by 
Eastern Churches which 
follow the Byzantine 
tradition  as the Sunday 
of Orthodoxy or the 
Sunday of the Holy Icons 
and often processions 
with icons are held in the 
churches.

The iconostas is one of the 
most distinctive liturgical 

Chrystyna Dochwat, 
iconographer, helping to 

re-install the restored icon 
of St. John the Baptist on 
the Cathedral Iconostas in 

2015.

Східні католицькі єпископи США зустрілися в Сант Луіз
Четвер, 30 березня 
2017 p.
  
29-30 березня 2017 
року владики Східних 
Католицьких Церков у 
США зустрілися в центрi 
Маронітської Церкви в 
місті Сант Луіз. З УГКЦ 
на зустрічі брали участь 
Митрополит Стефан 
(Сорока), владики 
Павло (Хомницький), 
Богдан (Данило) та Іван 
(Бура).

Владики всіх 18 Східних 
Католицьких Церков, які 
мають структури в США 
зустрічаються двічі на 
рік, щоб обговорити 
пасторальні питання 
життя Церкви. Серед 

appointments in 
our churches.  The 
icons relate the 
story of salvation. 
They remind us of 
both the Old and 
New Testament 
individuals who 
played a significant 
role in the history 
of salvation.  They 
also remind us that 
our churches are 
"Heaven on earth" 
where we "lay 
aside all cares of 
life."

(to be continued)
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питань розглядали: 
служіння Католицької 
допоміжної асоціації 
(Catholic Relief Service), 
програму «Жива 
парафія - місце зустрічі 
з живим Христом», 
катехитичне навчання, 

поміч потерпілим 
християнам на 
Близькому Сході та 
Україні та планували 
пасторальні заходи й 
наукові семінари.

Повідомив вл. Богдан 

(Данило) 

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / s h і d n і _
kato l i t sk і_ iep iskopi_
ssha_zustrіlisya_v_sant_
luіz79080.html
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Нещодавно на 
х р и с т я н с ь к і й 
радіопрограмі було 
сказано, що 60% 
охрещених християн 
підтвердили, що вони 
вірять у Христа.  Але 
тільки 10% з них - 
вони направду живуть 
згідно з Христом і Його 
Євангелієм.  Тому, 
коли говоримо про 
самовіддану любов, 
це не є окремий акт 
чи акти, але рішення 
постанова так жити.  
Це рішення виходить 
з серця і показується в 
реальності.  
 
Бог -- це Любов.  Бог так 
полюбив світ що послав 
Свого Єдинородного 
Сина відкупити нас 
від гріхів, через Свої    
добровільні страждання 
і смерть на хресті.  Він 
став подібним до нас у 
всьому окрім гріха.  Сам 
Ісус каже:  ”Ніхто не має 
більшої любові, ніж той, 
хто віддав Своє життя за 
друзів своїх.“ (Ів. 15,13)  
Отже, хрест Христовий є 
кульмінаційною, точкою 
спасаючої дії людей 
Богом.
 
Одна з ікон Великого 
Посту Страстей 
Христових, є “Безмежна 
Покірність”.  Щоб 
пізнати правдиву 
покірність, ми повині 
дивитися на хрест, Його 
страсти, страждання, 
і смерть.  Ця ікона 
зоображає розп’ятого 

Христа в гробі.  Він 
показує свої рани як 
знак саможертвенної 
любови. Він переніс 
ненависть, заздрість 
і насильство, але 
будучи невиним. Це є 
найнесправедливіший 
акт людства всіх часів.
 
На Верчірні Великої 
Пятниці ми співаємо 
стихиру перед 
піснею “Світло Тихе”:  
“Беззаконнії і безбожні 
люди, для чого марне 
замишляєте?  Навіщо ви 
Життя всіх засудили на 
смерть  О превеликеє 
диво! Творець бо світа 
передається в руки 
беззаконників, і на 
дерево підноситься 
Ч о л о в і к о л ю б е ц ь , 
щоб з аду визволити 
в язнів, що кличуть:  
д о в г о т е р п е л и в и й , 
Господи, слава Тобі.”
 
св. Іриней, учитель 
Церкви початкової доби, 
вчить нас як пережити 
н е с п р а в е д л и в і с т ь :  
Коли починається 
н е с п р а в е д л и в е 
п е р е с л і д у в а н н я , 
схиліть свою голову.  У 
відповідь на фальшиве 
насміювання, схретіть 
свої руки на своєму 
серці, на грудях, із 
вдячністю прийміть те, що 
вам зі злобою подають.  
Коли постане питання 
як далеко, наскільки я 
повинний толерувати 
це приниження, цю 
несправедливість – 

пам’ятайте відповідь 
– гріб Божий і наш 
особистий.  Ось про 
це вчить нас ікона  
покірність практикувати 
(присвоїти) кожного дня.
 
Святий Павло в 
його посланні до 
Коринтян пояснує що є 
християнська любов:
“Любов – 
довготерпелива, любов 
– лагідна, не заздрить, 
любов не чваниться. Не 
надимається, ешкетує, 
не шукає свого, не 
поривається до гніву, не 
задумує зла, не тішиться, 
коли хтось чинить 
кривду, радіє правдою  
все зносить в усе вірить, 
усього надіється, все 
перетерпить.  Любов 
ніколи не перминає.  

Тепер же зостаються  
віра, надія, любов – цих 
троє  але найбільша з 
них – любов.”  (4-13) 
 
Хто є поміж спасенними?  
Хто тепер “блаженний”, 
цебто на дорозі до 
Небесного Царства?  У 
нагірній проповіді, Ісус 
навчає:

“Блаженні вбогі духом, 
бо їхнє царство небесне.

Блаженні ті, що плачуть, 
бо вони втішаться.

Блаженні лагідні, бо 
вони успадкують землю.

Блаженні голодні та 

спраглі справедлйвости, 
бо вони наситяться.

Блаженні милосердні, бо 
вони помилувані будуть.

Блаженні чисті серцем, 
бо вони Бога побачать.

Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими 
назвуться.

Блаженні переслідувані 
за правду, бо їхнє 
царство небесне.

Блаженні ви, коли вас 
будуть зневажати, 
гонити та виговорювати 
всяке лихо на вас, 
обмовляючи, Мене 
ради.

Радійте і веселіться, бо 
нагорода ваша велика 
на небесах.” (Мт. 5, 
3-12)
    
    
О. Юрій Ворощак
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У Львові відбулася традиційна багатотисячна 
Хресна Дорога

20 березня 2017 p.

У Львові у Хрестопоклінну неділю відбулася традиційна Хресна Дорога вулицями міста. Участь у 
паломництві взяли десятки тисяч львів’ян. Цьогорічна хода пройшла під проводом монахів Чину Святого 
Василія Великого й була приурочена до 400-ліття заснування Василіанського Чину святого Йосафата.
Очолили Хресну Дорогу єрархи Львівської архиєпархії УГКЦ – митрополит Ігор (Возьняк), єпископи-
помічники Венедикт (Алексійчук) та Володимир (Груца).

Як і у попередні роки, вона стартувала з церкви святого Михаїла і завершилася молитвою на 
Святоюрському пагорбі біля пам’ятника Праведному Андрею Шептицькому, який теж був монахом-
василіанином.

На чолі колони йшли молоді люди, які несли хоругви та малий хрест. За ними учні військового ліцею 
Героїв Крут. Далі йшли паломники з великою іконою Василія Великого. Серед учасників ходи було 
чимало людей у військових одностроях. Участь у Хресній Дорозі взяли також представники місцевої 
влади.

Львів’яни пройшли центральними вулицями міста, роздумуючи над Страстями Христа. Організатори 
паломництва зачитували уривки з Євангелія, молилися, згадували життєвий шлях святого Йосафата 
Кунцевича, монахів-василіан, які віддали своє життя за віру.

Хресна дорога тривала близько чотирьох годин. На завершення, біля пам’ятника Андрею Шептицькому 
до учасників ходи звернувся єпископ-помічник Володимир (Груца), а митрополит Львівський Ігор (Возьняк) 
благословив усіх паломників.

Світлини зі сторінок в мережі Фейсбук

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/religious_ceremonies/66421/
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Період Великого 
Посту – це нагода 
наблизитися до Ісуса. 
На цьому наголосив 
Папа Франциск перед 
проказуванням молитви 
«Ангел Господній» у 
неділю, 19 березня 
2017 р., коментуючи 
розповідь святого 
євангелиста Івана 
про зустріч Ісуса із 
самарійською жінкою 
при криниці.

Святіший Отець 
зауважив, що ця зустріч 
відбулася в регіоні, 
розташованому між 
Юдеєю та Галилеєю, в 
якому мешкали люди, 
яких юдеї зневажали, 
однак, саме самаряни 
«були серед перших, хто 
прийняв християнську 
проповідь апостолів». 
І в той час, як учні 
пішли до села придбати 
чогось поїсти, Ісус 
залишився при криниці 
і просить напитися в 
жінки, що прийшла 
набрати води. З цього 
й почалася розмова: 
«Ти – Юдей, а просиш 
напитися в мене, жінки 
самарянки?» – сказала 
вона, на що Спаситель 
відповів: «Якби ти 
знала, хто я і який дар 
маю для тебе, то це 
ти б просила у мене, 
і я дав би тобі “живу 
воду”, яка втамовує 
будь-яку спрагу та стає 

невичерпним джерелом 
у серці того, хто її п’є».

«Ходити до криниці та 
черпати воду важко й 
нудно, – сказав Папа, 
– тож мати доступне 
струменіюче джерело – 
це щось прекрасного! 
Але Ісус говорить про 
іншу воду. І коли жінка 
зрозуміла, що чоловік, 
з яким вона розмовляє 
– пророк, то звіряється 
Йому про своє життя 
й ставить релігійні 
запитання. Її спрага 
любові й життя в повноті 
не була вгамована 
п’ятьма чоловіками, яких 
мала, більше того, вона 
зазнала розчарування 
й обману. Тому жінку 
вразила велика 
пошана, з якою Ісус до 
неї звертався, а коли 
заговорив про істинну 
віру, як взаємини з 
Богом-Отцем “в дусі та 
істині”, вона відчула, що 
цей чоловік може бути 
Месією».

Святіший Отець 
звернув увагу на те, що 
Ісус зрідка говорив, що 
Він – Месія, але саме 
цій жінці, що «вела 
невпорядкований спосіб 
життя», підтверджує це. 
І цю воду, яка «дарує 
вічне життя», вже було 
влито у наші серця 
під час Хрищення, 
коли Бог «перемінив 
нас і наповнив Своєю 
благодаттю». Але, за 

словами Наступника 
святого Петра, може 
трапитися так, що 
ми забуваємо про 
цей великий дар, 
применшивши його до 
біографічного факту. 
А забувши про «живу 
воду», починаємо 
шукати «криниці», які 
нездатні втамувати 
нашу спрагу. Отож, 
ця євангельська подія 
стосується також і нас:
«Ісус промовляє до 
нас, як до самарянки. 
Безперечно, ми вже 
Його знаємо, але може 
ще не зустріли Його 
особисто. Знаємо, ким 
є Ісус, але, можливо, 
ще особисто не 
зустріли Його, не 
розмовляли з Ним і не 
розпізнали в Ньому 
свого Спасителя. Цей 
час Чотиридесятниці 
– це слушна нагода, 
щоб наблизитися до 
Нього, зустрітися з Ним 
на молитві в діалозі 
від серця до серця, 
розмовляти з Ним, 
слухати Його. Це слушна 
нагода, щоб побачити 
Його обличчя в обличчі 
страждаючих братів і 
сестер», – сказав Папа, 
підсумовуючи:

«Таким чином зможемо 
оновити в собі 
благодать Хрищення, 
втамувати спрагу 
з джерела Божого 
слова та Його Святого 
Духа, й, отже, також 

відкрити радість того, 
що в щоденному житті 
станемо будівничими 
примирення й 
засобами миру. Нехай 
же Пречиста Діва 
Марія допоможе нам 
постійно черпати з 
благодаті, припадати 
до тієї води, що витікає 
зі скелі – Христа 
Спасителя, щоб ми 
змогли з переконаністю 
визнавати свою віру 
та з радістю звіщати 
чудеса любові Бога, 
Який є милосердним 
і джерелом усілякого 
добра».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/03/20/
папа_період_великого_
посту_–_це_нагода_
н а б л и з и т и с я _ д о _
ісуса/1299848
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Є надія, що велика справа здійсниться”, – 
архиєпископ Любомир (Гузар)

Глава УГКЦ у Буенос-Айресі (Аргентина): «Хрест - знак, 
символ і прапор перемоги добра над злом»

(Продовæення на ст. 39)

17 березня 2017 p. 

Україна повинна 
досягнути суспільного 
блага, коли громадянин 
в країні буде захищеним.
Про це у Верховній Раді 
заявив архиєпископ 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Любомир (Гузар), 
повідомляє Gazeta.ua.

“Ми навчилися, що 
політична діяльність 
- це одне з високих 
жертовних служінь.

Особа, якій довіряє 

народ свою долю, 
мусить дуже уважно 
трактувати своє 
покликання.

Мусить осягнути, що 
кожен громадянин 
держави має почуватися 
захищеним. Щоб могли 
спільними силами 
осягнути той стан, який 
називають суспільним 
благом.

Мені здається, що цей 
досвід ми набрали. І досі 
набираємо, збагачуємо 
себе. Тому є справжня 
надія, що велика справа 

здійсниться.

Де кожен із нас 
почуватиме себе 
щасливим у своїй 
державі”, - сказав екс-
глава УГКЦ Любомир 
(Гузар).
Після цих слів, 
кардиналу аплодували 
стоячи депутати і члени 
уряду.
Н а г а д а є м о , 
Архиєпископ Любомир 
взяв участь в 
урочистому засіданні до 
100-річчя українського 
парламентаризму, яке 
відбулося у ВР.

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/66402
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Неділя, 19 березня 
2017 p.
  
Для мене зворушливо 
знову до вас 
повернутися, мати 
можливість бути на 
цій святій землі, де 
свого часу Господь 
Бог утвердив мене 
в покликанні до 
священства. Катедра 
Покрови Пресвятої 
Богородиці святкуватиме 
наступного року 
50-річчя освячення, 
яке здійснив патріарх 
Йосифом Сліпим, а 
вже цього року наша 
громада в Аргентині 
святкує 120-ту річницю. 
Наші перші мігранти 
на новій землі спочатку 
будували церкви. 
Сьогоднішня Літургія 
тут є знаком, що сила 
Царства Небесного, 
яка дається нам через 
Христовий хрест, 
з’являється перед 
нашими очима. 

Звернувся до вірних 
УГКЦ в Аргентині 
Глава і Отець Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді 
на Архиєрейській 
Б о ж е с т в е н н і й 
Літургії в катедрі 
Покрови Пресвятої 
Богородиці в Буенос-
Айресі (Аргентина) у 

Хрестопоклонну неділю, 
19 березня.

«Ця неділя називається 
Хрестопоклонною і 
позначає половину 
шляху Великого посту. 
Бог у нашій дорозі від 
рабства до свободи є з 
нами, - вів проповідник 
далі. - Усі прообрази 
Старого Завіту ми 
бачимо вкладені, 
сповнені, у повноті 
відкриті, коли Ісуса 
розіп’яли на хресті. 
Його хрест є символом 
перемоги, джерелом, з 
якого понині випливає 
жива вода».

За словами 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава, сьогодні 
український народ 
переживає подібне до 
того, що переживали 
ізраїльтяни, які йшли 
дорогою від рабства до 
свободи: «Ми сьогодні 
переживаємо, можливо, 
один із найтяжчих 
періодів у новітній 
історії України. Україна 
спливає кров’ю…»

«Подивімося на 
розп’яття Христа в цю 
Хрестопоклонну неділю 
і поцілуймо Його 
хрест. Знак цілування є 
знаком прийняття. Бог 
каже нам: «Я з вами. Я 

повів вас цією дорогою 
свободи. Я вклав у ваше 
серце бажання свободи 
і справедливості. Я 
надихнув вас Духом 
гідності, що вивела 
вас на Майдан. І Я в 
цій дорозі подорожую 
разом із вами. Я є 
джерелом вашої сили 
і здатності пережити 
найстрашнішу скруту», 
- продовжив Глава 
Церкви.

На думку Предстоятеля 
УГКЦ, хрест Господній 
є прапором перемоги. 
Він є тим інструментом, 
який дає Ісус у руки 
свого народу: «Господь 
дає нам знак своєї сили 
і непереможності… Тож 
коли шукаєте відповідь 
на своє запитання, 
відчуваєте спрагу й 
голод у ваших особистих 
і духовних пошуках, ідіть 
до Церкви».

Наприкінці проповіді 
Блаженніший Святослав 
додав: «Ваша Мати-
Церква в Україні вас 
ніколи не покине і 
не забуде. Бажаю 
кожному з вас, щоби 
ви в особистій історії 
життя відчули силу Божу, 
яка подається через 
святий і животворящий 
хрест. Нехай Мати 
Божа, під покровом 

Глава УГКЦ у Буенос-Айресі (Аргентина): «Хрест - знак, 
символ і прапор перемоги добра над злом»

(продовæення з попередньої сторінки)

якої живе і молиться 
ця єпархія, навчить вас 
і покаже свого Сина, 
розп’ятого на хресті, як 
знак, символ і прапор 
перемоги добра над 
злом, правди над 
брехнею, сили Божої 
над видимою неміччю».
       
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / g l a v a _
ugkts_v_buenosayresі_
a r g e n t i n a _ h r e s t _ _
znak_simvol_і_prapor_
peremogi_dobra_nad_
zlom_78965.html
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Українські греко-католицькі Владики з Канади з візитом 
«Ad Limina» у Папи Франциска

Єпископи західної частини Канади з Папою Франциском, 27 березня 2017

29 березня 2017 p.

У рамках візиту «Ad limina apostolorum» чотири українські греко-католицькі Владики з Канади 
– архиєпископ-митрополит Вінніпезький Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, владика Давид Мотюк, 
єпарх Едмонтонський, владика Браєн Байда, ЧНІ, єпарх Саскатунський та владика Кеннет 
Новаківський, єпарх Нью-Вестмінстеський, – разом з двадцятьма єпископами латинського 
обряду західної частини країни, перебувають у Римі. У понеділок 27 березня 2017 р., їх прийняв 
Папа Франциск. Як звичайно, зустріч у формі бесіди із Вселенським Архиєреєм пройшла за 
закритими дверима.

Канада займає майже таку ж саму територію як Європа, але налічує тільки 35 мільйонів 
мешканців, понад 40% з яких становлять католики різних обрядів. Це мозаїка народів різного 
походження, об’єднаних у дві культурно-мовні території: англомовну та фракомовну, що 
пов’язано з історичною колонізацією країни.

Канада – країна мігрантів, серед яких налічується понад мільйон двісті тисяч канадських 
українців. У зрості та розвитку католицької Церкви в Канаді значну роль відіграє також і 
Українська греко-католицька Церква, особливо в західній частині країни.

Католицька Церква Канади стоїть перед обличчям численних суспільних та пастирських викликів, 
адже останніми десятиліттями країна ввійшла в число найбільш секуляризованих держав світу, 

(Продовæення на ст. 41)



 

Editorial and Business Office:
827 N. Franklin St.
Philadelphia, PA 19123
Telephone: (215) 627-0143
E-mail: theway@ukrcap.org
    
Online: http://www.ukrarcheparchy.us
Blog: http://www.thewayukrainian.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archeparchy-of-Philadelphia/197564070297001
YouTube Channel: http://www.youtube.com/user/thewayukrainian

THE WAY Staff
Ms. Teresa Siwak, Editor; 

Rev. D. George Worschak, Assistant Editor; 
Very Rev. Archpriest John Fields, Director of Communication

Articles and photos proposed for publication should be in the Editor’s office at least two weeks before 
requested date of publication. For advance notice of the upcoming  events, kindly send one month in 
advance. All articles must be submitted in both English and Ukrainian languages, THE WAY will not 
translate proposed articles.  All materials submitted to THE WAY become the property of THE WAY.   

Established 1939

02 êâ³òíÿ 2017 p. 41

прийнявши законодавчі практики, суперечливі з точки зору етики, як от євтаназію, клонування 
людини, допоміжну репродуктивну технологію тощо.

Канадські католицькі єпископи несуть Христову благовість до серця кожної людини, дбаючи 
також і про соціальну справедливість, захист довкілля, захист автохтонних народів, мігрантів та 
біженців, допомагаючи тим, що залишились на узбіччі суспільства добробуту. Слід відзначити 
також плідний екуменічний та міжрелігійний діалог.

Пригадаємо, що кожних 5 років, або коли випадає можливість, католицькі єпископи з усього 
світу по черзі прибувають до Риму з візитом «Аd limina Apostolorum», що у перекладі з 
латинської мови означає «До апостольських порогів», маючи  можливість зміцнити зв’язок і 
спілкування місцевих  Церков з Апостольським Престолом. Цей візит включає зустріч з Папою, 
моління в римських базиліках, зустрічі з керівниками дикастерій Римської курії для обговорення 
«конкретних проблем» дієцезій та єпархій.

http://uk.radiovaticana.va/news/2017/03/29українські_греко-католицькі_владики_з_канади_з_
візитом_«ad_limina»_у_папи_франциска /1301887

Українські греко-католицькі Владики з Канади з візитом 
«Ad Limina» у Папи Франциска

(продовæення з попередньої сторінки)


