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ІНТРОНІЗAЦІЯ ПРЕЧЕСНІШОГО ВЛAДИКИ 
ВЕНЕДИКТA (АЛЕКСІЙЧУКA)

Середa, 28 червня о 18:00: Велика вечірня 
з лутією в кaтедрі св. Миколaя (835 North Oakley 
Blvd., Chicago, IL 60622). Відразу після вечірньої, 
Блaженніший Святослaв тa влaдикa Венедикт 
зустрінуться (відкрито для всіх) з духовенством та 
мирянами у Культурному осередку (2247 W Chicago 
Ave, Chicago, IL 60622), для загальної конференції, 
тa щоб обговорити плани нa мaйбутнє, поділитися 
думками і відповісти нa питання.

Четвер, 29 червня у 12:00: Архиєрейськa 
Божественна Літургія та чин інтронізації у 
кaтедрі св. Миколaя, преосвященнішого Венедиктa 
Алексійчукa в якості п’ятого єпископа Чикaзької 
єпархії. Обряд інтронізації буде проходити під 
керівництвом Блаженнішого Святослава, голови 
тa батькa УГКЦ. Відразу після служби, святковий 
банкет в Культурному осередку (2247 West Chicago 
Avenue, Chicago, IL 60622). Щоб замовити квитки, 
будь ласка, телефонуйте до кaтедри св. Миколaя 
– тел.: 773-276-4537.

Ієрархія, духовенство, монaшество тa віруючі 
Української Греко-Католицької Церкви в США 
радіють благою звісткою про призначення Святішим 
Отцем Папою Франциском, Преосвященного 
Венедиктa (Валерія) Алексійчукa, М.С.У., як 
правлячого єпископа Української католицької 
єпархії Святого Миколая в Чикаго. Єпископ 

Алексійчук до цих пір служив єпископом-помічником у Львівській aрхиєпaрхії, Львів, Україна. Він буде 
п’ятим єпископом Чиказької Єпархії, зaмінивши преосвященного Ричардa Семинякa, який служив у 
єпархії протягом 13 років, аж до своєї смерті від недуги 16 серпня 2016 року.

http://www.stsophiaukrainian.cc/ukrainian/
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Про свято Зіслання Святого Духа- 4-го червня 2017
Празник Зіслання 
Святого Духа є одним 
з найважливіших 
і найурочистіших 
християнських свят, бо 
в цей день ми святкуємо 
установлення Христової 
Церкви, коли Святий 
Дух підніс духовне життя 
людства на перше місце.
 
Хто є Святий Дух?  Це 
любов.  Благодать 
Святого Духа зійшовши 
на апостолів перемінила 
страх на відвагу, мудрість 
та святість. 

Проповідь 

Ів. 7, 37-52, 8, 12
“Я – світло світу. Хто йде 
за мною не буде в темряві 
блукати.”

Коли ми роздумуємо 
про Святого Духа, то 
переважно пов’язуємо 
Його особу з тілесними 
чи духовними дарами. 
У молитві до Святого 
Духа наша увага 
часто затримується на 
земних потребах: міцне 
здоров’я, добра робота, 
успіхи у житті, спокій, 
радість, задоволення. 
Зосередження уваги лише 
на цих дарах створює 
певну небезпеку для 
душі, що людина починає 
більше цінувати Божі дари 
ніж самого Бога. Однак 
для християнина немає 
більшого дару, крім Бога і 
Його любові. Тому святий 
Альфонс висловився про 
це так: „Бог осуджує 
численні душі, що 
випрошують нічого не 

вартих короткотривалих 
благ і залишають 
безконечне Добро (Бога), 
що є джерелом всякої 
радості”. 

Занечищена земськими 
розкошами людина слабо 
розуміє цю правду, і 
тому, на своє нещастя, 
любить те, що мала б 
ненавидіти, і ненавидить 
те, що варто б любити. 
Свята Марія Паційська 
закликає: „Боже, люди не 
люблять Тебе тому, що 
не знають тебе!” Свята 
Тереса висловлювалася з 
цього приводу так само: 
„Господи Боже, хто не 
знає, той не любить Тебе!” 

Одного разу до 
пустельника Макарія 
прийшов юнак, щоб 
отримати пораду, як 
йому стати щасливим. 
Макарій сказав йому: 
„Йди на цвинтар і картай 
померлих. Потім трохи 
відпочинь, а відтак хвали 
їх, скільки можеш дібрати 
слів! Відтак пристав вухо 
до гробу і слухай, що 
тобі відповідатимуть на 
це все. Тоді прийдеш до 
мене, я скажу тобі, як 
стати щасливим”. Юнак 
так зробив, прийшов і 
говорить: „Я картав, як 
ніколи”. „І що тобі померлі 
сказали?” „Нічого! Опісля 
я їх дуже хвалив!” „А що 
вони тобі відповіли?” 
„Нічого! Гробова тиша 
постійно царювала!” 
Тоді сказав Макарій: 
„Тож іди і так роби! Будь 
глухий на всі похвали, не 
шукай слави у людей, не 
зраджуйся прикростями 

і терпіннями і будеш 
щасливий!” 

Ісус Христос зіслав 
Святого Духа на апостолів 
не тільки для того, щоб 
звільнити їх від страху, а 
щоб відкрити їм розуміння 
усіх таємниць своєї науки, 
щоб вони могли впевнено 
і відважно проповідувати 
Євангеліє і продовжували 
Його діло освячення і 
спасіння людського роду. 
Саме через проповіді 
апостолів і святих 
Святий Дух просвічував 
і навертав поганські 
народи до правдивої віри 
і правдивого Бога. З цією 
метою наша Церква у 
молитві Царю Небесний 
називає Святого Духа 
спасителем, кажучи: „І 
спаси, Благий, душі наші”. 

Святий Дух своїм 
сходженням на апостолів 
і на нас сьогодні хоче 
відкрити нам найбільший 
дар – Бога і Його любов. 
Тому апостол Павло 
зазначив про це у своєму 
посланні, що промине 
віра і надія, а залишиться 
навіки любов до Бога. 

Святий Дух помагає нам 
пізнавати Божу науку, 
самих себе, пізнавати Бога 
і провадить до з’єднання 
з Ним. Він особливо 
старається допомогти нам 
відкрити найбільший дар 
- правду про безмежну 
любов Бога до людей, 
пригадуючи слова Христа: 
„Пізнаєте правду і правда 
визволить вас” (Ів. 8, 32). А 
євангелист Іван доповнив 
це наступними словами: 

„Ми пізнали й увірували 
в ту любов, яку Бог до 
нас має. Бог є любов, і 
хто перебуває в любові, 
той перебуває в Бозі, і 
Бог перебуває в ньому” 
(1 Ів. 4, 16). Саме правда 
про любов Бога до людей 
може принести нам вільне 
і щасливе життя. 

Віра навчає нас, що 
Святий Дух – уособлена 
любов, якою Отець 
любить Сина і Син Отця. 
Через це дар Любові, який 
є найбільшим даром, що 
Бог може подати нашим 
душам, приписуємо 
Святому Духові, бо як 
пише святий Павло: 
„Любов Бога влита в 
серця наші Святим Духом, 
що нам даний” (Рим. 5, 
5). Тому особливо треба 
молитися, бо Бог обіцяв 
подати Святого Духа 
тому, хто покірно благає: 
„Отець Небесний дасть 
Святого Духа тим, що у 
Нього просять” (Лк. 11, 
13). 

Святий Альфонс у своїх 
роздумах про таємницю 
Зіслання Святого Духа, 

(Продовження на ст. 3)
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так висловився про це: 
„Предвічний Отець не 
зупинився на тому, що 
віддав свого Сина Ісуса 
Христа, аби він Своєю 
смертю спас нас. Він 
вирішив дати ще Святого 
Духа, щоб перебував у 
наших душах і будив у 
них вогонь любові. Сам 
Христос стверджував, що 
прийшов на землю, аби 
розпалити цей святий 
вогонь у наших серцях, 
і що не бажає нічого 
більше, аніж побачити, що 
цей вогонь там спалахнув: 
„Вогонь прийшов Я кинути 

на землю і як Я прагну, 
щоб він вже розгорівся!” 
(Лк. 12, 49). 

Божа любов, це був 
той святий вогонь, що 
розбудив у святих наснагу 
до Божих справ, спонукав 
любити ворогів, зрікатися 
земських благ і радо йти 
на муки та смерть. Любов 
не вміє бути бездіяльною. 
Вона ніколи не каже 
„досить”. Чим більше 
пізнає душа Бога, тим 
сильніше любить його. 
Що більше якась душа 
любить Бога, тим сильніше 

бажає трудитися, щоб 
догодити Йому та здобути 
собі Його любов. „Ми ж 
відважні й радше воліємо 
вийти з тіла, щоб жити 
з Господом. Тому й 
намагаємося з усіх сил 
йому подобатися: чи ми 
в тілі, чи поза тілом” (2 
Кор. 5, 8-9) – стверджує 
апостол Павло. 

То ж у сьогоднішній день, 
у свято П’ятидесятниці, 
просімо Святого Духа, 
щоб зіслав на нас свій 
вогонь любові, щоб 

спалив у нас всяке зло, 
а запалив добро, нехай 
його світло повсякчасно 
просвічує нам дорогу до 
щасливої вічності! 

Духу Святий, відроди і нас 
духом і правдою, потіш 
нас на цій долині сліз, 
зроби так, щоб ми були 
гідними дітьми Божими на 
віки вічні! Амінь.

о. Михайло Чижович, 
редемпторист
http://www.cssr.lviv.ua/
word/?article=1309

Про свято Зіслання Святого Духа- 4-го червня 2017
(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 3)

ВІТАННЯ СПІЛЬНОТІ 
«МАТЕРІ В МОЛИТВІ»

З великою приємністю хочу привітати 
матерів нашого Українського Католицького 
Архикатедрального Собору Непорочного 
Зачаття у Філадельфії, із заснуванням 
молитовної спільноти «Матері в молитві» 
при нашій парафії. Нехай Пресвята Мати 
наша Богородиця опікується всіма вами, щоб 
ви молились і трудились перед Престолом 
Всевишнього Бога на благо Святої Христової 
Церкви та на добро нашого народу. 
Благословення Господнє на вас!

50 літний Ювілей 
Священства

25-ого травня 1967-ого року Митрополит-
Архиєпископ Амброзій Сенишин, ЧСВВ, 
рукоположив у сан священства монс. о. 
Мирона Грабовського й монс. о. др. Рональда 
Попівчака в українській католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в Філаделфії (в старій 
будівлі).
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Audited Financial Results for 2016
as of December 31, 2016

2016 In Thousands
Revenues Gains & Other

525 Net Eparchial Assessments  17.34%
7 Cemetery Contributions  0.23%

537 Contributions & Bequest   17.74%
378 Investment income  12.48%
630 Service Fees  20.8%
342 Grants  11.30%

1 Museum  0.03%
607 Sale of Property  20.05%

0 Net Asset Released Restrictions   0.0%

3,029 Total Revenues

Expenses
187 Pastoral Ed. & Ministerial Services  5.21%

2,018 Supporting Service  (includes medical, property & Liability Insurance)  56.21%
564 Seminary  15.71%

23 Cathedral  0.64%
48 Museum  1.34%
46 Cemetery 1 .28%

704 Purchase of Property  19.61%

3,590 Total Expenses

(562) Archieparchial  Gain or (Loss)

(547) Net Gain or (Loss) on Assets Held for Investment
(2,836) Net Gain or (Loss) on Land, Building & Equipment
(3,945) Changes in Net Assets

392,806 Net Assets Beginning of Year
388,861 Net Assets End of Year

ÔІНАНСОВА ПРОЗОРІСТЬ УПРАВЛІННЯ УКРА¯НСЬКОЮ
 КАТОЛИЦЬКОЮ АРÕИªПАРÕІªЮ ÔІЛАДЕЛЬÔІ¯

Архиєпископ, члени 
А р х и є п а р х і я л ь н о ї 
Фінансової Ради та 
Фінансове Управління 
Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії 
раді поділитися інформацією 
про результати фінансової 
перевірки прибутків 
та видатків за рік, що 
закінчився 31-го грудня 
2016 р. Це є рішенням 
архиєпархії щорічно 
представляти таку 
інформацію всім своїм 
парафіям та вірним. 
Ця інформація та її 
формат призначений для 
особливого поширення 
п а р а ф і я л ь н и м и 
священиками між своїми 
вірними через парафіяльні 
бюлетені й через цю газету. 
Ми віддані ідеї прозорості 
нашого фінансового 
управління. Цього самого 
щорічно вимагається 
й сподівається від усіх 
парафіяльних священиків 
та їхніх фінансових рад 
в парафіях. Ми вдячні за 
щедру й чуйну підтримку, 
яку ми отримуємо від 
наших вірних в управлінні 
й здійсненні пасторальних 
та євангелізаційних потреб 
нашої архиєпархії. Ми 
завжди пам’ятаємо та 
згадуємо вас у наших 
молитвах і в наших 
Літургіях. Нехай Господь 
щедро благословить вас 
за вашу щедрість до своєї 
Церкви.
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League of Ukrainian Catholics meet in Wilkes-Barre, PA

The National Board of the League of Ukrainian Catholics met on Wednesday, May 17, 2017 in 
Wilkes-Barre PA. The group convened at the Genetti Best Western Hotel and Conference Center which 
will be the primary site of the upcoming National Convention set for the weekend of October 6 to 8.

The morning session focused on reviewing and meeting the League’s Constitution purposes, revisiting its 
mission; discussion on more active participation within the parishes and protopresbyterates (deaneries) 
and need to visit parishes; providing needed support of clergy and religious; the ACTION newsletter 
as well as membership. Following lunch the members discussed the upcoming Convention including 
the theme “Diakonia: Serving One’s Neighbor - Serving Christ”, media announcements, invitations, 
speakers, workshops, overall weekend schedule, etc.

  
Pictured left to right: Father Paul Wolensky, North Anthracite Council Spiritual Director; Father Marijan 
Procyk, National Spiritual Director; Dorothy Jamula,  North Anthracite Council President; and Paul 
Ewasko, National Publicity Director. Standing: Helen Fedoriw, National VicePresident; Janina "Yanka" 
Everett, National Membership Director ; Maria LaPaglia, National Convention Procedures Director; 
Nadia Marc, National Recording Secretary;  Elaine Nowadly, National Treasurer;  and Marion Hrubec, 
National President. Photographer was Father Daniel Troyan, Spiritual Director .

Several board members were unable to attend due to professional and personal commitments.

The LUC Facebook page is at: https://www.facebook.com/LUCofAmerica
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162760-1 

YКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИЙ ОСЕРЕДОК – ТРИЗYБ 
Lower State and County Line Roads, Horsham, PA  

267-664-3857 ~ www.tryzub.org 
 

Ласкаво запрошує Вас на 

ФЕСТИВАЛЬ З НАГОДИ ДНЯ БАТЬКА 
 

та 
 

Турнір копаного м’яча - Фінали за Чаші 
 Американської Аматорської Футболної Федерації  

 

Неділя, 18-oго червня  
 

ПРОГРАМА 
    12:00 в пол.  - 7:00 веч.  - Фінали копаного м’яча  
     

     1:00 попол. - Початок святкування – Жива Музика 
     

     2:00 - 3:15 попол. – Мистецька програма 
           Школа Танцю "Волошки" ~ Акордеоніст Володимир Сизоненко   

Співаки: Діяна Савчин,  Софія Пітула & Mаксим Щербатюк 
Фортепяніст: Петро Пітула 

  
     3:15-5:00 по пол. - Забава 
                      під звуки Акордеоніста  
       

Традиційні українські й американські пікнікові страви та відсвіжуючі напитки! 
 

Вступ та Паркування:  Безкоштовно!!!  

 
 

Запишіть Дату!  ~  неділя, 27. серпня, о год. 12:00 P.M. 
      

ФЕСТИВАЛЬ та ЗАБАВА У 26-У РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 
“Єдина Україна - Єдина з Нами” 

 

Блискучий концерт в парку Тризубівки! 
Українська музика, співи й танці в динамічній,  
інтеґрованій програмі: створені й оброблені  

через тісну співпрацю артистів - виконавців. 
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D’Angelo selected as new Principal at Saint Basil Academy
Former administrator returns to lead academy

It will be a homecoming of sorts for Connie D’Angelo as she returns to Saint 
Basil Academy in Jenkintown as the new principal.

The veteran Catholic school educator who served from 2010-2012 as St. 
Basil’s vice-principal was formally announced today (Monday, May 15) as 
the new leader of the Catholic all girls’ college preparatory high school.  
The appointment comes after an extensive search conducted in cooperation 
with Boston-based Partners in Mission School Leadership Search Solutions, 
a national search and recruiting firm, and the Saint Basil Academy Search 
Committee.

“On behalf of the search committee, I want to express the members’ excitement 
about the hiring of Connie D’Angelo as the next principal of St. Basil Academy,” 
said Christopher Bilotta, search committee chairman.  “Each of us on the 
committee firmly believe that Connie possesses the skills, experience, and most 
importantly, a full appreciation of the school’s mission to lead the entire SBA 
community to a bright future.”

Connie D’Angelo 
named new 

principal of Saint 
Basil Academy, 
Jenkintown, PA

D’Angelo has more than 18 years’ experience as a Catholic teacher and administrator, and said she is 
blessed to have the opportunity to once again be a part of the Saint Basil Academy school community.  
She has made a commitment to Catholic education, both professionally and personal, her entire life.

“It is a tremendous honor to return to Saint Basil Academy as principal.  I extend my deepest gratitude 
to the Sisters of Saint Basil, the search committee, and the SBA community for his opportunity,” D’Angelo 
said.  “I look forward to being part of a devoted group of lay educators and Sisters who help to develop 
each young woman to her fullest potential.”

Most recently, D’Angelo served as Dean of Student Affairs at nearby Mount St. Joseph Academy and has 
experience in the classroom spanning 12 years before moving into administrative leadership positions.  

Sr. Dorothy Ann Busowski, OSBM, Provincial Superior of the Sisters of the Order of Saint Basil the Great, 
noted that D’Angelo’s experience, enthusiasm for Catholic education and love of Saint Basil’s made her 
a unanimous choice.

“After conducting a thorough and exhaustive national search, where the search committee considered 
many credible candidates, there was unanimous agreement that Connie was the right choice.”  Sr. Dorothy 
Ann said.  “It was apparent to all of us that her love for the Academy and its culture, enthusiasm for 
Catholic education, and ability to nurture strong relationships will continue to build upon our schools’ 
positive growth.  I welcome Connie with open arms and look forward to working together to establish SBA 
as the school of choice for our area’s young women.”

In the coming days, Saint Basil Academy school leadership will be announcing plans to more formally 
introduce its new principal to all constituents.  D’Angelo will start her new position effective July 1st. 

https://www.stbasilacademy.org/
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The parishioners of
St. Paul’s Church in 

Ramsey, NJ

Wish to Congratulate 
Rev. Evhen Moniuk 

On his 25th Anniversary 
to the Priesthood!

We wish God’s blessings 
to you of good health, 

joy and peace on 
this special day and 

always. 

Mnohaya Lita!

З нагоди 25-ої річниці 
священства, парафіяни 

з української 
католицької Церкви 
св. Павла в Рамсей, 
Н. Дж. привітають 
свого пароха отця 
Євгена Монюк і 

бажають йому добре 
здоров’я, радість, 
мир, щастя і повне 
Боже благословення 
на МНОГАЯ І БЛАГАЯ 

ЛІТА!
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First Penance and Solemn Communion at Assumption 
Catholic School, Perth Amboy, NJ

May 7, 2017 was a very 
special and joyous day 
at Assumption parish in 
Perth Amboy, NJ as we 
welcomed fifteen of our 
little parishioners and 
students of Assumption 
Catholic School, Perth 
Amboy, NJ who received 
their First Solemn 
Confession, and their 
Solemn Holy Communion. 
We congratulate them on 
this very important step in 
their religious life where 
they received these two 
sacraments. This is indeed 
a happy occasion for our 
parish community, school 
and for the children's 
families. A sincere thank 
you to Sr. Yosaphata, Sr. Thomas, and Ms. Hucul (2nd grade teacher) who have served as their catechists. 
Special thanks go to our school’s FSA for preparing a delicious breakfast for our children and their families.

FIRST CONFESSION 
AND SOLEMN HOLY 

COMMUNION
AT THE CATHEDRAL, 
PHILADELPHIA, PA

Fr. Roman Pitula and Mother Evhenia 
Prusnay, MSMG pose for a picture 
on May 7, 2017 with the students.

Left to Right: Roman Kowal
Madeline Halt

Emily Wadsworth
Joseph Wojciechowski

Congratulations!
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Scranton Parish Celebrates First Confession and 
Mother’s Day

On Sunday, May 14, 2017, at Scranton’s St. Vladimir Church, Bridget Knott, daughter of Randy and Lori 
Knott, was selected to present a beautiful bouquet of flowers to the Mother of God. Mother’s Day not only 
honored the mothers of the parish and all mothers everywhere, but in particular the Mother of God. The 
week before Mother’s Day, Bridget received First Penance and Solemn Holy Communion.

Byzantine Liturgy at St. Edmond's Church in 
Rehoboth Beach, DE

Rev. Volodymyr Klanichka pastor of St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 
will celebrate Divine Liturgy of St. John Chrysostom at St. Edmond’s Roman 

Catholic Church, Rehoboth Beach, DE at 6:00 PM on 
Sundays: June 25, July 30 and August 27, 2017. 

(Last Sunday of the month during June, July, and August.) 

St. Edmond’s Roman Catholic Church is located on the Intersection of King 
Charles Avenue and Laurel Street, Rehoboth Beach, DE 19971. For more 

information, please call at 302 762-5511

Rev. Myron Myronyuk watches as Bridget 
Knott places a bouquet by the Icon of the 

Mother of God
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HOLY MYRRH-BEARERS CHURCH IN SWARTHMORE, PA. 
PROVIDES PYROHY FOR INTERNATIONAL STUDENTS AT 

CAMDEN CATHOLIC HIGH SCHOOL

Every year some of the students at Camden 
Catholic High School prepare a dinner for 
the students studying at the school from 
other countries.  Under the direction of 
Chris Ehrman, who teaches Latin at the 
High School, the students prepare the meal.  
Holy Myrrh-Bearers Church provided 12 
dozen Pyrohy for this year’s dinner.  

Pictured are the students who came to 
the Church to pick up the Pyrohy with Fr. 
John Ciurpita.  They are, William Kuang, 
Jack Liu, Carlos Estala Sandoval, Madeline 
Dutterer, Annie Del Colombo, Maureen 
Dymond, Megan Drummond, Skylar Jones 
and Tony Li.

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

3.25% 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
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HOLY MYRRH-BEARERS, 
SWARTHMORE, PA, WELCOMES  
NEW MEMBER AT EASTER VIGIL 

At the Vigil Liturgy of Holy Saturday, Kristen Lydia Shegda, wife 
of Daniel Shegda, made her profession of Faith and received the 
Sacraments of Chrismation with Holy Myron and Holy Eucharist.  
Kristen was instructed in the Catholic Faith by Lance Lohr.  Standing 
as Kristen’s sponsors were, Lillian Hennessy and Lance Lohr. The 
parish community welcomed her into the parish with the singing of 
Many Happy and Blessed Years.

Sviachene Celebration at Stephen Ukrainian Catholic Church, 
Toms River, NJ

 
Easter is a feast of Joy 
and Gladness, that 
continues to unite the 
Ukrainian family and  
entire Ukrainian parish 
community.  After the 
Divine Liturgy, on Sunday, 
April 23, 2017, in the 
Saint Stephen Ukrainian 
Catholic Church 
Community Center, Toms 
River, NJ, over one-
hundred parishioners 
and guests attended the 
traditional parish Easter 
Dinner celebration, 
Sviachene, or blessed 
meal.  Reverend 
Pastor Volodymyr 
Popyk welcomed the 
parishioners and guests, 
he then blessed the 
Paschal  food and lead in 
the singing of  “Chrystos 
Voskres”.
 
Following Ukrainian 
tradition, the assembly 
first shared in the 

traditional blessed Easter 
Basket foods, including 
eggs, paska, butter, 
cheese, horseradish, 
kielbasa, and ham.
 
This presentation was 
followed by an entree of 
pork loin in gravy, garlic 
mashed potatoes, green 
beans, garden salad, 
and delicious strawberry 
shortcake served as 
dessert.
 
To provide a festive, yet 
appropriate background, 
soft, traditional Ukrainian 
music complemented the 
event. The tables were 
enhanced with beautiful 
Easter center-piece 
floral arrangements and  
decorative Ukrainian-
Spring themed place 
settings.  The centerpieces 
were later raffled off to 
a lucky guest at each 
table!

Many thanks to all the 
volunteers, who helped in 
preparing the food and 
setting up the Church 
hall for this wonderful 
parish event.

Also at the Sviachene the 
parish recognized Jessie 
Kaciuba a longtime 
parishioner and volunteer 
who is moving out of the 
state. The parish thanked 
her for her involvement 

and dedication to the 
parish over the years and 
presented her with an 
icon of the Blessed Virgin 
Mary in appreciation 
and gratitude for her 
devoted service.
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
11 ЧЕРВНЯ   АРХИЄПЕЙСЬКA БОЖЕСТВЕННA ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ П’ЯТДЕСЯТИЛІТТЯ  
   СВЯЩЕНСТВА МОНСЕНЬЙОРА МУРОНА ГРАБОВСЬКОГО, УКРАЇНСЬКА  
   КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВ. МИКОЛАЯ, ST. CLAIR, PA. 
 
18 ЧЕРВНЯ   ДЕНЬ БАТЬКА. ПОДЯКУЙТЕ СВОЇМ БАТЬКЯМ МОЛИТВОЮ В ЦЕРКВІ. 
 
29 ЧЕРВНЯ  АРХИЄПЕЙСЬКA БОЖЕСТВЕННA ЛІТУРГІЯ ТА ЧИН ВВЕДЕННЯ НА ПРЕСТОЛ  
   ПРЕОСВЯЩЕННОГО ВЛАДИКИ ВЕНЕДИКТА АЛЕКСІЙЧУКА П’ЯТОГО  
   ЄПИСКОПА УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ СВЯТОГО МИКОЛАЯ,  
   ЧИКАҐО. 
 
 
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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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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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 

  
 
 

Апостольська нунціатура в Україні прокоментувала 
інформацію щодо реакції Ватикану стосовно 

законопроектів № 4128 і 4511

21 травня 2017 p.

Українські та російські ЗМІ поширили заяву протоєрея УПЦ МП Миколи Данилевича про те, що посла 
України викликали до Папи Римського з приводу “релігійних законопроектів” і висловили стурбованість 
ними.

З нунціатури Святого Престолу в Україні з цього приводу офіційно повідомили: “З приводу отриманих 
питань, Апостольська Нунціатура в Україні повідомляє, що при різних нагодах деякі Високопосадові 
особи Державного Секретаріату Святого Престолу зустрічали Посла України при Святому Престолі, 
щоб висловити певні занепокоєння стосовно законопроектів, присвячених церковним питанням, 
про які йдеться у ці дні. Аналогічні питання були підняті Апостольським Нунцієм в Україні з деякими 
представниками українського Уряду.”
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Папа Ôранциск прийняв у Ватикані Президента США 
Дональда Трампа

24 травня 2017 p.

У середу 24 травня 
2017 року Папа 
Франциск прийняв в 
Апостольському Палаці 
у Ватикані Президента 
США Дональда Трампа 
з дружиною, донькою 
та супроводом. Він 
прибув з офіційним 
візитом до Італії, 
але перш, ніж мати 
зустріч з президентом 
та прем’єр-міністром 
країни, Дональд Трамп 
зустрівся із Святішим 
Отцем, а потім з 
кардиналом П’єтро 
Пароліном, Державним 
Секретарем Святого 
Престолу, та Полем 
Річардом Ґаллаґером, 
С е к р е т а р е м , 
відповідальним за 
стосунки з державами.
Як повідомив прес-центр 
Ватикану, під час щирої 
приватної розмови, 
що тривала приблизно 
30 хвилин, сторони 
висловили задоволення 
з приводу добрих 
двосторонніх стосунків 
між Святим Престолом 
та Сполученими 
Штатами, а також 
спільне зобов’язання 
щодо захисту життя, 
свободи совісті та 
в і р о с п о в і д а н н я . 
Прозвучав заклик до 
спокійної співпраці 
між державою й 
Католицькою Церквою 

в Сполучених Штатах, 
заанґажовану на 
служінні людям у сфері 
охорони здоров’я, 
освіти й допомоги 
мігрантам.

Відбувся також обмін 
думками з деяких питань, 
пов’язаних з поточними 
міжнародними подіями 
та сприянням миру в 
усьому світі шляхом 
політичних переговорів 
і міжрелігійного діалогу, 
звертаючи особливу 
увагу на ситуацію на 
Близькому Сході та 
захист християнських 
громад.

Папа подарував 

Президентові США 
власноручно підписане 
Послання на день 
миру 2017 рок, 
енцикліку «Laudato 
sн», Апостольське 
напоумлення «Amoris 
laetitia» та пам’ятну 
медаль, на якій 
зображена оливкова 
гілка, яка об’єднує 
розділений камінь. 
Святіший Отець 
пояснив, що цей 
символ миру він дарує 
Дональдові Трампу, 
щоб той «був знаряддям 
миру».

В свою чергу Президент 
Трамп подарував 
Святішому Отцеві 

книги Мартіна Лютера 
Кінґа, лідера руху за 
громадянські права в 
60-их роках, вбитого 
1968 року.

Президент США з 
родиною відвідали 
Сикстинську каплицю 
та базиліку Святого 
Петра.

Перша Леді Меланія 
Трамп вранці відвідала 
також ватиканську 
дитячу лікарню «Дитятка 
Ісуса», а Іванка Трамп, 
донька Президента, 
побувала з візитом у 

Pope Francis and Donald Trump discuss issues of peace, dialogue 
and the Church's role in education, healthcare and support for 
immigrants - EPA

(Продовження на ст. 17)
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спільноті святого Еґідія.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/05/24/

Папа Ôранциск прийняв у Ватикані Президента США 
Дональда Трампа

п а п а _ ф р а н ц и с к _
прийняв_у_ватикані_
п р е з и д е н т а _
с ш а _ д о н а л ь д а _

трампа/1314421

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 17)

Глава УГКЦ очолив Патріаршу прощу до Грушева з нагоди 
тридцятої річниці об’явлення Пресвятої Богородиці

Неділя, 14 травня 2017 
p.
У цю пасхальну неділю 
Боже Слово нас 
привело до криниці. У 
Євангелії від Івана ми 
бачимо Ісуса Христа, 
який опівдні, коли сонце 
стоїть в зеніті і так 
хочеться пити, приходить 
до криниці. Ця криниця 
стає «театром дій»: 
одні приходять до неї 
і відходять, а потім 
приходять інші. Але Ісус 
Христос нікуди не йде…
Він сидить біля криниці.

Такими словами 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
розпочав проповідь 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії 
під час Патріаршої 
прощі до Грушева, що 
на Львівщині, з нагоди 
тридцятої річниці 
об’явлення тут Пресвятої 
Богородиці. Участь 
у паломництві взяли 
також Архиєпископ 
Клаудіо  Гуджеротті, 

Апостольський нунцій 
в Україні та єпископи 
УГКЦ.

«Ця криниця дуже чітко 
позначена Іваном, 
вів далі проповідник.  
Він каже, що вона є 
криницею, яку збудував 
патріарх Яків для 
свого народу. Криниця 

означала життя, бо 
в тому засушливому 
кліматі без криниці все 
вмирало. Тому криниця 
була осердям життя, 
зустрічей між людьми, 
а також зустрічі між 
людиною і Богом». 
Навіть більше, для 
старозавітного Божого 
люду криниця означала 

і була знаком, 
символом, пам’яткою 
спілкування з Богом. 
На думку Глави 
Церкви, Яків, мабуть, 
збудував її тому, що 
у своєму спілкуванні 
з живим Богом він 
торкнувся Його, як 

(Продовження на ст. 18)
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джерела власного 
життя. Як пам'ять цієї 
зустрічі з Богом, він 
збудував цю криницю, 
яка передавалася в 
спадок з покоління в 
покоління.

У книгах Старого 
Завіту, зокрема в книзі 
Чисел, читаємо, що 
криниця є символом 
Божого Закону, а вода, 
яку можемо почерпнути 
із Божих Заповідей, 
є мудрістю Божою: 
«У сьогоднішньому 
Євангелії ми бачимо 
біля цієї криниці Христа 
– Сина Божого. Він є 
справжньою криницею 
як живий воплочений 
Бог. Та криниця сама 
прийшла до людини, 
яка є спраглою життя 
вічного. Вода, яку в 
собі несе криниця  
Син Божий, воплочена 
Божа премудрість, є 
Дух Святий, бо Він є 
подателем життя і є 
лицем землі».

Тож Христос 
є справжньою 
криницею, яка сьогодні 
відкривається людству. 
До цієї криниці 
приходить жінка, аби 
набрати води, і Христос, 
криниця живої води, сам 
починає говорити з нею. 
Розмовляючи з нею, Він 
начебто починає копати 

в її серці нову криницю, 
бо прагне їй дати живої 
води, аби вона не мала 
спраги повіки.

«Той, хто п’є живу воду, 
якою є Дух Святий, 
стає Його храмом і 
не потребує далеко 
ходити, аби достукатися 
до неба. Бо небо 
саме приходить і стає 
живо присутнім в 
людині. Той, хто стає 
причасником Духа 
Святого, вміє справді 
істинно молитися і 
так спілкуватися із 
Богом Отцем, як з 
ним спілкується Його 
єдинородний Син. 
Ось що означає бути 

причасником живої 
води!»  пояснив зміст 
Євангелія Блаженніший 
Святослав.

«Не знаю, чи є ще 
десь такий подібний 
храм, як у Грушеві, 
де посеред храму є 
криниця,  продовжив він 
проповідницьке слово.  
Бо все те, що ми чуємо 
в Євангелії – реально 
присутнє тут між нами. 
Сьогодні ми прийшли 
до криниці живої і вічної 
води… Нас тут зібрала 
сама Мати Божа, яка 
сама стала першим 
храмом Святого Духа. 
Вона допомагає нам 
стати причасниками 

живої води – життя 
вічного».

Він також пригадав 
подію об’явлення 
Богородиці в Грушеві, 
яка відбулася тридцять 
років тому: «Звістка, 
що Мати Божа є між 
нами, почала ширитися 
цією тюрмою народів - 
Радянським Союзом. У 
рік після Чорнобильської 
трагедії Україна тут 
відчула, що не є 
сиротою, а в неї є мама 
– Небесна Богородиця. 
Тому я погоджуюся із 
твердження владики 
Ярослава (Приріза), 

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 19)
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що грушівське явління 
Богородиці в 1987 році 
було благовіщенням 
нашої свободи. Це й 
було благовіщення про 
воскресіння Церкви і 
виходу її із підпілля. Усі, 
хто сюди приходив, – 
воскресли до духовного 
життя, бо тут зачерпнули 
води, яка стремить в 
життя вічне».

На переконання 
проповідника, бачивши 
плоди того явління, 
можна сказати, що 
тут був присутній 
живий Бог і сюди 
Мати Божа привела 
сотні тисяч людей: 
«Гадаю, невипадково 
сьогоднішнє свято і 
проща відбуваються 
в День матері. Ми ще 
раз дякуємо Богородиці 
за її материнську опіку 
над нашою Церквою і 
народом».

«Величаючи сьогодні 
Богородицю, її 
материнство і 
заступництво над нами, 
вітаю з Днем матері 
усіх українських жінок! 
Кожен із нас живе 
через те, що має матір. 
Особливо молимося за 
тих матерів, які чекають 
своїх дітей з фронту, 
день і ніч стоять перед 
Божим обличчям і 
благають для них життя, 

(продовження з попередньої сторінки)

а не смерті, здоров’я, а 
не каліцтва, і моляться 
за перемогу України. 
Схиляємо голову перед 
тими матерями, які 
поклали на вівтар 
Божий найдорожче, що 
вони мали, – своїх синів. 
Бажаю всім вам стати 
причасниками живої 
води і сьогодні напитися 
благодаті Духа Святого 
із криниці, до якої 
сьогодні прибігаємо»,  
привітав українських 
матерів Блаженніший 
Святослав.

Нагадаємо, що 26 
квітня 1987 року 
Божу в с. Грушів на 

Львівщині 12-річній 
дівчинці Марії Кізим 
на балконі місцевої 
церкви з'явилася Божа 
Мати. Подія швидко 
набула розголосу. 
Десятки тисяч людей з 
різних кутків тодішнього 
Радянського Cоюзу 
почали прибувати до 
Грушева. Грушівське 
чудо ознаменувало 
вихід УГКЦ з підпілля, 
розвал Радянського 
Cоюзу і незалежність 
Української держави.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

Фото: Степан Павлішак 

та владика Кен 
(Новаківський)

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / p h o t o / g l a v a _
u g k t s _ o c h o l i v _
patrіarshu_proshchu_
d o _ g r u s h e v a _ z _
nagod i _ t r i d t s ya t o i _
rіchnitsі_obyavlennya_
p r e s v y a t o i _
bogoroditsі_79435.html
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Папа: Не перестаю молитися за мир для дорогої 
української землі

24 травня 2017 p.

«Українські прочани, – 
Христос Воскрес! – які брали 
участь у міжнародному 
військовому паломництві 
до Люрду. Не перестаю 
випрошувати в Господа 
миру для дорогої української 
землі», – ці слова сказав 
Папа Франциск наприкінці 
загальної аудієнції, що 
відбулася 24 травня 2017 р. 
на площі Святого Петра у 
Ватикані.

Нагадаємо, з 19 до 21 травня 
2017 року в Марійському 
відпустовому центрі Люрді 
у Франції відбувалося вже 
59-те Міжнародне Військове 
паломництво. Цьогорічна 
тема була: «Даруй нам мир». 
Від 1996 року регулярну 
участь в цих прощах також 
бере українська делегація, 
а після його завершення 
її члени відвідують Рим і 
Ватикан. В програмі цих 
відвідин завжди передбачена 
участь в загальній аудієнції.
Воїни подарувавли Папі 
український прапор.

В Люрді, під проводом 
владики Михаїла (Колтуна), 
Керівника Департаменту 
УГКЦ у справах 
душпастирства силових 
структур України, побували 
представники Міністерства оборони України та Генерального штабу, учасники АТО, офіцери, курсанти, 
солдати Збройних сил України, прикордонних військ та Національної гвардії України, капелани. У 
делегації є поранені військові.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/vatikan/67085
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Папа: Кожен з нас – історія любові, яку Бог пише на землі
17 травня 2017 p.

Кожна людина – це 
історія любові, яку 
Бог пише на цій землі. 
Таку думку висловив 
Папа Франциск під 
час загальної аудієнції 
у середу, 17 травня 
2017 р., зосередивши 
своє повчання на 
євангельській розповіді 
про зустріч Марії 
Магдалини при 
порожньому гробі з 
воскреслим Ісусом. 
Вона, згідно розповіді 
Євангелистів, була 
першою, що побачила 
Ісуса після воскресіння.
Святий євангелист 
Іван розповідає, що 
після першого візиту 
до гробу Магдалина 
р о з ч а р о в а н о ю 
повернулася до місця, 
в якому ховалися учні, 
розповідаючи їм про 
те, що знайшла камінь, 
відкочений від гробу, а 
її першим припущенням 
було найпростіше: хтось 
вкрав Ісусове тіло. Але 
вона знову пішла туди. 
Цього разу, як зауважив 
Святіший Отець, її кроки 
були ще повільнішими, 
адже вона переживала 
подвійні страждання: 
насамперед, через 
смерть Учителя, 
але також задля 
н е з р о з у м і л о г о 
зникнення Його тіла.
«І в той час, як вона 
пригноблена стоїть 
біля гробу з очима, 

повними сліз, Бог 
найнеоч і к у ван ішим 
способом вчиняє 
їй несподіванку. 
Євангелист Іван 
підкреслює, наскільки 
вона була впертою 
у своєму засліпленні: 
вона не звертає уваги 
на присутність двох 
ангелів, які з нею 
розмовляють, в неї 
не викликає підозри 
чоловік, що стоїть 
за нею, якого вона 
вважає садівником. 
А найзворушливішу 
подію історії людства 
відкриває щойно тоді, 
коли її покликано 
по-імені: Маріє!» – 
підкреслив Папа, 
додаючи:
«Як же прекрасно думати 
про те, що перша поява 
Воскреслого, згідно з 
Євангеліями, відбулася 
настільки особистим 
способом! Що існує 
хтось, хто нас знає, що 
бачить наші страждання 
і розчарування, що 
зворушується разом з 
нами і кличе нас по-
імені».
За словами Наступника 
святого Петра, цей 
«закон» зустрічаємо 
«викарбуваним на 
багатьох сторінках 
Євангелії». Навколо 
Ісуса зустрічаємо 
чимало людей, які 
шукають Бога, але 
« н а й ч у д е с н і ш о ю 
дійсністю» є те, що 
це Бог, насамперед, 

набагато раніше 
«переймається нашим 
життям, яке хоче 
наново піднести, а 
тому кличе нас по-імені, 
розпізнаючи особисте 
обличчя кожного».
«Кожна людина – це 
історія любові, яку Бог 
пише на цій землі. Кожен 
з нас є історією Божої 
любові. Кожного з нас 
Бог кличе по-імені: Він 
знає, як ми називаємося, 
бачить нас, чекає на 
нас, прощає нам і є 
терпеливим з нами», 
– сказав Папа, 
зазначаючи, що коли 
поблизу порожнього 
гробу прозвучало оте: 
«Маріє», розпочалася 
«революція, яка 
перевернула життя» 
Магдалини, революція, 
призначена для того, 
«аби перемінити життя 
кожної людини».
У світлі того, як в 
Євангелії описане 
щастя Марії після цієї 
зустрічі, Святіший Отець 
наголосив на тому, що 
Ісусове воскресіння не 
є радістю, «відміряною 
краплями», але 
«водоспадом, що 
огортає все життя». 
Християнське існування 
не є «витканим із 
благих проявів щастя», 
але з «хвиль, які все 
перевертають».
«Нехай кожен з вас 
спробує в цю хвилину, 
з багажем розчарувань 
і поразок, які кожен з 

нас носить у своєму 
серці, подумати про 
те, що Бог перебуває 
близько нас і кличе 
нас по-імені, кажучи: 
“Підведись, перестань 
плакати, бо я прийшов 
визволити тебе!”. Хіба 
ж це не прекрасно?» 
– зауважив Папа, 
додаючи: «Ісус не є Тим, 
Хто пристосовується 
до світу, толеруючи, 
аби в ньому тривала 
смерть, смуток, 
ненависть і моральне 
знищення людей. Наш 
Бог не є байдужим, 
Він, дозвольте мені 
так висловитися, є 
мрійником, Він мріє 
про переміну світу 
та здійснив її через 
таїнство Воскресіння».
Підсумовуючи, Святіший 
Отець звернув увагу 
на те, що Марія 
Магдалина хотіла 
обійняти свого Господа, 
але Він не дозволив 
їй цього, доручивши, 
натомість, нести 
радісну звістку учням. 
Таким чином, ця жінка 
стала «апостолкою 
нової та ще більшої 
надії». «Нехай же 
її заступництво, – 
побажав Папа, – 
допоможе також і нам 
пережити цей досвід: 
в хвилину плачу й 
самотності почути 
Воскреслого Ісуса, Який 
кличе нас по-імені, та 

(Продовження на ст. 22)
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із серцем, сповненим 
радості, звіщати всім: 
Я бачив Господа! Я 

Папа: Кожен з нас – історія любові, яку Бог пише на землі
(продовження з попередньої сторінки)

змінив життя, бо бачив 
Господа!».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/05/17/
папа_кожен_з_нас__

і с т о р і я _ л ю б о в і , _
я к у _ бо г _ п ише _ на _
землі/1312770

Папа: Õристовий мир – дійсний, не такий, як від цього світу

17 травня 2017 p.

Ми неспроможні самі 
збудувати істинний мир, 
він є даром Святого 
Духа. Думками про 
це Папа Франциск 
поділився, проповідуючи 
під час Святої Меси в 
«Домі святої Марти» 
у вівторок, 16 травня 
2017 року. Він зазначив, 
що «мир без хреста – 
це не Ісусів мир» і що 
лише Господь може 
дати нам мир серед 
випробувань.

«Свій мир даю вам». 
Посилаючись на ці 
слова, сказані Ісусом 
під час Тайної вечері, 
Святіший Отець 
зауважив, що в світлі 
розповіді з Діянь 
Апостолів про прикрості, 
яких зазнавали 
апостоли Варнава і 
Павло, проповідуючи 
Євангелія, може 
виникнути запитання: 
«Чи це той мир, який дає 
Ісус?». Відповідаючи, 
проповідник звернув 
увагу на те, що Ісус 
підкреслює, що мир, 
який Він дає, не той, 
який дає світ.

«Мир, який нам 
пропонує світ – це мир 
без випробувань, який 
є штучним», – пояснив 
Наступник святого 
Петра, додаючи, що 
такий мир зводиться 
до «спокою» та 
переймається виключно 
«своїми справами, 
власною безпекою, 
тим, щоб нічого не 
забракло». Такий мир 
можна порівняти до 
миру багача з притчі, 
бо він призводить до 
замкненості в собі й 
нездатності скерувати 
погляд за межі власних 
турбот.

«Світ вчить нас дороги 
миру з анестезією. Він 
вчиняє нас нечутливими, 
не даючи побачити 
іншу життєву дійсність, 
якою є хрест. Тому 
святий Павло каже, 
що до Божого царства 
входимо дорогою, 
позначеною багатьма 
випробуваннями. Але чи 
можна мати мир серед 
страждань? З нашого 
боку, – відповідає Папа, 
– ні, адже ми нездатні 
побудувати мир на 
основі спокою, тому 
що існують страждання. 

Натомість, мир, який 
нам дає Ісус, – це дар 
Святого Духа. І цей мир 
приходить також і під 
час прикрощів».

Однак, як зауважив 
далі Святіший Отець, 
цей мир не слід 
плутати зі стоїцизмом, 
зі здібностями факіра, 
який нечутливий до 
фізичного болю. 
Божий мир – це дар, 
який допомагає нам 
прямувати вперед, 
не зважаючи на 
страждання. Сам 
Ісус, дарувавши мир 
апостолам, страждав 
у Оливному саді, де 
«вручив усе волі Отця, 
страждав», але «не 
забракло Божого 
утішення»: явився ангел, 
який Його підтримував.
«Божий мир – це дійсний 
мир, який входить у 
життєву дійсність, який 
не заперечує життя й 
приймає його таким, 
яким воно є. Існують 
страждання, існують 
хворі, існує чимало 
лихих речей, існують 
війни… але цей мир, що 
випливає зсередини, що 
є даром, не втрачається, 
тому прямуємо 

вперед, несучи хрест і 
страждання. Мир без 
хреста – це не Ісусів 
мир. Такий мир можна 
купити, його можемо 
створити своїми руками, 
але він не є тривким та 
закінчується», – сказав 
Папа.

П і д с у м о в у ю ч и , 
проповідник зазначив, 
що коли хтось гнівається, 
то говоримо, що він 
«втратив мир». Це 
означає, що коли «моє 
серце нахмурюється», 
воно «не є відкритим 
на Ісусів мир», тобто, 
«нездатне приймати 
життя таким, яким воно 
є». Це означає, що ми 
повинні просити цю 
благодать, просити, 
аби «Господь дав нам 
Свій мир».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/05/17/
п а п а _ х р и с т о в и й _
мир__ д і й с н и й , _ н е _
такий,_як_від_цього_
світу/1312758
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УГКЦ проситиме інші країни захистити Патріарший собор 
від руйнації

19 травня 2017 p.
Ми ще раз 
наголошуємо, що 
наша позиція випливає 
з бажання захистити 
Патріарший собор 
УГКЦ, який будували, 
жертвуючи свої кошти, 
греко-католики всього 
світу, від негативного 
впливу та руйнувань, 
причиною котрих є 
відсутність дотримання 
законності в будівельній 
діяльності.

Про це йдеться 
в офіційній заяві 
Української Греко-
Католицької Церкви 
щодо руйнувань 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового 
УГКЦ в Києві через 
н е д о т р и м а н н я 
законності сусіднього 
с к а н д а л ь н о г о 
будівництва та 
належного контролю з 
боку влади.
Представити офіційну 
позицію Церкви 
щодо цієї ситуації 
змуcило відновлення 
с к а н д а л ь н о г о 
будівництва на 
Микільській Слобідці 
в Києві, поблизу 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового.
Зокрема, в заяві 
йдеться про те, що, 
відновивши будівельні 
роботи, забудовник не 
вів з представниками 

УГКЦ переговорів щодо 
усунення можливого 
руйнівного впливу 
будівель на Патріарший 
собор: «Державні, 
к о н т р о л ю ю ч і 
будівництво, органи 
нам не надали 
жодних експертиз 
евентуального впливу 
будівель на собор. 
Навіть заяви столичної 
влади, що забудовник 
зменшить поверховість, 
– також залишились 
тільки словами».

В оприлюдненій 
позиції УГКЦ також 
зазначається, що різні 
закиди про домовленість 
Церкви зі скандальним 
забудовником не 
відповідають дійсності: 
«Ми ще раз заявляємо, 
що наша Церква не 
виступає як окрема 
сторона конфлікту, а 
вважає себе частиною 
місцевої громади й 
тому не може бути 
окремим суб’єктом 
домовленостей. Ми 
рішучо відкидаємо 
спроби протиставити 
Церкву місцевій 
громаді. На всіх наших 
зустрічах з органами 
державної влади ми 
послідовно виступали 
за те, що будь-які 
перемовини слід вести 
з представниками усієї 
громади».

В офіційній заяві 
також повідомлено, 
що земельна ділянка, 
на якій здійснювався 
благоустрій, в 
рамках підготовки до 
Євробачення-2017, не 
належить УГКЦ, а є у 
власності державного 
банку «Ощадбанк». Не 
зрозумілою для УГКЦ 
є також ситуація, яким 
чином скандальний 
забудовник, і до викупу 
ділянки під двома 
будинками, і сьогодні, 
проводить будівельні та 
ландшафтні роботи на 
земельній ділянці, яка є 
у власності згаданого 
банку.

Церква далі обстоює 
позицію, згідно з якою 
має бути збережене 
цільове призначення 
земель довкола 
Патріаршого собору 
УГКЦ, з урахуванням 
вимог щодо збереження 
пам’ятки ландшафту 
«Історичний ландшафт 
Київських гір і долини р. 
Дніпра», з врахуванням 
прибережної захисної 

смуги в 100 метрів.

Окрім цього, в 
заяві висловлено 
стурбуваність з приводу 
того, що в Україні, 
на жаль, Закон поки 
що не працює для 
всіх однаково, через 
це «стометрова 
прибережна зона» 
замість того, аби 
стати аксіомою, стає 
підставою дискусій. Враз 
із цим зазначається, 
що УГКЦ буде просити 
захисту в країн, 
громадяни та структури 
яких інвестували свої 
кошти в будівництво 
Патріаршого собору 
УГКЦ і бажають 
захистити свої 
інвестиції, оберігаючи 
собор від руйнувань. 
Про це повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/67041
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Глава УГКЦ у Крехові: «Ми сьогодні дякуємо Богу за 400 
років відродження Василіанського чину» 

Неділя, 21 травня 2017 
p.
  
В і д р о д ж е н н я 
В а с и л і а н с ь к о г о 
чину 400 років тому 
було, безперечно, 
д е р ж а в о т в о р ч о ю , 
націєтворчою силою, 
яка завжди просвічувала 
дорогу нашим людям у, 
можливо, найглибшій 
темряві історичного 
буття. Про це сказав 
Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
21 травня 2017 року 
під час прощі до 
крехівського монастиря 
Святого Миколая.

20-21 травня цього 
року, як і в попередні 
роки, з нагоди 
святкування свята 
Перенесення мощів 
святого Миколая з 
Мир Ликійських до Барі 
Крехівський монастир, 
який має його своїм 
покровителем, вітав 
численних паломників 
з усієї України та з-за 
кордону.

Цього року 
святкування відбулося 
в рамках відзначення 
ювілею 400-ліття 
Василіанського чину 
святого Йосафата.
«Ми зібралися тут, – 
відзначив Предстоятель 

Церкви, – у цьому 
с т а р о в и н н о м у 
монастирі, передусім 
для того, аби споглядати 
і святкувати присутність 
між нами великого 
отця, великого святого 
Христової Церкви 
– святого Миколая, 
М и р о л и к і й с ь к о г о 
чудотворця».

За його словами, 
постать святого показує 
нам, що саме святі люди 
є ті, які творять історію. 
Саме святі люди є ті, які 
можуть бути справжніми 
провідниками свого 
народу і своєї Церкви. 
«Тому ми сьогодні 
славимо святого 
Миколая і просимо, аби 
нашій Церкві ніколи не 
забракло святих, які б 
творили сучасну історію 
нашої Церкви і нашого 
народу», – зазначив 
проповідник.

У цій прощі, сказав 
Глава Церкви, ми також 
хочемо відсвяткувати 
400 років відродження 
с т а р о в и н н о г о 
м о н а ш е с т в а 
Київської Церкви у 
Василіанському чині. 
«За цією глибокою 
історичною дією стоїть 
Йосиф Вельямин 
Рутський – мій великий 
попередник, який 
подарував нашій 
Церкві і відродив те 

монашество, яке від 
початків християнства 
було світлом для 
нашого народу, 
просвітило всі кінці 
Східної Європи світлом 
Христового Євангелія», 
– вважає Блаженніший 
Святослав.

Ми сьогодні, наголосив 
архиєрей, дякуємо 
Господу Богу за те, 
що плодами цього 
відродження Київського 
монашества через діло 
Вельямина Рутського 
ця монаша спільнота 
засяяла світлом 
святості у такий щедрий 
спосіб. «Цього року ми 
згадуємо, – продовжив 
проповідник, – і 
будемо святкувати 
150 років святого 
с в ященному ч е н и ка 
Йосафата Кунцевича, 
який сьогодні спочиває в 
базиліці Святого Петра 
в Римі. Також дякуємо за 
всіх знаних і незнаних 
мучеників нашої 
Церкви, які вийшли 
з цієї Василіанської 
спільноти. Ми дякуємо 

за добрих місіонерів, 
які на голос доброго 
пастиря праведного 
митрополита Андрея 
Шептицького поїхали в 
безкраї степи Західної 
Канади і Північної 
Америки, у безкраї ліси 
Бразилії та Аргентини. І 
завдяки їм, їхній святості 
наш народ, який силою 
історичних обставин 
був рознесений по всій 
вселеній, не загубився, 
не втратив своє коріння, 
тому що завжди мав 
світло життя».

«Хочу, аби і проща, 
і ювілейний рік 
Василіанського чину 
для кожного з нас, для 
нашого монашества, для 
наших богопосвячених 
чоловічих і жіночих 
спільнот став 
Силоамською купіллю, 
де б усі ми могли 
вмитися і відродитися», 
– сказав Глава УГКЦ.

Проповідник також 
висловив намір 

(Продовження на ст. 25)



молитися і за тих, 
які в силу людського 
вибору є провідниками 
українського народу. 
«Молитимуся, щоб 
вони не блукали в 
темряві і не завели 
нас у чергову яму, 

(продовження з попередньої сторінки)

Глава УГКЦ у Крехові: «Ми сьогодні дякуємо Богу за 400 
років відродження Василіанського чину» 

щоби Господь дав нам 
таких провідників, які є 
добрими християнами. І 
які б християнську віру 
ставили найвище і на 
перше місце в своєму 
житті», – побажав 
українцям Блаженніший 

Святослав.
   
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / v i d e o / g l a v a _
ugkts_u_krehovі_mi_

sogodnі_dyakuiemo_
bogu_za_400_rokіv_
v і d r o d z h e n n y a _
v a s i l y a n s k o g o _
chinu_79501.html

ÕТО ТАКІ ВАСИЛІЯНИ?

Термін «василіяни» 
має дуже широке 
значення. На Сході 
були практиковані 
різні форми монашого 
життя. Загально 
можна сказати, 
що практикувалося 
життя у спільноті 
(спільнотне життя, 
общежитіє), а також 
життя пустельницьке, 
у цілковитому 
в і д о к р е м л е н н і 
(пустельництво, життя 
у печері). Ці дві форми 
монашого життя не раз 
бували змі шані в одному 
монастирі, творячи 
посередню форму, 
напівпустельницьку.

Коли йдеться про життя у 
спільноті, то остаточним 
його законодавцем був 
Святий Василій Великий, 
який не лише заснував 
такий монастир, але 
згодом створив писані 
правила, в яких пода но 
теоретичні та практичні 

основи такого способу 
жит тя. Святий Василій 
Великий безсумнівно 
став найбільшим 
авторитетом Східних 
Церков відносно 
спільного життя в 
монастирі, а його 
правила виявились 
актуальними для 
кожного, хто ба жав 
жити таким способом 
життя. Тому кожний 
монах, який практикує 
«загальне життя» 
слушно може бути 
названий василіянином, 
бо менше чи більше 
свідомо, але опирається 
на досві ді і науках 
Святого Василія. Це 
відноситься до монахів 
у всіх часах (від IV 
століття і по сьогодні), 
і тих, які належать до 
всіх Східних Церков 
(так православних, як і 
католицьких). 

Термін «василіяни» у 
відношенні до східних 

монахів уперше вжито в 
XI столітті. Цим словом 
почали називати 
грецьких монахів, які 
жили в Італії. Таким 
чином почали відрізняти 
монахів грецьких і 
римо-католиць ких 
в Італії. Згодом цим 
терміном називали всіх 
східних монахів, також 
і тих, які проживали на 
Русі. В практиці, коли 
казали «василіянин», то 
мали на думці кожного 
монаха, який, відмінно 
від латинників, жив у 
східному обряді. Варто 
пам'ятати, що ґенеза 
цього терміну сягає 
середовища Римо-
Католицької Церкви. 
Самі східні монахи 
не ба чили потреби 
назвати себе так чи 
інакше – були просто 
монахами. То Західна 
Церква потребувала 
схематизації, чіткого, 
можна сказати 
юридичного уточнення. 

На Русі головним 
монас тирем була 
Печерська лавра в 
Києві. Святий Антоній, 
який вважається її 
засновником, властиво 
провадив усамітнений 
спосіб життя. Монахи, 
яких збиралось щораз 
більше, хоч мали 
спільного ігумена, але 
не мали якогось одного 
списку пра вил. Вони 
користали із вказівок 
різних святих отців, 
у тому числі також 
і Святого Василія 
Великого. Цю спра- ву 
остаточно впорядкував 
святий Теодосій, який 
спро вадив до Києва 
т.зв. «Студійський 
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устав». Цей устав 
відносився до спільного 
життя і був практично 
м о д и ф і к о в а н и м и 
правилами святого 
Василія. Святий Теодосій 
впровадив в основному 
сту дійський устав 
молінь, а коли йдеться 
про інші вказівки, то 
все таки він увів свої 
зміни. Київський мо 
настир з різних причин 
став неначе зразковим, 
символом монашества 
на Русі. 

Правила святого 
Теодосія, безсумнівно, 
були зразком для 
багатьох нових 
монастирів, в яких 
монахи бажали 
практикувати спільне 
життя. Однак у той час 
вони не називали себе 
ні василіянами, ні 
с т у д и т а м и . 
Продовження на 7 стор. 
Отець Андрій пригадав, 
як кілька років перед 
тим їздив на її могилу 
на кладовище будинку 
для літніх людей у 
Дорнштадті, що 
р о з т а ш о в а н и й 
неподалік Ульму. 
Парафіяни подружжя 
Анжела та Андрій 
Косюри, які мали 
повертатись додому 
повз Дорнштадт, 
ласкаво погодились 
мене туди підвезти. 
Виявилось, що альтен 

гайм, де жила Наталія 
Дмитрівна із чоловіком, 
існує й досі. Це не один 
будинок, як можна було 
би подума ти. На досить 
великій площі 
знаходяться кілька 
житлових корпусів, між 
ними – парк, на в’їзді – 
церква, позаду – сад та 
город. На території 
альтенгайму два 
кладовища. Спочатку 
ми заїхали на те, що 
розміщено за 
альтенгаймом. На 
невеличкій ділянці землі, 
обса- дженій по 
периметру деревами та 
кущами, поховані 
українські, російські, 
польські еміґранти – 
колишні мешканці 
альтенгайму. «Козацькі» 
хрести на могилах 
українців із 
викарбуваними на 
хрестах тризубами 
помітні одразу. Ми з 
Анжелою та Андрієм 
обійшли всі могили двічі. 
Поховання Наталії 
Полонської-Василенко 
виявити не пощастило. 
Повертаючись назад, 
зустріли одного з 
мешканців будинку, 
який підказав друге, 
«ближнє» кладовище. 
Воно «заховалось» за 
церквою, одразу при 
в’їзді до альтенгайму по 
ліву руку. Саме на 
цьому «ближньому» 
кладовищі і покоїться 

Наталія Дмитрівна 
Полонська-Василенко. 
Оскільки у альтенгаймі 
її знали як «пані 
Моргун», то це ім’я й 
висічено на надгробку. 
Неподалік від могили 
по- дружжя Моргунів 
спочивають й інші 
визначні українські діячі-
еміґранти, зокрема 
Кость Мощенко з 
дружиною Оленою, 
Борис Шрамченко з 
дружиною Анною. 
Назад до Ульму мене 
відвезла Марія Бартош, 
якій, як і о. Андрію Пізьо 
та Ан желі та Андрію 
Косюрам, я щиро 
вдячна. Без їхньої 
б е з к о р и с л и в о ї 
допомоги мені навряд 
чи тоді пощастило б 
доїхати до Дорнштадту. 
Таким чином, 
твердження про те, що 
могила Наталії 
Полонської-Василенко 
втра чена у 2000-х рр. 
через відсутність 
оплати, виявилось, на 
щастя, недійсним. 
Плутанина, скоріше за 
все, виникла через те, 
що на надгробку 
зафіксоване не звичне 
нам прізвище 
« П о л о н с ь к а - 
Василенко», а 
«Моргун», як звалась 
Наталія Дмитрівна за 
третім чоловіком. Історія 
надгробку на могилі 
подружжя Моргунів 

заслуговує на окрему 
розповідь. Він був 
зведений самою 
Наталією Дмитрівною 
після смерті її чоловіка. 
Олександр Михайлович 
помер 17 січня 1961 р. 
Спочатку на його могилі 
стояв простий де ре 
в’яний хрест із написом 
« П р о ф е с о р 
О л е к с а н д е р 
Михайлович Моргун» 
та датами його життя. 
Взимку 1962 р. Наталія 
Дмитрівна вста- новила 
покійному чоловіку 
стаціонарний пам’ятник. 
В листі до одного із 
своїх ко респондентів 
вона описала його так: 
«Пам’ятник гарний 
темно-сірого граніту, не 
полірованого і тільки 
лицева частина – 
полірована. А над 
іменем висічено хрест 
– з мо гили біля 
Десятинної церкви ХІ 
ст.». Напис на надгробку 
був виконаний 
українською мовою та 
мав кілька 
«зашифрованих» знаків. 
Один із них – це легко 
вгадуваний у літе рі 
«Ш» у слові «Дорнштадт» 
тризуб. Подружжя 
Моргунів приятелювали 
з родиною гетьмана 
Павла Скоропадсь кого 
та брали активну участь 
у гетьманському русі. 
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Цей бік їхнього життя 
було зафіксовано 
досить оригінально. 
Після смерті Наталії 
Дмит рівни на 
пам’ятнику лише 
дописали її ім’я та дати 
життя, а квітник накрили 
плитою. Але що ж це за 
«хрест з могили біля 
Десятинної церкви»? Тут 
треба повернутись у 
далекий 1908 р. Тоді 
молода Наталія 
Полонська брала 
участь в археологічних 
розкопках, які у Києві 
на території садиби 
лікаря М. Петровського 
(вул. Володимирська, 2) 
проводив Вікентій 
Хвойка. Того разу 
Хвойці вчергове 
пощастило. У 
братському похованні 
початку ХІІІ ст. біля 
Десятинної церкви 
знайшли великого, 
кованого із заліза й 
обтягнутого посріб 
леними бронзовими 
пластина ми хреста із 
оздобленнями. Ця 
знахідка настільки 
вразила Наталію 
Дмитрівну, що багато 
років потому, да- леко 
від батьківщини, вона 
вирішила закарбувати 
образ хреста на 
пам’ятнику чоловіку та 
собі. На сьогодні цей 
хрест – проте вже без 
медальйону – 
зберігається в 

Національному музеї 
історії України. 
Медальйон же можна 
побачити у колекції 
Дамбартон Оакс у Ва 
шингтоні (США). Але це 
вже зовсім інша історія… 
Оксана Юркова, 
«LIKБЕЗ» (текст 
скорочено) ПОШУКИ 
МОГИЛИ НАТАЛІЇ 
П О Л О Н С Ь К О Ї -
ВАСИЛЕНКО (1884–
1973) Продовження. 
Початок на 5 стор. 
Могила Наталії 
Полонської- Василенко-
Моргун та її чоловіка 
Олександра Моргуна. 
Кладовище будинку для 
літніх людей у 
Дорнштадті біля Ульму. 
С-на: «LIKБЕЗ» ХТО 
ТАКІ ВАСИЛІЯНИ? 
ВАСИЛІЯНСЬКИЙ ЧИН 
СВЯТОГО ЙОСАФАТА 
В літературі про 
монаше життя в Україні 
і Білорусі широко 
вживається термін 
«василіяни». Це слово 
вживається так у 
відношенні до 
історичних монахів в 
Православній, як і 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к і й 
Церквах; так з'єднаних 
у Чині, як і незалежних 
монастирів. Це може 
вводити деякі неясності 
й вимагає уточнень. 
ЛЮТИЙ, 2017 р. • ч. 4 
(2960) 7 Взагалі важко 
говорити про домінуюче 
значення котрогось зі 

святих отців. Монахи 
охоче користали з 
повчань кожного отця, 
який залишив по собі 
вказівки для досягнення 
досконалого життя. В 
часах, коли не було ще 
друкованих книг, вони 
відписували собі, часто 
неповно, а то і неточно, 
повчання, або 
користали з усного 
передання. В XVI столітті 
Церква на Русі 
переживала кризу, яка 
досягнула також мо- 
настирів. Криза 
викликала реакцію і 
спроби вихо ду з 
тяжкого положення. По 
відношенні до монашого 
життя важливою була 
іні ціатива князя 
К о н с т а н т и н а 
Острозького, який в 
1594 р. видав твір 
святого Василія 
Великого про 
постничество. У 
вступному слові там 
мовиться про 
першорядність правил 
святого Василія. Тому то 
князь бачив потре бу 
увести ці правила по 
всіх монастирях, які 
знаходились в його 
володінні. Можна, отже, 
сказати, що в кінці XVI і 
на початку XVII століть, 
як реакція на кризу, 
почався процес 
зацікавлення правилами 
Святого Василія і впро- 
вадження їх в 

монастирях на Русі. Цей 
процес відбувався в 
п р а в о с л а в н и х 
монастирях. І так, в 
1592 р. уведено 
правила святого Василія 
в Дубні, 1602 р. – в 
Дермані, а також в 
інших монастирях 
Волині. Звернімо увагу 
на річ, яка буде важлива 
в дальшій частині 
розвідки. Особа 
Святого Василія 
починає вжива тись як 
найвищий авторитет у 
відношенні до монахів. 
Коли патрон монастиря 
хоче впровадити нові 
правила, відчуває 
потребу відкликатись до 
Святого Василія, щоб, 
таким чином, заспокоїти 
монахів, які не хотіли б 
нічого нового 
(зауважмо, що монахи 
завжди противні всяким 
«новинкам»). Отже, «те, 
що від Василія» починає 
в свідомості, бодай 
волинських монастирів, 
ото- тожнюватись з 
«наше тради ційне і 
правдиве». Наскільки 
тривалими були і яке 
зна чення мали зусилля 
Острозького та його 
послідовників на інших 
теренах, ми не бу демо 
тут оцінювати. В тому 
часі відбулась 
Берестейська унія (1596 
р.). До унії багато 
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монахів поставилось 
саме як до «новинки», 
тому не довіряли цьому 
ділу. Положення 
монастирів, які 
приступили до унії, не 
дуже відрізнялось від 
монастирів у 
Православній Церкві. 
Так було до Йосифа 
Велямина Рутського, 
який почав серйозну 
віднову монашества в 
Східній Католицькій 
Церк- ві. Він розпочав 
діло віднови дещо по-
іншому, як князь 
Острозький. Рутський 
взяв ся до діла, неначе 
з нуля. Він перейняв у 
володіння монастир 
Святої Трійці у Вильні і 
там розпочав віднову 
монашого життя. 
Однак, в осно- вному 
він бажав розпочати від 
молодих, яких зразу 
привчав до строгої 
монашої дисципліни. 
Коли йдеться про 
старших монахів, то 
вони могли залишитись 
в монастирі, оскільки 
підпо рядкувались 
правилам, які увів 
Рутський. До цієї групи 
монахів належав святий 
Йосафат Кунцевич, 
який до мо- настиря 
вступив раніше, але від 
самого початку був 
однодумцем і 
с п і в п р а ц і в н и к о м 
Рутського у справі 
віднови монашого 

життя. Для заведення 
дисциплі ни в монастирі 
Рутський потребував 
правил. Як знаємо, він 
шукав правил у спільно 
тах Західної Церкви, а 
особливо кармелітів, 
яких бажав навіть 
запросити до свого 
монастиря, щоб вони 
вчили монашого життя 
моло дих послушників. 
Пізніше він звернувся 
до єзуїтів, які справді 
допомагали у ведені 
новіціяту. Однак, у кінце 
вому розрахунку, його 
очі спрямувались на 
«модного» в тому часі 
Святого Василія 
Великого. Рутський 
перечитував правила 
Святого Василія і бажав, 
щоб вони зберігались в 
монастирі. Святий 
Василій мав бути 
гарантом продовження 
східної традиції, 
фундаментом, який 
показуватиме, що те, 
що робить Рутський, це 
продовження минулого. 
Саме так він і 
аргументував потребу 
реформи на першій 
капітулі, яка відбулась 
1617 р. Рутський 
виразно підкреслив, що 
спирається на Святому 
Василію, а лише деякі 
практичні речі, які 
пливуть зі змін у світі і 
Церкві, він дописав від 
себе (у великій мірі 
користаючи з правил 

єзуїтів). Безсумнівно, 
рішення Рутського, щоб 
відкликатись до правил 
Святого Ва силія, в 
якійсь мірі взялось 
також з переконання 
Риму, що всі монахи на 
Сході – це василіяни, 
тобто живуть за 
правилами Святого 
Василія Великого. І було 
б дивним, коли б 
Рутський, ви хованець 
єзуїтських шкіл і 
випускник Грецької 
Колегії в Римі, думав 
по-іншому та 
несподівано вирішив 
опертися на іншому 
авторові. Це практично 
було неможливе. Отже, 
зреформовані мо нахи 
в Східній Католицькій 
Церкві, які були 
згуртовані в одну 
конґреґацію монас- 
тирів, з самого початку 
стали називати себе 
василіянами, а за свого 
законодавця уважали 
Святого Василія 
Великого. І так 
залишилось до сьогодні. 

Як ми бачили, на 
початку XVII століття 
так в з'єднаній, як і 
православній Церквах 
відбувся процес 
повертання до правил 
Святого Василія 
Великого. Однак 
православні монахи не 
дуже то були зацікавлені, 
щоб називати себе 

василіянами, бо на 
Сході не існував 
поділ на різні чини і 
не було потреби як-
небудь себе називати. 
Навіть, якщо вони і 
жили за правилами, 
основаними на творах 
Святого Василія, то 
не було потреби 
називати себе інакше, 
як лише монахами. 
Назва «василі яни» або 
«ченці Святого Василія 
Великого» зустрі чалась 
серед православних так 
до унії, як і після, але 
не мала юридичного 
значення і не 
закріпилась на довше. 
У випадку католиків, 
де існували різні чини, 
було по-іншому. Тут 
необхідно було якось 
себе назвати, щоб 
можна було примісти ти 
себе у світі католицьких 
чинів. Рутський від 
початку прийняв назву 
василіяни і цієї назви 
сильно тримався. Щоби 
ще краще відрізни тись 
від монахів-василіян, 
які діють в різних 
Католицьких Церквах, 
згодом постала назва 
«Василіянський Чин 
Святого Йосафата». 
Згідно з тим можна б 
гово рити про василіян 
святого Йосафата, але 
на практиці дальше 
вживається назву 

(Продовження на ст. 29)
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«василіяни». 

Сьогодні назва 
«василіяни» стала в 
нас назвою власною 
ченців, які живуть в 
Чині Святого Василія 
Великого Святого 
Йосафата. Однак дуже 
часто зустрічається, 
що назву «василіяни» 
вживають для називання 
монахів на Русі, які ще 
не приєднались до Чину. 
Йдеться про католицьких 

ÕТО ТАКІ ВАСИЛІЯНИ?
(продовження з попередньої сторінки)

і православних монахів, 
які жили на території 
сьогод нішньої Литви 
і Білорусі ще до 
заснування Конґреґації 
Святої Трійці (1617 р.), 
а та- кож монахів із 
сьогоднішньої України 
і Польщі, які жили до 
заснування Провінції 
По крови Пресвятої 
Богородиці (1739). 
Це може створювати 
немале замішання і 
потрібно розуміти, що 

цей термін по-іншому 
вживали в давніх часах, 
а інше значення він 
має сьогодні. д. Богдан 
П’єтночко, ЧСВВ, 
подано за: bazylianie.pl

------------------------
В літературі про монаше 
життя в Україні і Білорусі 
широко вживається 
термін «василіяни». 
Це слово вживається 
так у відношенні до 
історичних монахів 

в Православній, як 
і Греко-Католицькій 
Церквах; так з'єднаних 
у Чині, як і незалежних 
монастирів. Це може 
вводити деякі неясності 
й вимагає уточнень.

http://cerkiew.org

Х Р И С Т И Я Н С Ь К И Й 
ГОЛОС , ЛЮТИЙ 2017 
(2960)

Свячене, Томина неділя, 2017 р.
Мелроуз Парк, ПА

Христос Воскрес!

«Щасливі ті, які, не 
бачивши, увірували!» 
(Йо.20, 29)

Ісус сказав це апостолу 
Томі, який був дуже 
впертим.  Тома не хотів 
повірити у свідчення 
своїх братів апостолів і 
жінок, що вони бачили 
Воскреслого Христа.  
Він би повірив, якби сам 
вклав палець у сліди від 
ран та тілі Ісуса.

Пригадайте двох 
апостолів, які йшли з 
Єрусалиму дорогою 
до Емауса.  Вони були 
розгублені й стурбовані 
тим, що сталося.  
Чоловік  приєднався 

до них і пішов поряд.  
Він став пояснювати 
їм значення того, що 
сталося.  Вони впізнали 
в Ньому Воскреслого 
Христа, коли він 
розламав і розділив з 
ними  хліб.  

Воскреслий Христос 
з'явився серед апостолів 
та жінок. Він з'явився 
Томі, який сумнівався.  
Він з'явився апостолам 
на дорозі до Емауса, 
і впізнали вони Його в 
ламанні хліба.

Це – дуже особливе 
послання вам і мені, а 
понад усе парафіянам 
церкви Благовіщення 
Пресвятої Богородиці 
в Мелроуз Парк.  

Воскреслий Христос 
з'явився  перед людьми, 
яким Він пророкував 
свої страждання, смерть 
і воскресіння.  Вони всі 
недовіряли.  Вони не 
могли повірити поки не 
побачили Воскреслого 
Христа поряд з собою.  
Вони розкрили нашу 

людську природу.

Ми можемо вперто 
не визнавати правду.  
Ми можемо не чути 
різні голоси, що 
лунають серед нас.  
Ми можемо, як Тома, 

(Продовження на ст. 30)
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вимагати доказів, перш 
ніж ризикнути повірити.  
Серед ваших парафіян 
були такі, які сумнівалися 
в необхідності ліфта. 
Дехто вказував на 
його високу вартість 
і тих кілька осіб, які 
скористають з цього.  
Багато, без сумніву, 
мали помилкове 
бачення, хто може 
користати з нього.  Чи 
потрібен він для тих 
кількох, які будуть ним 
користуватися?

Апостоли не 
прислухалися до голосу 
жінок, бо жінки були 
позбавлені права 
голосу. Ангел Господній  
найперше з'явився 
жінкам і  сказав 
передати Апостолам, 
щоб ішли в Галілею, де 
Ісус Христос зустріне їх. 
Вони зібралися, але не 
мали віри.  Ісус вітає тих, 
які вірять не бачивши.  

Коли я був парохом 
на парафії, парафіяни 
побудували нову церкву 
з ліфтом. Кілька старших 
парафіян вживали його 
в неділю.  Але більше 
вживали його молодші 
люди, які були на 
візочках і приїжджали 
на весілля, хрещення 
і на служби.  Ніхто не 
сподівався цього.  Вони 
приходили, бо знали, 

що мають рівний з 
усіма доступ до церкви.  
Я був також на іншій 
парафії і спостерігав як 
хлопець з церебральним 
паралічем з великим 
зусиллям піднімається 
сходами на животі.  
Він не хотів, щоб його 
заносили на його 
візку.  Всі плакали від 
розгубленості.  Це 
також була нова 
церква, але парафіяни 
не захотіли платити за 
встановлення ліфта для 
кількох людей. 

Жінки, каліки і багато 
інших були безправні в 
той час, коли Ісус ходив 
по землі. Вас і мене 
будуть судити за те, як 
ми ставимося до тих, які  
потребують допомоги і 
співчуття.  Ми можемо 
святкувати нашу 
чудову Божественну 
літургію в величі, і 
просити Бога за наші 
потреби в молитвах. 
Однак, чи ви вважаєте, 
що ми отримаємо 
б л а г о с л о в е н н я , 
якщо проігноруємо 
становище інших 
наших ближніх?  Чи 
Бог слухає тих, які 
не відповідають на 
благання безправних?  
Вони є Божим даром 
вам і мені, Божим 
мірилом – хто ми є як 
Його послідовники.

Мені важко передати 
словами моє захоплення 
і подяку за вашу 
посвяту встановленню 
ліфта в вашій 
церкві.  Ви отримали 
благословення Ісуса 
Христа – вірити не 
бачучи.  Ви обрали 
відповісти на потреби 
тих, які були позбавлені 
права голосу. Я вірю, 
що Ісус Христос є 
сьогодні посеред нас і 
несе нам мир, як тоді, 
коли з'явився серед  
апостолів у Галілеї і на 
дорозі до Емауса. 

Ліфт яскраво 
засвідчить КИМ ви 
є, як послідовники 
Ісуса Христа.   Він 
підтверджує, що ви 
опікуєтеся тими, хто 
має особливі потреби. 
Він показує, що ви 
цінуєте кожну людину, 
яка приходить молитися 
і сповідувати Господа. 
Це говорить також про 
те, що ви запрошуєте 
всіх, хто шукає спасіння. 

Встановлення нового 
інформаційного стенду є 
особливим додатком до 
вашої місії євангелізації.  
Інформація говорить 
вашим сусідам хто ви є. 
Вона говорить про те, 
що для вас є важливо, 
в залежності від 
розміщеної інформації.  
Що найважливіше, це  є 

запрошенням для людей 
зустріти Воскреслого 
Христа в цій церкві.  
Ви здійснюєте своє 
завдання свідчити 
про Господа Ісуса 
світові, так як це ангел 
благовістив Марії, що 
вона є з дитиною.  Це 
ваша місія. Це ваш дар 
світу навколо вас.  Ви 
наважилися здійснити 
це з використанням 
сучасних технологій. 

Я вітаю вас, що ви 
обрали власне такий 
стенд. Я вітаю тих, 
які домоглися його 
встановлення. Я дякую, 
що ви не дозволили тим, 
які вагалися, зруйнувати 
ентузіазм у виборі.  Ви 
здійснили цей життєво 
важливий проект 
повноцінно інформуючи 
і залучаючи парафіян.  
Залучаючи парафіян 
до всіх аспектів 
програм дозволило всім 
почуватися корисними 
членами парафіяльної 
родини.

Ви зібралися сьогодні, 
щоб подякувати 
Всевишньому за мир і 
Його присутність.  Ви 
будете святкувати як 
парафіяльна родина на 
спільному «свяченому».  
Я щиро вірю, що 

Свячене, Томина неділя, 2017 р.
Мелроуз Парк, ПА
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Воскреслий Христос є 
посеред нас сьогодні 
і завжди.  Він є серед 
людей, які люблять і 
опікуються тими, які 
потребують окремої 
допомоги.  Ліфт 
засвідчить перед іншими 
– хто ви є.  Він буде 
запрошувати інших до 
спільності.  Воскреслий 
Христос є посеред 
людей, які голосно 
свідчать про свою віру 
громаді, в якій живуть.  
Стенд відкрито буде 
говорити – хто ви є для 
інших.  Він принесе дух 
запрошення людям, чия 
віра в Бога потребує 
нового запалу.  Просте 
душевне запрошення 
на стенді може зрушити 
людське серце до 
пошуку Бога. Вірте в 
це.  Бог творитиме свої 
чуда через ваші добрі 
діла.  Ви і я можемо й 
не знати про те добро, 
яке здійснилося.  Вірте 
не бачачи.  Отримуйте 
б л а г о с л о в е н н я 
Воскреслого Христа 
через віру, яка не 
потребує доказів. 

Ще одна думка на 
завершення – оскільки 
ви святкуєте це гідне 
досягнення, радійте 
з присутності серед 
вас тих, хто потребує 
допомоги, і таким 
чином залученості до 
вашої парафіяльної 

родини.  Між вами 
завжди має бути дух 
запрошення інших до 
участі.  Навчіться давати 
дорогу тим, які хочуть 
чогось досягнути.  Це 
те, що відрізняє радісну 
родину від нудної. 
Воскреслий Христос 
є в центрі і несе вам 
і мені Свій мир, мир, 
який потребує нашого 
залучення і запрошення 
інших до спасіння. Мати 
Божа дає нам чудовий 
приклад смирення і 
підкорення.  

Сердечно вітаю 
пароха отця Ігоря 
Блощинського за його 
тверде провідництво 
у завершенні цього 
проекту. Це особливо 
важко, коли ти є новим 
парохом, а добрі 
парафіяни щойно 
призвичаюються до 
нового пасторального 
провідництва. Він 
любить вас і хоче для 
вас найкращого. Він 
хоче спасіння для ваших 
душ і для душ тих, які 
довірені нам для пошуку 
і спасіння. Кожен 
священик наділений 
Богом особливими 
талантами.  Можливо, 
що вони є Божим 
викликом нам, якого ми 
потребуємо у нашому 
зростанні, щоб стати 
ближчими до Господа 
Ісуса Христа. Будьте 

м'якими і смиренними 
у своїй спільній 
парафіяльній мандрівці.  
Не дозвольте судженню 
стати перепоною на 
шляху прогресу.  Дякую 
вам за ваше тепле 
прийняття отця Ігора, 
його дружини Ірини та 
доні Анастасії.

Я також дякую 
колишньому пароху 
Ігорю Роїку, під чиїм 
проводом були прийняті 
ці корисні ініціативи.  
Ми особливо вдячні 
панові Петрові Лаб'яку, 
за його вмілу технічну 
допомогу у реалізації 
проекту. 

Щиро дякую всім, хто 
щедро підримав цей 
проект, що передає 
вашу віру в вищі ідеали 
послідовників Ісуса 
Христа.  Парафіяни 
церкви Благовіщення 
Пресвятої Богородиці 
щедра й непохитна 
опора парафії.

Дякую вам за ваше 
тепле українське 
традиційне привітання.  
Прошу молитися за 
мене. Я молюся за ваше 
постійне зростання 
в любові й служінні 
нашому Господу і 
Спасу Ісусові Христу.  
Я молюся за ваше 
радісне здійснення 
місії – проголошувати 

Добру Новину світові 
за прикладом Матері 
Божої.  Я молюся 
за вашу радісну й 
змістовну мандрівку як 
парафіяльної родини 
у досягненні спасіння 
ваших душ і душ тих, які 
довірені вашій опіці.

Нехай мир Воскреслого 
Христа буде з усіма 
вами!

Христос Воскрес!    

Свячене, Томина неділя, 2017 р.
Мелроуз Парк, ПА

(продовження з попередньої сторінки)
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Happy Birthday!

З Днем народження!

June 6: Rev. Mark Fesniak
June 9: Rev. Volodymyr Klanichka

June 12: Bishop John Bura
June 30: Rev. Yaroslav Kurpel

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

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

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

June 2: Rev. Roman Petryshak (15th Anniversary)
June 6: Rev. Nestor Iwasiw (24th Anniversary)

June 13: Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka
(35th Anniversary of being Ordained a Priest) &
(21st Anniversary of being Ordained a Bishop)
June 14: Rev. Stepan Bilyk (16th Anniversary)

June 14: Most Rev. Stephen Sulyk, Archbishop-Emeritus
(65th Anniversary of being Ordained a Priest)

June 17: Rev. Leonid Malkov, C.S.s.R. (27th Anniversary)
June 22: Rev. Walter Pasicznyk (3rd Anniversary)
June 23: Rev. Roman Sverdan (4th Anniversary)

June 24: Rev. Deacon Michael Waak (28th Anniversary)
June 29: Rev. Msgr. Peter Waslo (31st Anniversary)

June 30: Rev. Volodymyr Baran, C.S.s.R (32nd Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма Благословенними 
Роками Служіння в Господньому Винограднику!

June 2017 - ×ервня 2017


