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УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИЦЬКІ ЄПИСКОПИ КАНАДИ ТА США 
ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ В ГЛЕН КОВ, Н. Й.

З 2-го по 4-те травня 
2017 р. Українські 
Католицькі Єпископи 
Канади та США провели 
свої щорічні засідання 
в бібліотеці монастиря 
Отців Василіян в Глен 
Ков, Н. Й.  Дуже 
зручне і молитовне 
середовище було 
створене гостинним 
Всечеснішим отцем 
Василієм Салковським, 
ЧСВВ, провінційним 
настоятелем отців 
Василіян св. Йосафата, 
ЧСВВ.

Участь в засіданнях взяли 
Високопреосвященний 
Стефан Сорока, 
Митрополит США 
і Архиєпископ 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к и й , 
Високопреосвященний 
Лаврентій Гуцуляк, 
ЧСВВ, Митрополит 
Канади і Архиєпископ 
В і н н і п е з ь к и й ,  
П р е о с в я щ е н н и й 
Павло Хомницький, 
ЧСВВ, Єпископ 
С т е м ф о р д с ь к и й , 
Преосвященний Давид 
Мотюк, Єпископ 
Е д м о н т о н с ь к и й , 
Преосвященний  Кен 
Новаківський Єпископ 
Ню Вестмінстерський, 
Преосвященний Брайн 
Байда, ЧНІ, Єпископ 
С а с к а т у н с ь к и й , 
П р е о с в я щ е н н и й 
Богдан Данило, 

Єпископ Пармської 
єпархії св. Йосафата, 
Преосвященний Іван 
Бура, Єпископ-Помічник 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
А р х и є п а р х і ї , 
Преосвященний Василь 
Лостен, Єпископ-емерит 
Стемфордської Єпархії.

Канадські єрархи 
поділилися своїми 
враженнями про 
візит  “ad limina” 
разом з католицькими 
єпископами Західної 
Канади до  Святішого 
Отця.  Обговорювалися 
також теми, які будуть 
підняті на найближчому 

Синоді Української 
Католицької Церкви, 
о б м і р к о в у в а л и с я 
теми  для Собору 
нашої Церкви, який 
відбудеться в 2020 р. 
Розглядалося подальше 
з а п р о в а д ж е н н я 
ініціатив програми 
Жива парафія, як 
і приготування до 
візиту Патріаршої 
Катехитичної Комісії до 
Канади та США.  Було 
розглянуто положення 
П а р т и к у л я р н о г о 
Права нашої Церкви 
і пропоновані 
статути Вінніпезької 
та Філадельфійської 

М и т р о п о л і й .  
Єпископи говорили 
про використання 
соціальних медія і 
зважували шляхи 
поєднання наших 
зусиль в різних 
ініціативах  соціальних 
медія  в єпархіях.  
Було сформовано 
комітет з розвитку 
програми дошлюбного 
приготування для 
запровадження в усіх 
наших  єпархіях через 
соціальні мережі.  
Була сформована 
Північно Американська 

Миòðîпîлиò-Аðхиєпиñкîп Сòåфàí Сîðîкà

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 3)
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Літургійна Комісія, 
яка повинна надавати 
поради Єпископам, 
щодо постійного 
розвитку літургії.  Були 
також розгляднуті: 
ф о р м у в а н н я 
духовенства та стан 
богопосвяченого життя 
в  наших єпархіях, й інші 
важливі для всіх теми.

Впродовж дній засідань 
єрархи відвідали 
нещодавно відкритий 
меморіал і музей 11 
Вересня в Ню Йорку 
та Катедру святого 
Юрія.  Щорічні 
засідання Українських 
Католицьких Єпископів 
Канади та США служать 
розвитку братерства 
і започаткуванню 
ініціатив, що приносять 
користь усім.  Це є 
мудрим рішенням - 
рухатися разом як 
єпископи, які стараються 
відгукуватися на зміни 
в потребах нашого 
п а с т о р а л ь н о г о 
служіння в Українській 
Католицькій Церкві.  

УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИЦЬКІ ЄПИСКОПИ КАНАДИ ТА США 
ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ В ГЛЕН КОВ, Н. Й.

Мåмîðіàл і музåй 11 Вåðåñíÿ

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíüî¿ ñòîðіíки)
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Вîзíåñіííÿ Гîñпîäíє - 25-îгî òðàâíÿ 2017 p.
Лк. 24, 36-53. 

Свято Вознесіння - це 
одне з центральних свят 
усього християнського 
світу. Вознесіння, тобто 
відхід Ісуса Христа з цього 
світу до Отця, є ще одним 
величним Господнім 
празником. Хоча для 
апостолів розлука з 
Ісусом була до певної 
міри сумною подією, 
певною втратою, бо вже 
більше не бачили його 
на землі у людському тілі. 
Бо кожна втрата близької 
особи приносить для 
душі смуток і неспокій. 
Але для віруючої людини 
Вознесіння Христа на 
небо є радісною подією, 
бо ним Ісус пригадує нам 
наше призначення, мету 
нашого життя – Царство 
Небесне, бути разом з 
Отцем. Ним він оживляє 
нашу надію на щасливе 
майбутнє, бо нашою 
дорогою до нього є 
Христос, який перебуває 
разом з Отцем і очікує 
там кожного з нас, яких 
відкупив з неволі гріха, 
щоб дарувати нам радість 
вічного життя, у якій 
перебуває разом з Отцем 
і Святим Духом. 

Роздумуючи про 
Вознесіння Господа 
нашого Ісуса Христа на 
небо, можна назвати 
кілька важливих його 
причин чи значень.

Вознесіння Ісуса можемо 
назвати одним з величних 
плодів воскресіння, який 
потверджує ту правду, 
що своїм воскресінням 
Христос справді визволив 

всіх людей з неволі гріха 
і відчинив двері раю, 
відновив нам дорогу 
до Царства Небесного 
прощенням гріхів. 

Царство Небесне, 
колись закрите для нас, 
царство істини, добра і 
краси, тепер відчинено і 
підготовлено для людини. 
І для його придбання 
не потрібно багато 
слів або яких-небудь 
великих справ. Досить, 
пробачивши образи 
і відкинувши сумніви, 
згадати про любов Божу і 
примиритися з Ним, через 
Ім’я Господа Ісуса Христа, 
яке доступне тепер усім 
людям. Бог дає нам життя і 
дає його з надлишком, дає 
його даром в нагороду за 
нашу віру. Він дає вічне 
життя!

У вознесінні Господнім 
вище з’єдналося із 
земним. Блаженний 
Августин з цього приводу 
говорить: „Вознісшись від 
землі на небо як Бог, і як 
людина з нашим тілом, 
Він Богочоловік, тим 
самим об’явив правду, що 
і нам людям через Нього 
відкрилось небо, яке 
так довго було закрите 
для нас і зменшилась на 
кінець відстань між небом 
і землею”.

Своїм вознесінням на 
небо Господь не залишив 
нас. Він завжди там, де 
збираються двоє чи троє 
в Його ім’я: „Бо де двоє 
або троє зібрані в моє 
ім’я, там я серед них” (Мт. 
18, 20). Він серед всіх і 
серед нас, тому що і ми 

збираємось у храмах в 
Його ім’я. Він поблизу 
серця кожного хто шукає 
Його і прагне до Нього. 
Від серця починає свій 
шлях людина до Бога. І ми 
розуміємо, що на небеса 
Господь зійшов не для 
того, щоб піти від людей, 
а для того, щоб ще більше 
наблизитися до кожної 
людини у Святих Тайнах. 
Він не залишив апостолів 
і перебував з ними 
підчас їх проповіді. Він 
перебував із мучениками 
під час їх страждань, і вони 
відчували Його допомогу. 
Господь перебував 
із преподобними і 
полегшував їх подвиг. Він 
з усіма, хто Його любить і 
виконує Його заповіді.

Своїм Вознесінням на 
небо Ісус увійшов у 
повноту своєї небесної 
слави, яку мав від Отця 
ще перед приходом 
на землю, яку об’явив 
на землі людям своїм 
навчанням, страстями і 
славним воскресінням, яку 
приготував йому Отець: 
„Отець мій, про якого 
кажете: Він Бог наш - Він 
мене прославляє” (Ів. 8, 
54). 

Вознесіння Ісуса стало 
нагодою зміцнення 
віри апостолів в те, 
що Христос невидимо, 
духовно залишився з 
ними у таїнстві Євхаристії, 
у дарах Святого Духа, 
як записав євангелист 
Матей: „Ось я з вами по 
всі дні, аж до кінця віку” 
(Мт. 28, 20).  

Господь наш Ісус Христос 

видимо і урочисто 
зійшов на небо, щоб 
відкрити шлях невидимій 
благодатній дії Святого 
Духа, бо всі особи Святої 
Тройці приймають участь 
у нашому спасінні. Діло 
відкуплення людства було 
звершене Ісусом Христом, 
а діло благодатного 
освячення належало 
звершити Святому Духові.

Отже Вознесіння, 
це свято не стільки 
прощання з Христом у 
тілі, скільки зустрічі із 
Ним як вічним Главою 
Церкви, який і в цю мить, 
і завжди присутній в ній у 
Святих Тайнах. Присутній 
невидимо для нас, але 
відчутно для наших з вами 
сердець. Він, Господь 
і Бог, наповнює наше 
життя тим сенсом, який 
увиразниться остаточно 
за кілька днів, коли на 
Сіонську горницю зійде 
послання до всіх народів. 
Зійде видимо, зображуючи 
полум’яними вогнями 
благодать дарованого 
через молитву Спасителя 
Святого Духа. 

Тож, дорогі браття і 
сестри, молімося до 

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 5)
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Metropolitan Stefan Blesses New Elevator and Church Sign 
in Melrose Park, PA 

On Sunday, April 23, 2017, Metropolitan-
Archbishop Stefan Soroka was the Main 
Celebrant at a Hierarchical Divine 
Liturgy at Annunciation of the Blessed 
Virgin Mary Ukrainian Catholic Church, 
Melrose Park, PA, with blessing of the 
new church elevator and sign followed 
by parish Easter Sviachene. Rev. Ihor 
Bloshchynskyy is the pastor of the parish. 

Blessing the New Electronic Church Sign

Blessing  the New Elevator Metropolitan Stefan offers the homily

Photos:
 Ihor Kovaliv

нашого Спасителя, 
щоб Він зіслав на нас 
щедрі дари Святого 
Духа, зміцнив нашу віру, 

прийняв нашу посильну 
працю, щоб ми полюбили 
Його всією душею, всім 
серцем і всією думкою і 

Вîзíåñіííÿ Гîñпîäíє - 25-îгî òðàâíÿ 2017 p.

щоб Господь перебував 
з нами завжди, нині, 
повсякчас і на віки віків. 
Амінь.    

о. Михайло Чижович, 
редемпторист
http://www.cssr.lviv.ua/
word/?article=1039

(пðîäîâæåííÿ з пîпåðåäíüî¿ ñòîðіíки)
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Photos: Parish Facebook Page

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the Homily at 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic 

Church, Melrose Park, PA on Saint Thomas Sunday

Христос Воскрес! 

“Blessed are those who 
have not seen and have 
believed” (Jn 21:29)
 
Jesus tells these words to 
the apostles Thomas who 
was stubborn. Thomas 
would not believe the 
testimony of his fellow 
apostles and the women 
that they had seen the 
Risen Christ.  He would 
only believe if he himself 
placed his finger into the 
wounds in Jesus’ body.  
 
Recall the two apostles 
walking away from 
Jerusalem on the road 
to Emmaus.  They were 
lost and confused about 
all that happened. A 
man appears and begins 
to walk with them.  He 
explains to them the 
meaning of all that 
happened.  They come to 
recognize the man as the 
Risen Christ when Jesus 
broke and shared the 
bread with them.  
 
The Risen Christ appears 
amidst the apostles, and 
the women.  He appears 
to the doubting Thomas.  
He appears to the apostles 
on the road to Emmaus 
and is recognized in the 
breaking of the bread.

There is a very special 
message here for you and 

for me, and in a special 
way to the parishioners of 
Annunciation of Blessed 
Virgin Mary Church in 
Melrose Park.   The Risen 
Christ appears to people 
whom he had foretold of 
his suffering and death, 
and of his resurrection.  
They all shared disbelief.  
They were reluctant to 
believe until they saw 
the Risen Christ amidst 
them.  They reveal a 
characteristic of our 
human nature.  
 
You and I can be 
stubborn to recognize 
truths.  We can live being 
reluctant to hear different 
voices amidst us. We 
can be like Thomas who 
demands proof before 
risking ourselves in faith.  
Amidst the parishioners 
of this parish were those 
who questioned the 
necessity of an elevator.  
Some calculated the 
cost as compared to 
the few who might use 
it.  Many undoubtedly 
had some inaccurate 
perceptions as who might 
use the elevator.  Was it 
necessary for the few who 
might need it?
 
The apostles did not 
listen to the women at 
the time because they 
were voiceless. The Lord’s 

(continued on next page)
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Photos: Parish Facebook Page

angel appeared first to 
the women to go and tell 
the apostles to gather in 
Galilee where Jesus Christ 
would see them.  They 
gathered with disbelief.  
Jesus compliments those 
who believe without 
seeing.
 
When I was a parish 
priest, the parishioners 
built a new church and 
included a lift.  A few 
elderly parishioners used 
it on Sundays.  The largest 
use was by young people 
in wheelchairs who came 
for weddings, baptisms, 
and for services.  No 
one expected this.  They 
came because they knew 
they could have dignified 
access to the church.  I 
was also in another parish 
and watched as a young 
boy with cerebral palsy 
crawled up the steps on 
his stomach.  He refused 
to be carried up in his 
wheelchair.  All of us cried 
with embarrassment.  It 
also was a new church 
where the parishioners 
did not want to spend the 
money for an elevator for 
a few people.  
 
Women and handicapped 
and many others were 
voiceless in the time when 
Jesus walked the earth.  
You and I will be judged 
on how we treated or 

reached out to those in 
need of extra help and 
compassion.  We can 
celebrate our beautiful 
Divine Liturgy in splendor, 
and petition God for 
our needs in prayer.  
However, do you think we 
will receive blessings when 
we do it while ignoring the 
plight of others amidst us 
in need?  Does God listen 
to people who do not 
respond to the cry of the 
voiceless amidst us?  They 
are God’s gift to you and 
to me, God’s measuring 
stick of who we are as his 
followers.
 
Words cannot  adequately 
express my admiration 
and appreciation for your 
commitment to provide for 
the elevator access in your 
church.  You have earned 
Jesus Christ’s blessing 
that you have believed 
without seeing. You have 
made a significant choice 
to tend to the need of the 
voiceless amidst you.  I 
believe that Jesus Christ is 
amidst us today giving us 
His peace as he appeared 
amidst the apostles in 
Galilee and on the road 
to Emmaus.
 
The elevator will speak 
loudly as to WHO you 
are as followers of Jesus 

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the Homily at 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic 

Church, Melrose Park, PA on Saint Thomas Sunday
(continued from previous page)

(continued on next page)
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Christ.  It says that you 
care for those with 
special needs. It says that 
you value every person 
coming for prayer and 
worship. It says that you 
invite all to seek salvation.
 
The installation of 
the informative sign 
especially adds to your 
mission to evangelize.  
The information tells your 
neighbors who you are.  
It tells something about 
what is important to you 
in the types of events 
which you advertise. 
Most importantly, it invites 
people to meet the Risen 
Christ here in this Church. 
You fulfill your mandate 
to be the announcers 
of the Lord Jesus to the 
world, just as the angel 
announced to Mary the 
child Jesus within her.  It 
is your mission.  It is your 
gift to the world around 
you.  You dared not to 
fulfill this challenge in the 
best way possible with 
today’s technology.
 
I congratulate you for the 
exceptional way in which 
you chose to do this 
with the type of sign you 
selected.  I congratulate 
those who persisted in 
making it happen.  I thank 
those who did not let the 
doubters among us to 
restrain the enthusiasm in 

selecting the type of sign.  
You also accomplished 
these vital projects by 
keeping the parishioners 
informed and involved.  
Involving parishioners 
in all aspects of parish 
programs allows for 
everyone to feel as a 
valued member of the 
parish family.
 
You gather today to give 
thanks to almighty God for 
His peace and presence.  
You will celebrate being a 
parish family sharing the 
traditional ‘Sviachene’.  I 
sincerely believe that the 
Risen Christ is amidst us 
today and always.  He 
is amidst a people who 
love and offer care for 
others needing some 
extra help.  The elevator 
will tell others who you 
are.  It will invite others 
to participation. The Risen 
Christ is amidst people 
who loudly proclaim their 
faith to the community 
surrounding them.  The 
sign will boldy present 
who you are to others.  
It will offer a welcoming 
spirit to people whose 
faith in God needs to 
be rekindled. A simple 
spiritual message on the 
sign may stir the hearts 
of people to search God 
in whatever way.  Trust in 
that.  God will work His 
many miracles through 

your good deeds. You 
and I may never know the 
good which may occur.  
Believe without seeing.  
Receive the Risen Christ’s 
blessings for believing 
without needing proofs.
 
One final thought – as 
you celebrate these 
worthy accomplishments, 
rejoice in the souls you 
have amidst you to help, 
to become involved in 
your parish family.  There 
ought to always be a spirit 
of welcoming others to be 
involved.  Learn to step 
aside if you see yourself 
as the one thinking 
that everything revolves 
around yourself to get 
things done. That’s what 
makes the difference in 
a family living with joy as 
opposed to drudgery.  The 
Risen Christ is at center 
offering you and me His 
peace, a peace which 
involves our engaging 
and inviting others to 
come to salvation.  The 
Mother of God gives us 
such a beautiful example 
of humility and surrender.  
 
My heartfelt gratitude 
to the pastor, Fr. Ihor 
Bloshchynskyy, for his 
steadfast leadership in 
achieving the completion 
of these projects.  It is 
especially challenging 
to do this when you 

are a newly assigned 
pastor and the good 
parishioners are just 
becoming accustomed to 
new pastoral approaches.  
He loves you and wants 
the best for you. He seeks 
the salvation of your souls 
and the souls entrusted 
for us to seek and save. 
Each priest offers his 
particular talents which 
God provides.  God may 
give challenges through 
him which we need in our 
growth to come closer to 
our Lord Jesus Christ.  Be 
flexible and humble as 
you journey together in 
your parish family.  Don’t 
let judgment become 
a barrier to progress. 
Thank you for your warm 
welcome of Fr. Ihor, his 
wife Iryna, and their 
daughter, Anastasia.  
 
I am also grateful to the 
former pastor, Fr. Ihor 
Royik, under whose term 
the proposition for the 
sign was initiated.  We 
are particularly grateful 
to Mr. Peter Labiak for 
his skillful and technical 
assistance in making the 
sign and elevator projects 
a reality.  
 
Heartfelt gratitude is 
offered to all those 
who generously have 

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the Homily at 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic 

Church, Melrose Park, PA on Saint Thomas Sunday
(continued from previous page)
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Watch a video of the Panachyda on our YouTube Channel
 https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Panachyda Service at St. Mary’s Cemetery, Fox Chase, PA 
on Saint Thomas Sunday, April 23, 2017

Fr. Yaroslav Kurpel, Fr. Roman Pitula and Fr. Roman Sverdan at the
 Panachyda Service at St. Mary’s Cemetery, Fox Chase, PA, for fallen Ukrainian Soldiers 

and all deceased parishioners of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.  
(Photo: Teresa Siwak)

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the Homily at 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic 

Church, Melrose Park, PA on Saint Thomas Sunday
(continued from previous page)

supported the projects, 
expressing your faith 
in higher ideals as 
followers of Jesus 
Christ.  Parishioners of 
Annunciation of Blessed 
Virgin Mary Ukrainian 
Catholic Church are very 
generous and steadfast 

supporters of the parish.  
 
Thank you for your 
warm Ukrainian joyful 
and traditional welcome.  
Please pray for me.  I 
pray for your continued 
growth in love and service 
of Our Lord and Savior 

Jesus Christ.  I pray for 
your joyful fulfillment of 
your mission to announce 
the Good News to the 
world in the footsteps of 
the Mother of God.  I 
pray for your joyful and 
meaningful journey as a 
parish family in seeking 

salvation of your souls 
and the souls of those 
entrusted to your care.  

The peace of the Risen 
Christ be with you!

Христос Воскрес!
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Metropolitan Stefan attends Sviachene at Cathedral in 
Philadelphia on  April 30, 2017

Fr. Roman Pitula and Metropolitan Stefan

Photos:
Walter Fedorin

У неділю, 30 квітня 2017 року Божого, 
в Українській Католицькій Катедральній 
Парафії Непорочного Зачаття у 
Філадельфії відбувся Великодній обід 
– Свячене. Парафіяни та гості мали 
нагоду посмакувати Великодніх страв 
та переглянути святковий концерт з 
нагоди свята. 

Щира подяка всім, хто допомагав 
у приготуванні та проведенні цього 
незабутнього заходу. 

Нехай Господь благословить і 
винагороджує вас своїми ласками і 
щедротами!
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Hillside, NJ Parish 
holds Easter Egg Hunt 

Hillside, NJ --- On Sunday, April 
30, 2017, the children of Immaculate 
Conception Ukrainian Catholic Church 
in Hillside (Union County), NJ continued 
to celebrate Resurrection by participating 
in the weekly religious education classes 
and an Easter Egg Hunt on the parish 
grounds after the 10:45 am Sunday 
Liturgy.
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SVIACHENE – SCRANTON’S ST. VLADIMIR PARISH

Early Sunday afternoon, April 30, 2017 Scranton’s St. Vladimir parish conducted its annual Easter 
Dinner - Sviachene - in its parish center. The joyous event was held immediately following Divine Liturgy 
and was attended by a large number of parishioners as well as friends of the parish. Father Myron 
Myronyuk, pastor, opened the dinner by welcoming everyone, blessing the foods and leading all in 
singing the glorious Paschal anthem “Chrystos Voskres”.

The bountiful dinner began by sharing the blessed egg followed by borshch, holubchy, pyrohy, ham, 
kobasa, horseradish, and other foods. During the meal eight year old Antonina Myronyuk surprised 
everyone by singing the well known song entitled “Alleluia”. Needless to say, she received a warm 
and appreciative ovation.

The afternoon was capped off with the awarding of more than 30 prizes including theme baskets, 
pysanky, baskets of candies, potted flowers and dinner certificates to several local popular restaurants.

The event ended with Father Myron thanking all for coming together to express our joy over dinner in 
celebrating Our Lord’s Resurrection.

League of Ukrainian Catholics

LUC Newsletter, "ACTION" is available on the internet at:  
http://www.stnbuffalo.com/bulletin/Action1-2017-Spring.pdf

The LUC Facebook page is at: https://www.facebook.com/LUCofAmerica
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Пàðàфіÿлüíå Сâÿчåíå у Пåðò Амбîй, Нüю-Дæåðñі.

У Неділю Жінок-Мироносиць у церкві Успіння 
Богородиці у Перт Амбой, Нью-Джерсі, 
відбулося парафіяльне Свячене і Пасхальний 
концерт. Після Божественної Літургії майже 
триста гостей та парафіян нашого храму 
були запрошені до шкільної зали на смачний 
пасхальний обід і дитячий концерт. Пасхальний 
обід був приготований нашими парафіянами і 
складався із безлічі смачних великодніх страв. 
У концерті брали участь наймолодші дітки які 
потішили усіх присутніх дуже гарними віршами 
а старша дитяча група Світанок водили гаївки 
та чудово співали. Це був справді смачний 
обід і чудовий концерт який подарував усім 
присутнім багато емоцій і радісних вражень. 
Ми висловлюємо велику подяку усім батькам, 
що готувалися з дітьми до виступу і усім 
парафіянам котрі так численно прийшли на 
наше свято створивши святкову урочисту 
Пасхальну атмосферу! Спільними стараннями 
ми робимо майбутнє нашої парафії і наших 
дітей кращим в Америці!

Вåликîäíій кîшик
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Hillside, NJ -- On 
Sunday, May 7, 2017, the 
children of Immaculate 
Conception Ukrainian 
Catholic parish in Hillside 
(Union County), NJ, 
honored the Blessed 
Mother by processing with 
flowers, singing Левадов 
Долинов (Levadov 
Dolynov) (Immaculate 
Mary) and crowning Mary 
the Theotokos.

The children also 
concluded their religious 
education classes for the 
season and will begin the 
classes again on Sunday, 
September 10, 2017.

May Procession in Hillside, NJ

ПРИВІТАННЯ ДО ДНЯ 
МАТЕРІ

З нагоди Дня Матері редакція 
газети “Шлях” бажає всім матерям 
доброго здоров’я, довгих літ життя 
і найкращих Божих благословень. 
Нехай Святий Дух веде Вас по  
житті, а Пречиста Божа Мати 

оберігає від всякого зла.

БАЖАЄМО ВАМ РАДІСНИХ І 
БЛАГОСЛОВЕННИХ ЛІТ!

 Ми молимося за вічний 
упокій душ усіх померлих матерів 
наших, щоб Господь простив їм 
усяке прогрішення, добровільне 
і недобровільне, і присудив вічне 

блаженство в Раю.

НЕХАЙ ПАМ’ЯТЬ ПРО НИХ БУДЕ 
ВІЧНОЮ!
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Holy Ghost Church 
in West Easton, 
PA,  is beginning its 
preparations for the 
centennial celebration of 
the parish in 2021. 

Painting of the dome is 
being done by Gordon 
Bennett Company of 
Easton PA.

West Easton Church Dome Gets Repainted for Centennial

Beginning to paint the dome. After the dome is painted.

Watch a video where Fr. Daniel Troyan talks about the dome project...
http://www.lehighvalleylive.com/easton/index.ssf/2017/05/west_easton_church_gives_dome.html
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Thank you 
to all who 

have recently 
contributed to 

the Archeparchy 
of Philadelphia’s 

“Confront 
the Deficit” 
Campaign!

Confront the Deficit Gift Amount (February to May 10th, 2017)

$1 - 49
John S. Vasko
Dr. Nadia Worobij
Jordan A. & Quinby O. Finch
Andrew Virkitis

$100 - 199
Roman M. Peklak
Anna Smolij
Maria Taney
Rev. D. George Worschak
Roman S. Maslij - In memory of Mykola & Irmgard Maslij
Emily Griswold
Anonymous

$200 - 499
Rev. Deacon Michael P Waak
Reverend Robert Hitchens
Reverend Wasyl M. Kharuk
Michael & Carol Ann Nunno
Nancy B. Claflin
St. Michael the Archangel  Ukrainian Catholic Church - Hillsborough, NJ 
Stanley Kunda
Paul Yarrish
Theodosia & Christina Hewko

$500 - 999
Anonymous
Kenneth Hutchins
Ss. Joachim & Anna Ukrainian Catholic Mission - Front Royal, VA
Nativity of the BVM Ukrainian Catholic Church - New Brunswick, NJ

$1000 - 4999
Anonymous
Most Reverend John Bura 
Presentation of Our Lord Ukrainian Catholic Church - Lansdale, PA
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church - Bethlehem, PA
St. Anne Ukrainian Catholic Church - Warrington, PA
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church - Trenton, NJ
St. Josaphat's Sisterhood - Trenton, NJ
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church - Passaic, NJ
St. Michael Ukrainian Catholic Church - Cherry Hill, NJ

$5000 - 9999
Annunciation BWM Ukrainian Catholic Church - Melrose Park, PA

$10,000
Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family - Washington, DC

Please help in whatever 
way you can by 
contributing via the 
“Go Fund Me” page 
https://www.gofundme.
c om / c o n f r o n t - t h e -
deficit or by sending an 
offering to the Ukrainian 
Catholic Archeparchy, 
827 N Franklin Street, 
Philadelphia, PA 19123. 
Thank you for your 
anticipated generous 
assistance. 



14 òðàâíÿ 2017 ð.  17

ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
14 ТРАВНЯ   ДЕНЬ МАМИ. ПОДЯКУЙТЕ СВОЇМ МАТЕРЯМ МОЛИТВОЮ В ЦЕРКВІ. 
 
21 ТРАВНЯ    50-ТА РІЧНИЦЯ СВЯЩЕНСТВА  ВСЕЧЕСНІШОГО МОНСЕНЬЙОРА РОНАЛЬДА  
   ПОПІВЧАКА – УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВЯТИХ ПЕТРА Й ПАВЛА  
   В БРІДЖПОРТІ, ПЕНС. 12:00 ПОЛУДЕНЬ 
 
18 ЧЕРВНЯ   ДЕНЬ БАТЬКА. ПОДЯКУЙТЕ СВОЇМ БАТЬКЯМ МОЛИТВОЮ В ЦЕРКВІ. 
 
20 ЛИПНЯ   ЩОРІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ СЕМІНАРІЇ В МАЙНЕРСВІЛЛ, ПЕНС.    
 
13 СЕРПНЯ   ЩОРІЧНА ПРОЩА НА УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, СЛОВТСБУРГ,  
   Н.Й. СПОНСОРОВАНА СЕСТРАМИ СЛУЖЕБНИЦЯМИ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ  
   МАРІЇ. 
 
19-20  СЕРПНЯ   УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЛІГАЙТОНІ, ПЕНС. 
 
27 СЕРПНЯ   2-ГА ЩОРІЧНА ПРОЩА В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСПЕННЯ  
   ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В ЦЕНТРАЛІЯ, ПЕНС.   
 
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.  
 
29 ЖОВТНЯ  АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ 50-ЛІТТЯ ЮВІЛЕЮ 

ПАРАФІЇ СВ. ПАВЛА В РАМСЕЙ, Н. ДЖ. (В ПОЛУДЕНЬ) 
 
12 ЛИСТОПАДА  АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 400- 
   ЛІТТЯ ЗАСНУВАННЯ ЧИНУ ОТЦІВ ВАСИЛІЯН СВ. ЙОСАФАТА, 80-ЛІТТЯ  
   СЛУЖІННЯ В США,  ТА 150 ЛІТТЯ КАНОНІЗАЦІЇ ЄПИСКОПА-   
   ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА, ЧСВВ.  10:00 ГОД. РАНКУ -  WARREN, MI 
 
25 ГРУДНЯ   РІЗДВО НАШОГО ГОСПОДА І СПАСА ІСУСА ХРИСТА. ВАША МОЛИТОВНА  
   УЧАСТЬ В ЛІТУРГІЇ НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК ІСУСОВІ, СОБІ ТА   
   БЛИЗЬКИМ!  
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An Evening of Prayer to the Blessed Mother of God at 
Assumption Parish in Perth Amboy, NJ

In response to the 
Pastoral Letter of His 
Beatitude Sviatoslav, 
“The Vibrant Parish – 
a place to encounter 
the living Christ,” that 
encourages parishes to 
become more vibrant 
by responding to the 
needs of the community, 
the Assumption Parish in 
Perth Amboy, NJ and 
members of St. Ann 
Society invited Catholic 
and non-Catholic women 
of Perth Amboy and 
neighboring communities 

to come together for 
the glory of God and 
to honor His Blessed 
Mother. 

Over 100 ladies attended 
the Moleben service in 
our beautiful church on 
Tuesday, May 9, 2017. 
Many of these women 
had never even been 
in a Ukrainian Catholic 
Church before let alone 
attended a Moleben, 
but they followed in their 
booklets, prayed, and 
sang along with members 

of St. Ann Society. During 
the Moleben service Fr. 
Taras Svirchuk., C.Ss.R. 
Pastor of St. John's parish 
in Newark, NJ offered 
an inspiring reflection 
on “Mary in the Gospel 
of St. Luke.” Fr. Taras 
emphasized that Luke’s 
Gospel has much more 
information about Mary 
than the other three do. 
He also pointed out 
that St. Luke gives us a 
very intimate portrait of 
her, showing her initial 
surprise at the arrival 
of the angel Gabriel 
and her subsequent 
acceptance of her role 
as the Mother of the 
Savior. Luke also includes 
the story of Mary visiting 
her pregnant cousin 
Elizabeth, which gives 
us a rare glimpse into 
female friendship and 
familial support, and he 
alone has the beautiful 
“Magnificat,” Mary’s 
hymn of praise. 

Following the prayerful 

component of the 
evening, Rev. Ivan Turyk, 
pastor of Assumption 
Church and spiritual 
advisor to St. Ann 
Society invited all 
parishioners and guests 
for refreshments in the 
parish hall that were 
prepared by members of 
St. Ann under direction 
and leadership of Mrs. 
Melanie Fedynyshyn, 
president of St. Ann 
Society of Assumption 
parish. The Woman's 
Evening of Prayer was a 
success and provided an 
opportunity for women to 
learn about Blessed Mary 
(the Theotokos) and her 
role in our Salvation and 
strengthen their ties with 
other Christian women 
as they pray together. All 
agreed that this evening 
of Marian Devotion have 
provided nourishment 
for both body and soul. 
Thanks to all who helped 
make the occasion such 
a success.

Fr. Taras Svirchuk., C.Ss.R. 
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63-таРічна Успенська Проща  
12 – 13 Серпня, 2017

Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії
ST. MARY’S VILLA / SLOATSBURG, New York

Tема: Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії
Святкують 125 років

Слава Богу! Честь Марії! Мир нам!  
Сповідь протягом неділі  

12 Серпня (субота)
12:00 p.m. Обід у павільйоні 

1:00 p.m.  Акафіст до Богородиці  – о. Джек Кластер, ректор 
Катедра Св. Михаїла (Пассейк, Нью-Джерзі)

2:30 pm     Презентація: “Слава Богу! Честь Марії! Нам Мир!” - Сестра Дженис Солюк, СНДМ, 
вислужена Генеральна Нстоятелька СНДМ  (тераса монастиря Св. Марії)    

3:15  p.m.  Програма для дітей – с. Еліяна, СНДМ    (тераса монастиря Св. Марії)  
3:30 p.m.  Оливопомазання хворих      (в каплиці та перед Гроттою на сходах)

Благословення вервиць та ікон      (біля Дому Св. Йосифа)
5:00 p.m.  Божествення Літургія – о. Джеймс Спера 

Співає Хор парафії Св. Марії (Хілсборо, Нью-Джерзі)
Чин Водосвяття 

7:30  p.m.   Панахида    (біля монастиря Св. Марії)  
8:00 p.m.  Молебен до Пресвятої Богородиці (Англійською мовою) процесія із Свічками до Гроти

Преосв. Керт Бернетт, Епарх Пассейку 

13 Серпня (неділя)
8:30  ранку    Вервиця – спільнота«Матері в Молитві»     (в каплиці Св. Марії) 

10:30 a.m. Архиєрейська Божественна Літургія з процесією до Гроти 
Служителі:

Високопреосвященніший Владика Стефан Сорока, 
Митрополит Філадельфійський

Преосвященний Владика Павло Хомницький, ЧСВВ, Епарх Стемфордський
Преосвященний Владика Богдан Данило, Епарх Пармський
Преосвященний Владика Василь Лостен, Єпископ-Емерит

Співає Хор парафії  св. Духа  (Бруклін, НЙ)
Посвячення Квітів та Зілля після Літургії

12:00 p.m.   Божественна Літургія (англійською мовою вкаплиці Св. Марії)  – о. Богдан Гедзь
Парафія св. Івана Христителя (Рівергед, НЙ)

1:30 p.m. Оливопомазання хворих     (в каплиці та перед Гротто на сходах)
Благословення вервиць та ікон    (біля Дому Св. Йосифа)

2:00 p.m. Презентації: 
Сестра Текля Гнатюк, СНДМ (укр.) – (тераса монастиря Св. Марії)          
Сестра Дженис Солюк, СНДМ (англ.) - (святиня Неустаючої Помочі)

2:30 p.m.  Хресна Дорога – оо. Василіяни
2:45  p.m. Програма для дітей та молоді – c. Еліяна, СНДМ,   c. Наталія, СНДМ   (тераса Св. Марії)  
3:00 p.m. Молебен до Богородиці – о. Андрій Дудкевич, Парафія св. Миколая  (Пассейк, Н Дж.)   

Благословення автомобілів та автобусів – о. Іван Тихович, Парафія св. Духа  (Бруклін, Н Й)

DVD про служіння Сестер Служебниць буде показано у суботу та неділю в галереї

Духівник Прощі – о. Мітрат Іван Терлецький
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РОЗКЛАД МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА ТРАВЕНЬ 2017 Р. 
 

ТРАВЕНЬ 
1   ЗУСТРІЧ З МАТІР'Ю ЄВГЕНІЄЮ ПРУСНEЙ, ССНДМ, НАСТОЯТЕЛЬКОЮ СЕСТЕР   
  СЛУЖЕБНИЦЬ  НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ. 
2-4    ЗАСІДАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ КАНАДИ ТА США В ГЛЕН  
  КОВ, Н.Й. 
8  ПЕРЕВІРКА РЕМОНТУ В БУДИНКУ, КУДИ МАЄ ПЕРЕНЕСТИСЯ КАНЦЕЛЯРІЯ. 
9   ЗУСТРІЧ З ВСЕЧЕСНИМ О. ПАВЛОМ МАКАРОМ СТОСОВНО ПРОГРАМИ   
  ПОКЛИКАНЬ. 
11  ЗУСТРІЧ З ПОТЕНЦІЙНИМИ РЕНТАРЯМИ ТЕПЕРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КАНЦЕЛЯРІЇ  ТА  
  КАТЕДРАЛЬНОГО ПРИХОДСТВА.  
20   ГРАДУАЦІЙНИЙ БЕНКЕТ І БАЛЬ В НАШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РІДНІЙ ШКОЛІ  В   
  ФІЛАДЕЛЬФІЇ, УОКЦ, ДЖЕНКІНТАВН. 
21  АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ П'ЯТДЕСЯТИЛІТТЯ   
  СВЯЩЕНСТВА  МОНСЕНЬЙОРА РОНАЛЬДА ПЕТРА ПОПІВЧАКА, УКРАЇНСЬКА  
  КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВЯТИХ  ПЕТРА Й ПАВЛА, БРІДЖПОРТ, ПЕНС.   
25  ПРАЗНИК ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО, УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА КАТЕДРА  
  НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ.  
31   ВІДКРИТТЯ НОВОГО ПРИМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЛЬНОЇ  КРЕДИТОВОЇ  
  СПІЛКИ “САМОПОМІЧ”,  221 W. STREET ROAD, FEASTERVILLE, PA. 

 

Збережіть Дату 

Що:    Відложіть Всі Земні Турботи і приходьте 
  помолитися з Ієрархією, Духовенством і 
  Сестрами на Річні Прощі до Матері Божої  
  Сестер Чину Святого Василія Великого. 

Коли:    Неділя, 1 жовтня, 2017 
   9 ранку – 5 вечора 

Де:         710 Fox Chase Road 

     Fox Chase Manor, PA 19046 
 

Можливості: 
 Свята Тайна Покаяння 
 Архиїрейська Свята Літургія 
 Вервиця 
 Молебен 

 
Послуги: 

 Українські страви 
 Презентації для дітей 
 Презентасції для молоді 
 Можливість почути  роздуми про молитву і 

богопосвячене життя 
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Мàòи Бîæà Ôàòімñüкà - 100-ліòòÿ (1917 p. - 2017 p.)

Небагато подій 
відіграло таку важливу 
роль в історії Церкви, 
а навіть і всього світу, 
як об’явлення Пресвятої 
Богородиці у Фатімі. 
Вони почались 13 
травня 1917 року і 
тривали до 13 жовтня 
того ж року. Пречиста 
Діва об’являлась 
трьом португальським 
пастушкам: Жасінті 
та Франсіскові, які 
померли в дитячому 
віці, й Лусії, яка згодом 
стала монахинею та 
померла 2005 року 
у віці 95-ти років. 
2008 року розпочався 
канонізаційний процес, 
щоб проголосити її 
блаженною.

А об’явлення Пречистої 
Діви Марії та Її слова, 
звернені до трьох 
пастушків, знайшли 
шлях до мільйонів 
сердець в усьому світі і 
мали значний вплив на 
історію нашої планети.

13 травня 1917 року 
троє убогих дітей пасли 
невелике стадо овець 
поблизу селища Фатіма. 
Це були десятилітня 
Лусія дос-Сантос та 
її кузини дев’ятилітній 
Франсіско та семирічна 
Жасінта Марто. Десь 
пополудні, проказавши, 
згідно з добрим 
звичаєм, молитву на 
вервиці, вони почали 
гратись, будуючи 

хатинку з каменів, 
якраз на тому самому 
місці, де тепер стоїть 
базиліка Фатімського 
санктуарію. Раптом 
діти побачили сильне 
світло. Думаючи, що 
це блискавка, вони 
зібралися втікати, як 
раптом ще один спалах 
освітив місце, і над 
дубком діти побачили, 
за їхніми словами, «Пані, 
яснішу від сонця». Вона 
пояснила пастушкам, 
що потрібно багато 
молитися і сказала 
приходити на це місце 
протягом п’яти місяців, 
о тій самій годині 13 
числа.

Діти приходили туди у 
червні, липні, вересні 
та жовтні. У серпні 
поява відбулася в 
іншому місці 19 числа, 
оскільки 13-го міський 
голова заарештував 
дітей, вважаючи, що 
вони баламутять народ. 
Останнє об’явлення 
відбулося 13 жовтня в 
присутності 70 тисяч 
людей, які після його 
закінчення стали 
свідками чудесного 
явлення: сонце, схоже 
на срібний диск, почало 
крутитися довкола себе, 
як вогняна куля. Того ж 
дня Пані назвала себе 
«Пречистою Дівою 
Вервиці» і просила, 
щоб тут на Її честь 
збудовано каплицю. 
Пізніше, Пресвята 

Богородиця ще кілька 
разів з’являлася Лусії, 
яка на той час вже 
стала монахинею.

За матеріалами: http://
uk.radiovat icana.va/
news/2017/04/20/
к о н с и с т о р і я _
к а р д и н а л і в _
франсіско_і_жасінта_
марто,_пастушки_з_
ф а т і м и , _ б у д у т ь _
п р о г о л о ш е н і _

с в я т и м и _ 1 3 _
т р а в н я _ 2 0 1 7 _
року/1307061

Jacinta had just turned seven, Francisco 
would soon be nine, and Lucia ten years old 
when the apparitions of the Mother of God 
had begun on May 13th, 1917. Jacinta and 
Francisco Marto to be canonized. (CNS photo)
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Миòðîпîлиò-Аðхиєпиñкîп Сòåфàí Сîðîкà

КАТОЛИЦЬКІ ЄПИСКОПИ ПЕНСИЛЬВАНІЇ ПРИСВЯТИЛИ 
КАТОЛИЦЬКІ ДІЄЦЕЗІЇ І ЄПАРХІЇ ПРЕСВЯТІЙ БОГОРОДИЦІ

З нагоди 100-ліття об’явлення Матері Божої в Фатімі, Католицькі Єпископи Пенсильванії присвятили 
кожну дієцезію та єпархію в штаті Пресвятій Богородиці. Офіційна присвята відзначатиметься 
спеціальною Месою,  яка буде відслужена в Катедрі св. Патріка в Гаррісбурзі, Пенс., о 12 год. дня в 
середу, 27 вересня, всіма єпископами Пенсильванії. Меса запланована в час, коли єпископи зберуться 
на своє наступне провінційне засідання.  Друга частина присвяти пройде в кожній дієцезії та єпархії 
14-15-го жовтня.  

Українська Католицька Архиєпархія Філадельфії була присвячена празнику Непорочного Зачаття 
Пресвятої Богородиці при своєму заснуванні в 1907 р. нашим першим греко-католицьким єпископом  
Високопреосвященним Сотером Стефаном Ортинським, ЧСВВ.  Так збіглося, що празник Покрову 
Пресвятої Богородиці за Юліянським календарем святкується 14 жовтня.  Святкування в це же час 
100-літнього ювілею об’явлення Матері Божої в Фатімі додасть особливого значення всім нашим 
роздумам про її особливий заклик молитися за її заступництво в своїх потребах.  Просімо нашу 
Пречисту Матір Божу розпростерти свій захисний  омофор над усіма, хто шукає її захисту.   

Шлÿх, 25 âåðåñíÿ, 1988 p.

ÔАТІМСЬКА БОГОРОДИЦЯ – 
1988 p.

Похідна Статуя Фатімської Богородиці відвідала 
Собор Непорочного Зачаття в Філядельфіі.

Дня 4-го вересня, 1988 p., о год. 7:30 вечором 
Статую Фатімської Богородиці внесено в  Собор 
Непорочного Зачаття в супроводі о. прелата 
Михайла Федоровича й о. Йосифа Корінчака, 
Сестер-монахинь та великого числа вірних.

Після входу в Храм вірні спільно проказали 
вервицю. Відтак катедральні отці відслужили 
Божественну Літургію і Молебень до Пресвятої 
Діви.   

 
Пðîцåñіÿ (фîòî: Сіâàк)



Пðî Сімäåñÿò п’ÿòу ñåñію Сиíîäу Єпиñкîпіâ Києâî-
Гàлицüкîгî Вåðхîâíîгî Аðхиєпиñкîпñòâà УГКЦ

Середа, 03 травня 
2017, p.
  
26-27 квітня 2017 року 
Божого під головуванням 
Отця і Глави УГКЦ 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава в 
Патріаршому центрі 
у Львові відбулася 
Сімдесят п’ята сесія 
Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
А р х и є п и с к о п с т в а 
Української Греко-
Католицької Церкви. 

У синодальних 
засіданнях брали участь 
усі чинні єпископи Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ, 
а також: владика Євген 

(Попович), Митрополит 
П е р е м и ш л ь с ь к о -
Варшавський; владика 
Володимир (Ющак), 
Єпарх Вроцлавсько-
Гданський, і владика 
Ніл (Лущак), Єпископ-
помічник Мукачівської 
г р е к о - к а т о л и ц ь к о ї 
єпархії.

У першій половині 
дня, перед початком 
синодальних засідань, 
відбувся семінар із 
питань душпастирства 
УГКЦ на теренах 
Східної та Центральної 
України.

Головною темою 
цієї Сесії Синоду 
Єпископів Верховного 

А р х и є п и с к о п с т в а 
була тема «Стан 
виконання рішень 
Синоду Єпископів УГКЦ 
2013 року зі Стратегії 
розвитку нашої Церкви 
в Україні поза межами 
Галичини, звіт про 
діяльність Місійного 
фонду та співпраця з 
єпархіями із Заходу 
України». У контексті 
розгляду головної 
теми синодальні отці 
заслухали доповідь 
владики Богдана 
(Дзюраха) про стан 
виконання рішень 
Синоду Єпископів 
УГКЦ 2013 року щодо 
Стратегії розвитку 
нашої Церкви на Сході 
України - «Напрямки 

нової євангелізації в 
УГКЦ». Прийняли звіт 
про діяльність Місійного 
фонду УГКЦ, який склав 
о. Роман Небожук, 
та переглянули 
механізми співпраці 
між ієрархічними 
структурами з Галичини 
з ієрархічними 
структурами інших 
теренів України, про які 
доповів владика Василь 
(Тучапець).

У розділі опрацювання 
синодальних документів 
Синод прийняв Заяву 
з приводу «об’явлень» 
с. Марії Баран, які 
поширює о. Григорій 
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Антоній Планчак.

Значну частину 
синодальних засідань 
було присвячено 
розгляду питання про 
забезпечення належної 
душпастирської опіки 
українських заробітчан 
та емігрантів у 
Польщі. Про сучасну 
душпастирську ситуацію 
в цій країні детально 
доповіли: Митрополит 
Євген (Попович), 
владика Володимир 
(Ющак) та о. Степан 
Батрух. У результаті 
розгляду цього питання 
Синод висловив подяку 
владикам і отцям-
душпастирям нашої 
Церкви в Польщі за 
належну душпастирську 
опіку для українських 
заробітчан і емігрантів 
та прийняв низку рішень, 
які мають допомогти в 

забезпеченні належної 
душпастирської опіки 
нашим заробітчанам та 
емігрантам у Польщі.

Синод роздумував над 
питанням належного 
вшанування 70-х 
роковин акції «Вісла» 
та прийняв відповідні 
рішення для вшанування 
жертв цього насильства.
Про діяльність 
Катехитичної комісії 
К и є в о - Г а л и ц ь к о г о 
В е р х о в н о г о 
Архиєпископства УГКЦ 
відзвітував перед 
Синодом о. Андрій 
Стадницький, голова 
цієї Комісії. Синодальні 
отці затвердили цей 
звіт, взявши його до 
уваги.

Синод заслухав 
і н ф о р м а ц і ю 
про діяльність 

Координаційної ради з 
питань душпастирства у 
критичних ситуаціях, яку 
подав владика Богдан 
(Манишин), голова 
Координаційної ради, 
та пані Марія Сохацька, 
яка розповіла про 
новітні терапевтичні 
практики, що можуть 
бути корисними для 
постраждалих від війни 
на Сході України і тих, хто 
має посттравматичний 
стресовий розлад.

Члени Синоду заслухали 
інформацію про місію і 
діяльність Українського 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету, яку 
подав пан Любомир 
Т а р н о в с ь к и й , 
фінансовий директор 
УКУ. Синод схвально 
прийняв інформацію 
про стан матеріального 
і фінансового 

Пðî Сімäåñÿò п’ÿòу ñåñію Сиíîäу Єпиñкîпіâ Києâî-
Гàлицüкîгî Вåðхîâíîгî Аðхиєпиñкîпñòâà УГКЦ

з а б е з п е ч е н н я 
цього церковного 
освітнього закладу 
та про нові напрямки 
бакалаврських програм.
Сімдесят шосту сесію 
Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
А р х и є п и с к о п с т в а 
Української Греко-
Католицької Церкви 
буде проведено в червні 
2017 року Божого.

Секретаріат Синоду 
Єпископів

К и є в о - Г а л и ц ь к о г о 
В е р х о в н о г о 
Архиєпископства УГКЦ

http://news.ugcc.ua

Пîñòàíîâи Сімäåñÿò п’ÿòî¿ ñåñі¿ Сиíîäу Єпиñкîпіâ 
Києâî-Гàлицüкîгî Вåðхîâíîгî Аðхиєпиñкîпñòâà УГКЦ

Середа, 03 травня 
2017 p.
  
Постанови Сімдесят 
п’ятої сесії Синоду 
Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ, 
26-27 квітня 2017 року 
Божого, Львів

1. Взяти до уваги стан 
виконання рішень 
головної теми Синоду 
Єпископів УГКЦ 2013 
року щодо стратегії 
розвитку нашої Церкви 
на Сході України 
- «Напрямки нової 
євангелізації в УГКЦ».

2. Взяти до уваги звіт 
Місійного фонду УГКЦ 
про стан надходження 
коштів та їх розподіл.

3. Взяти до уваги 
стан співпраці 
між єрархічними 
структурами з 
Галичини з єрархічними 

структурами інших 
теренів України.

4. Доручити 
П а т р і а р ш о м у 
економатові УГКЦ 
опрацювати Статут 
Загальноцерковного 
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фонду священичої 
солідарності і подати 
його на розгляд та 
затвердження Синодові 
Єпископів УГКЦ 2017 
року.

5. Прийняти Заяву 
Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ 
щодо «об’явлень» 
с. Марії Баран, які 
поширює о. Антоній 
Григорій Планчак.

6. Від імені Синоду 
Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ 
висловити подяку 
владикам і отцям-
душпастирям нашої 
Церкви в Польщі за 
належну душпастирську 
опіку для українських 
заробітчан та 
емігрантів.

7. Для забезпечення 
н а л е ж н о ї 
душпастирської опіки 
українських заробітчан 
та емігрантів в Польщі:

А. Просити 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава направити 
листа до польського 
к а т о л и ц ь к о г о 
єпископату у справі 
співпраці УГКЦ 
з Єпископською 

Конференцією Польщі 
для надання належної 
душпастирської опіки в 
Польщі вірним УГКЦ.

Б. Просити владик Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ у 
співпраці з єпископатом 
УГКЦ в Польщі 
активно дбати про 
забезпечення належної 
душпастирської опіки 
нашим заробітчанам та 
емігрантам у Польщі.

В. Просити отців-
душпастирів Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ 
інформувати своїх 
вірних про структури 
та про різноманітні 
ініціативи та заходи 

УГКЦ у Польщі, щоб наші 
вірні могли отримати 
належну душпастирську 
опіку у своїй Церкві під 
час перебування в цій 
країні.

8. Для належного 
вшанування жертв акції 
«Вісла» 1947 року:

А. Відслужити в неділю, 
30 квітня 2017 року 
Божого, заупокійні 
богослужіння за жертв 
цього насильства.

Б. У всіх катедральних 
соборах нашої Церкви 
встановити пам’ятні 
дошки для вшанування 
жертв цього насильства.

9. Взяти до уваги звіт про 

Пîñòàíîâи Сімäåñÿò п’ÿòî¿ ñåñі¿ Сиíîäу Єпиñкîпіâ 
Києâî-Гàлицüкîгî Вåðхîâíîгî Аðхиєпиñкîпñòâà УГКЦ

діяльність Катехитичної 
комісії Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ.
 
Ці  постанови 
набирають чинності 
15 травня 2017 року 
Божого
 
Голова Синоду:                                 
Блаженніший Святослав

http://news.ugcc.ua/
documents/postanovi_
sіmdesyat_pyatoi_sesіi_
s i nodu_yep i s kop і v _
kgva_ugkts_79359.html
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Пресвятій Богородиці, 
як Матері надії, була 
присвячена катехиза 
Папи Франциска, яку 
він виголосив під час 
загальної аудієнції у 
середу, 10 травня 2017 
р., на площі Святого 
Петра у Ватикані. Він 
зазначив, що Вона на 
Своєму материнському 
шляху «пройшла через 
не одну ніч», але 
незважаючи на те, що 
«зовсім не було легко 
відповісти “так” на 
запрошення ангела», 
Вона, «будучи жінкою 
у розквіті молодості, 
сміливо дала позитивну 
відповідь, нічого не 
знаючи про долю, що Її 
очікувала».

Святіший Отець 
зауважив, що це «так» 
є першим кроком 
«в довгому списку 
слухняності», якою 
супроводжувався Її 
шлях. Таким чином, 
Марія з’являється на 
сторінках Євангелії 
як «мовчазна жінка, 
Яка часто не розуміє 
того всього, що діється 
навколо неї, але 
роздумує над кожним 
словом і кожною подією 
у Своєму серці».

«В цьому наставленні 
бачимо прекрасну рису 
психології Марії: Вона 

не є жінкою, що падає 
духом перед обличчям 
життєвої невизначеності, 
особливо тоді, коли 
здається, що все 
рухається в невірному 
напрямку. Вона не є 
жінкою, що брутально 
протестує, що нарікає 
на життєву долю, яка 
часто повертається 
до нас непривітним 
обличчям. Вона, 
натомість, є жінкою, Яка 
слухає. Не забувайте, – 
наголосив Папа, – що 
існує великий зв’язок між 
надією та слуханням, 
а Марія є жінкою, 
Яка слухає, приймає 
життя таким, яким воно 
нам дається, з його 
щасливими днями, але 
також з його трагедіями, 
які б ми воліли ніколи не 
зустрічати».

Як зауважив Наступник 
святого Петра, аж до 
дня «найгустішої ночі», 
коли «Її Сина було 
прибито до хреста», 
Марія практично 
зникла зі сторінок 
Євангелій. Священні 
автори немовби бажали 
підкреслити «Її мовчання 
перед обличчям таємниці 
Сина, Який слухається 
Отця». Але саме в цей 
вирішальний момент, 
«коли значна частина 
друзів розсіялася задля 
страху», Вона знову 
з’являється.
«Матері не зраджують, 

– наголосив Папа, – і 
ніхто з нас не може 
сказати, чиї страждання 
були болючішими в ту 
мить у підніжжя хреста: 
страждання невинної 
людини, що вмирала 
на хресному ешафоті, 
чи агонія матері, 
яка супроводжувала 
останні хвилини життя 
свого сина. Євангелії 
небагатослівні й до 
крайності стримані. 
Присутність Матері 
фіксують простим 
дієсловом: Вона стояла. 
Нічого не говорять про 
її реакцію, чи плакала, 
чи ні, жодного слова, 
аби описати Її біль».
«Марія “стояла”, 
просто була там, – вів 
далі Святіший Отець. 
– Ось знову, ця юна 
дівчина з Назарету, що 
вже посивіла з плином 
років, перебуває 
супроти Бога, Якого 
слід лише обійняти, 
змагається з життям, 
яке досягло вершини 
найгустішої темряви. 
Марія “стояла” серед 
найгустішої пітьми, але 
“стояла”. Не забралася 
звідти».

Папа наголосив, що 
Марія завжди вірно 
присутня там, «де 
потрібно тримати 
запаленою свічку в 
місцях мряки й туману». 
Вона також тоді не 
знала про долю 

воскресіння, яку в цю 
мить започатковував 
Її Син для всіх людей. 
Вона залишалася там 
з огляду «на вірність 
Божому задумові, 
слугинею якого Вона 
проголосила Себе в 
перший день Свого 
покликання», але також 
з огляду «на інстинкт 
матері», яка страждає 
щоразу, коли страждає 
її дитина.

Марія, як зауважив 
далі Наступник святого 
Петра, була присутня 
немов «мати надії», 
серед першої громади 
учнів в день народження 
Церкви. Була присутня 
« н а й з в и ч а й н і ш и м 
способом, немовби 
йшлося про щось цілком 
природнє». «І тому, – 
підсумував Святіший 
Отець, – ми всі любимо 
Її, як Матір. Ми не 
сироти, ми маємо Маму 
в небі – Святу Божу 
Матір», Яка, «завжди 
довіряючи Богові», 
може підтримати й 
наші кроки в хвилини 
труднощів, адже Вона 
– «Мати надії».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/05/10/
пресвята_богородиця-
м а т і р _ н а д і ї _
загальна_аудієнція_з_
папою/1311173
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Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, Глава УГКЦ, 
відвідав з робочим 
візитом Угорщину. 
На запрошення 
Митрополита Угорської 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Филипа 
(Кочіша) він узяв 
участь у посвяченні 
митрополичої курії 
Угорської Греко-
Католицької Церкви 
в Дебрецені, яке 
відбулося 29 квітня.

Блаженніший Святослав 
очолив Чин освячення 
спільно з Примасом 
Угорської Римо-
Католицької Церкви 
кардиналом Петером 
Ердьо, Митрополитом 
Г а й д у д о р о з ь к о ї 
митрополії Филипом 
(Кочішем), з Єпархом 
Мішкольцької греко-
католицької єпархії 
Атаназієм (Оросом), 
та апостольським 
а д м і н і с т р а т о р о м 
Ньїредьгазької єпархії 
отцем Авелем Сочкою.

У молитві взяли участь 
г р е к о - к а т о л и ц ь к і 
єпископи з різних 
країн: владика Вільям 
(Скурла), Митрополит 
Пітсбурзький (США); Іван 
(Баб’як), Митрополит 
П р я ш і в с ь к и й 

( С л о в а ч ч и н а ) ; 
Юрій (Джуджар), 
Апостольський Екзарх 
(Сербія); Вірджіл 
(Берча), Єпарх Орадеа 
(Румунія); Мілан (Шашік), 
Єпарх Мукачівський; 
та римо-католицькі 
владики Угорщини.

Серед присутніх гостей 
були представники 
угорської влади та 
представники різних 
релігійних конфесій 
Угорщини. Від 
української делегації у 
святкуванні взяли участь 
отець Олег Олекса, 
секретар Блаженнішого 
Святослава, о. Дам'ян 
Габорій, душпастир для 
українців в Угорщині, і 

брат Іпатій, ЧСВВ.

У своєму слові 
Блаженніший Святослав 
привітав Митрополита 
Филипа та угорське 
духовенство з цією 
історичною подією та 
подякував за сприяння 
в наданні духовної 
опіки для українців, які 
мешкають в Угорщині.

У рамках святкування 
відбулася зустріч Глави 
УГКЦ з Главою Римо-
Католицької Церкви 
Угорщини кардиналом 
Ердьо, який запросив 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава з офіційним 
візитом відвідати 
Будапешт. Під час 

зустрічі сторони 
домовилися про 
надання всебічної 
душпастирської опіки 
усім вірним УГКЦ.

Департамент інформації 
УГКЦ

за матеріалами прес-
служби УГКЦ в Угорщині
 
http://news.ugcc.ua/
n ew s /g l a v a _ug k t s _
v z y a v _ u c h a s t _ u _
s v y a t k u v a n n і _
g a y d u d o r o z k o i _
m i t r o p o l і i _ v _
ugorshchinі_79335.html
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The Mosaic of the Mother of God on the Apsidal 
Wall of  the Golden-domed Ukrainian Catholic 

Cathedral of the Immaculate Conception

The Mother of God, the 
Theotokos, is greatly 
honored in Eastern 
Christianity.  Liturgy, 
sacred music and 
iconography all give 
special emphasis to 
Mary, the mother of 
Jesus Christ in the Eastern 
Christian Churches.

The small town of 
Ephesus in present day 
Turkey played a unique 
role in the development 
of this devotion to the 
Most Holy Mother of 
God.  A heresy, known 
as Nestorianism, claimed 
Mary was the “Mother 
of Christ” but not the 
“Mother of God.”  In 
431, the Emperor 
Theodosius II, convened 
what was the Third 
Ecumenical Council of 
the Church in the town of 
Ephesus.  At this Council 
the bishops decreed that 
Jesus was one person, 
not two separate people: 
complete God and 
complete man, with a 
rational soul and body. 
The Virgin Mary was to 
be called Theotokos a 
Greek word that means 
"God-bearer." 

Since that time the 
devotion to Mary 
continued to increase.

During the celebration of 
the Divine Liturgy, listen 
to the many references 
to Mary.  Many of the 
ektenias have the petition 
“Remembering our most 
holy and immaculate, 
most blessed and 
glorious Lady, the 
Mother of God and ever-
virgin Mary, together 
with all the saints, let 
us commend ourselves 
and one another and 
our whole life to Christ 
our God.”  The antiphon 
refrain is “Through the 
prayers of the Mother of 
God, O Savior, save us.”  
And after the anaphora, 
the hymn “It is truly right” 
in honor of the Blessed 
Mother is sung.

Besides references to 
the Mother of God 
in the Divine Liturgy, 
many prayer services 
and devotions were 
composed including a 
Moleben to the Mother 
of God and the Akathist 
hymn, which was written 
in the 6th century and 
attributed to St. Romanos 
the Melodist. 

And it is almost 
impossible to attend any 
Divine Liturgy without 
hearing a hymn sung in 
honor of the Most Holy 
Mother of God during 

the distribution of the 
Holy Eucharist.

Mary also became 
an important person 
depicted in iconography 
especially in the Ukrainian 
Catholic Church.

Yaroslav the Wise, in the 

12th century, founded the 
Saint Sophia Cathedral 
in Kyiv, Ukraine.  Located 
on the Wall of the 
sanctuary is the Virgin 
orans, the Oranta, a 6 
meter high mosaic of 
the Virgin Mary with her 

(continued on next page)

Cathedral, Philadelphia
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The Mosaic of the Mother of God on the Apsidal Wall of  
the Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral of the 

Immaculate Conception

(continued from previous page)

armed extended upright 
in prayer.

The image is considered 
one of the greatest 
sacred symbols in 
Ukraine. It has been 
called an "Indestructible 
Wall."  Legend says that 
as long as the Theotokos 
is extending her arms 
over Kyiv, the city will 
stand indestructible. 
The embroidered 
handkerchief on the belt 
of the Mother of God 
is popularly thought to 
be for wiping away the 
tears of those who come 
before her with their 

problems and concerns.

On the wall behind 
the altar in Ukrainian 
Catholic Churches, it 
became traditional to 
place the image of the 
Mother of God.  When the 
golden domed Ukrainian 
Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception 
was built in the 1960s in 
Philadelphia, plans were 
made for a mosaic of the 
Theotokos to be placed 
in this sacred space.

The mosaic, designed by 
iconographer Chrystyna 
Dochwat, measures 

The Oranta, Kyiv, Ukraine

23 feet by 42 feet and 
is a dominant feature 
that everyone who 
enters the cathedral 
notices towering above 
the iconostas.  The 
mosaic was installed 
in November, 1967, in 
time for the celebration 
of the first Divine Liturgy 
in the new cathedral on 
December 3, 1967 which 
also was the celebration 
of the Silver Jubilee of the 
episcopal ordination of 
Metropolitan-Archbishop 
Ambrose Senyshyn.

The mosaic would 
properly be called 
the Panagia (all holy) 
Platytera (wider or 
spacious).  It is an icon of 
the Theotokos, facing the 
viewer directly, usually 
depicted full length with 
her hands in the “orans” 
position, and with the 
image of Christ as a 
child in front of her chest, 
also facing the viewer 
directly.   Often the image 
of Christ is contained 
within a medallion.  By 
containing the Creator 
of the Universe in her 
womb, Mary has become 
"more spacious than the 
heavens." This icon is 
often referred to as the 
"Virgin of the Sign" or 

"Our Lady of the Sign," 
a reference to Isaiah 
7:14: "Therefore the Lord 
himself shall give you 
a sign; Behold, a virgin 
shall conceive, and bear 
a son, and shall call his 
name Emmanuel." 

The Playtera or “wider 
than the heavens” 
reference is also found in 
the hymn to the Mother of 
God in the Divine Liturgy 
of St. Basil the Great-
-“From whom God is 
made flesh and became 
a little Child; and He 
who is our God before 
the ages, He made your 
womb a throne, and He 
made it wider than all 
the heavens.”

Mary's robe is blue 
signifying her humanity.  
Her cloak is red, 
symbolizing divinity since 
she became the Mother 
of God.

Three stars are also 
shown on her cloak—
one on her head and 
one on each shoulder.  
These stars symbolize 
her perpetual divinity—
before, during and after 
the birth of Jesus Christ.

(continued on next page)



The image of the 
Christ child represents 
Him at the moment of 
His conception in the 
womb of the Virgin. He 
is depicted not as a 
fetus, but rather vested 
in divine robes, and 
often holding a scroll, 
symbolic of His role as 
teacher. Sometimes His 
robes are gold or white, 
symbolizing divine glory.

Surrounding Mary is a 
mandorla  (mandorla 
comes from the Italian 
word for almond because 
of its shape) shaped 
aureola, a golden 
cloud surrounding her 
in an ovid shape with 
golden rays of divinity 
emanating behind 
her. These mandorla 
will often be painted 
in several concentric 
patterns of color.  In the 
cathedral mosaic one 
can notice the concentric 

pattern.  In iconography, 
the mandorla is used to 
depict sacred moments 
which transcend time 
and space.

On both sides of the 
mosaic are stained glass 
windows with twelve 
seraphim.
 
The word seraphim 
appears three times in the 
Torah (Numbers 21:6–8, 
Deuteronomy 8:15) and 
four times in the Book 
of Isaiah (6:2–6, 14:29, 
30:6). In Isaiah 6:2-6 the 
term is used to describe 
a type of celestial being 
or angel.   The vision 
in Isaiah Chapter 6 of 
seraphim in an idealised 
Jerusalem First Temple 
represents the sole 
instance in the Hebrew 
Bible of this word being 
used to describe celestial 
beings. "... I saw the 
Lord sitting upon a 

throne, high and lifted 
up; and His train filled 
the sanctuary. Above 
him stood the Seraphim; 
each had six wings; with 
two he covered his face, 
and with two he covered 
his feet, and with two he 
flew." (Isaiah 6:1–3) 

The seraphim cry 
continually to each other, 
“Holy, holy, holy is the 
Lord of hosts: the whole 
earth is full of His glory." 
(verses 2–3) One seraph 
then carries out an act 
of purification for the 
prophet by touching his 
lips with a live coal from 
the altar (verses 6–7).
 
Christian theology places 
seraphim in the highest 
choir of the angelic 
hierarchy. They are the 
caretakers of God's 
throne, continuously 
singing "holy, holy, holy".  
These words from the 

The Mosaic of the Mother of God on the Apsidal Wall of  
the Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral of the 

Immaculate Conception
(continued from previous page)

Book of Isaiah are found 
in the anaphora of the 
Divine Liturgy.

The cathedral mosaic 
of the Theotokos should 
always serve as a 
reminder to us as children 
of God that we may 
seek the intercession of 
His Most Blessed Mother 
for our needs and our 
protection.

 (to be continued)

Seraphim
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Moleben at 
Ascension Manor

Moleben in honor of the Blessed Virgin Mary was 
offered at Ascension Manor on May 10, 2017. 
Ascension Manor is a Senior Citizen Apartment 
Complex for people 62 and older. It is under the 
direction of the Ukrainian Catholic Archeparchy of 
Philadelphia.

Ascension Manor, 911 N. Franklin St., Philadelphia, 
PA 19123, 215-922-1116, Equal Housing 
Opportunity

Rev. D. George Worschak


