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Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока (праворуч) під час Похоронної Архиєрейської 
Божественної Літургії за Верховного Архиєпископа емерита Любомира Гузара, 5 
червня 2017 р., Патріарший Собор Воскресіння Христового, Київ, Україна.  

Наступне видання газети «Шлях» буде присвячене 
Блаженнішому Любомиру Кардиналу Гузару.

Кардинал Любомир Гузар помер у віці 84

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Празник святих славних і всехвальних апостолів 
Петра й Павла

(29-ого червня, 12-ого 
липня)
 Вся Христова 
Церква, Східнa й 
Західнa, святкує празник 
свв. Апостолів Петра й 
Павла.  Святий Петро 
був одним з перших 
апостолів, вибраних 
Господом.  Святий 
Павло став “Апостолом 
для поган“, будучи 
наверненим з Юдаїзму.  
Церква вшановує 
цих двох апостолів 
як “світил віри.“  
Вони проповідували 
божественну правду, 
Євангеліє Христа.  Таким 
чином вони уможливили 
вистояти Церкві й 
захистити правди віри.
 У Східній 
Церкві День після 
празника називається 
“Собор” (Синаксис ) . 
Тому наступний 
день після свята 
великих апостолів 
називається Собор 
12-ти апостолів, котрі 
принесли слово Боже, 
Христову проповідь до 
всіх кінців землі, всім 
поколінням аж до кінця 
світу.  Синаксис завжди 
вчановує особу чи осіб 
які приймають важливу 
участь у святі.  
 
Святий Петро, на ім’я 
Симон, був рибалкою, 
почувши поклик “Іди 

за Мною” залишив 
все.  Старший брат 
Андрій представив його 
Господеві. Ісус сказав 
Симонові, що Його і’мя 
буде “Петро – Скеля.”  
Він став першим 
головою “Папою” 
Христової Церкви.  

 Святий Павло 
мав перше ім’я 
“Савло з Тарсу”.  
Він був освiченний і 
відданий єврей, який 
переслідував перших 
християн.  Одного дня в 
дорозі до Дамаску, він 
пережив навернення, 
коли яскраве світло 
раптово об’явилося з 
небес і осліпило його.  
На третій день  Савла  
привели до Ананії, 
який поклав руки на 
нього і повернув йому 
зір.  Після цього Ананія 
охрестив його, давши 
йому ім’я “Павло.”  

Святий Павло став 
відданим послідовником 
Ісуса Христа, 
проповідував у різних 
громадах, привівши їх 
до християнської віри.  
Апостол Павло написав 
різні листи до ранніх 
християнських громад. 
Вони називаються 
“апостолські послання.” 
 Святий Павло страждав 
і помер за Христову 

віру під час страшних 
переслідувань і 
мученицства.  

Святі Петро й Павло 
стали мучениками 
за Христову віру, не 
зрадивши Христа 
та Його Євангелія, 
віддавши своє життя за 
Них.

Будьмо правдивими 

послідовниками святих 
апостолів, щоб ми могли 
продовжувати Христову 
місію – спасіння  душ.
  
  
О. Юрій Ворощак

Photo: 
http://www.sspeter-paul.
com/
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У місяці липні «Шлях» 
буде на літніх 

вакаціях.

Останній випуск «Шляху» перед 
вакаціями вийде 9 липня.

Перший випуск після вакацій 
вийде 13 серпня. 

Дякуємо!

Під час  вакацій «Шляху» 
відвідуйте наш Веб-сайт, щоб 
дізнатися про останні новини: 

http://ukrarcheparchy.us

 

 Нагадування: Просимо надсилати 
новини до «Шляху» через нашу 

електронну пошту: 
theway@ukrcap.org 

ПРИВІТАННЯ ДО ДНЯ БАТЬКА

З нагоди Дня Батька редакція газети 
“Шлях” бажає всім батькам 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 батьків 
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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Altar boy congratulated for 
serving over five years at 
SS. Cyril and Methodius 

Ukrainian Catholic Church, 
Olyphant, PA

At SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic 
Church, Olyphant, PA on May 28, 2017 
Nicholas Chylak an 8th Grader at Mid Valley 
Secondary School is congratulated by Rev. Nestor 
Iwasiw,Pastor for being an Altar boy since the 3rd 
grade. Photo; Left to right: Nicholas Chylak, Rev. 
Iwasiw, Joseph Chylak. (Photo: Lauren Telep)

Житловий комплекс „Вознесіння“ святкує День пам’яті
сніданком для мешканців 31-го травня 2017 р.

„Вознесіння” - це житловий комплекс для людей старших 
62-ох років, що знаходиться під патронатом Української 
Католицької Архиєпархії Філадельфії. Щодо дальшої 
інформації про „Вознесіння” просимо телефонувати (215) 
922-1116. (Equal Housing Opportunity)

John Siwak, General Manager
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Assumption Catholic School Graduate Answers the 
Call of Christ.

Assumption Catholic School (ACS) in Perth Amboy, NJ proudly congratulates its former student upon his 
reception of the Sacred Order of Deacon. Anthony Robert DiStefano, class of 1979, received the Sacred 
Orders of Deacon through the imposition of the hand  of the Most Reverend Joseph W. Cardinal Tobin, 
C.Ss.R. Archbishop of Newark on Sunday May 21, 2017 at the Cathedral Basilica of the Sacred Heart 
in Newark. Deacon Anthony attended A.C.S. from kindergarten to eighth grade. Always an exemplary 
student, Anthony and his family faithfully attended Assumption Catholic Church where Anthony regularly 
served as an Altar Boy. Upon graduation from Rutgers School of Law, Juris Doctor, with Honors, Anthony 
devoted his practice in defense of workers' compensation claims. In 1994, along with his partner Joseph 
Biancamano  he founded the Biacamano&DiStefano Workers' Compensation law firm where he worked 
until answering Christ's call to the priesthood. He was recognized by the New Jersey Supreme Court as a 
Certified Compensation Law Attorney.  Anthony entered the Seminary and began his studies in preparation 
for the priesthood. His final step on the way to the reception of Holy Orders will culminate on the last 
Sunday of May, 2918 when he is scheduled to be ordained a priest.

Congratulations, Deacon Anthony.  May the Holy Spirit continue to guide you on your path to become an 
Apostle of Christ!

Sr. Yosaphata , MSMG, Vice Principal of 
Assumption Catholic School, Perth Amboy, 
with ACS alumni Deacon Anthony Robert 

DiStefano
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Повідомлення в газеті «Шлях» за 23 травня 1982 р., с.7, в якому 
йдеться про плановане єрейське рукоположення майбутнього 

Митрополита-Архиєпископа Стефана Сороки.

Вітаємо Високопреосвященного 
Митрополита Стефана з 

нагоди 35-ліття священства, 
яке відзначається 13-го червня!
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St. Nicholas Catholic School, Passaic, NJ is 
#1 (Number one) in the State 

in Algebra 1 Contest
 
After taking a series of four competitive Algebra I exams sponsored by the Catholic Math League, the 8th 
grade at St. Nicholas Catholic School in Passaic, NJ has scored First Place among all eleven participating 
Catholic middle schools in New Jersey, and 7th place among all 100 participating Catholic 8th and 9th 
grades across the country. In addition, students Konrad Leszczynski and Stefan Mychalko distinguished 
themselves individually by placing first and fourth, respectively, among all middle school students who took 
the test nationwide.

Front row sitting left to right: Alexander Zielonka, Konrad Leszczynski, Stefan Mychalko
Standing: Sr. Eliane Ilnitski, SSMI-  Principal, Johnny Hernandez, Bryan Rivera, Adrian Baran, Gabriel 
Maksymiw, Orest Figol, Mrs. Tetyana Fedak - Math Teacher

Congratulations!
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First Penance in Passaic, NJ

On May 6-7, eighteen children received their Sacrament of First Penance and their Solemn Communion 
at St. Nicholas Ukrainian Catholic Church, Passaic, NJ. It was a joy to all of us to welcome them fully in 
these sacraments and be part of their celebration. We congratulate  them and their families. May Jesus 
bless each and every one of them, always protecting, guiding and helping them to form their hearts as His.

FIRST PENANCE AT 
ST. MICHAEL’S IN SHENANDOAH

On Sunday, May 14, 2017 the parish of St. Michael 
the Archangel, in Shenandoah, PA, were privileged 
and blessed to have Joseph Michael Mitchell receive 
First Confession and Solemn Holy Communion 
during the Divine Liturgy, celebrated by Msgr. Myron 
Grabowsky.  May the fruits of these Holy Mysteries 
continue to grow in the spiritual life  of Joseph Michael. 
Na Mnohaya i Blahaya Lita!

Photo (l to r):  Sister Zenovia, SSMI, catechist, 
Joseph Michael, Msgr. Myron Grabowsky
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First Confession at St John the Baptist Ukrainian Catholic 
Church, Northampton, PA

Our Religious Education 
Students; Kehley Marie Kochan 
and Maxwill Anthony Kochan 
had their First Confession on 
Lazarus Saturday – April 8, 2017 
at St John’s in Northampton 
PA.  On Palm Sunday – April 9, 
we celebrated Kehley and Max 
and our Religious Education 
Students during liturgy together 
with Father Roman Petryshak 
and the St John’s Parishioners.

First Confession at St. Michael’s, Cherry Hill, NJ

Celebrating the First Solemn Confessions Candidates of 2017. Congratulations and God Bless Brandon, 
Patrick, Gregory, Gabriel, and Roxalana. May God grant you long life and many happy years! Многая 
Літа!

Sr. Martin, MSMG, Fr. Paul Makar, and Sr. Maria, MSMG, with the children who received First Confession.
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The Providence Association 
Of the Ukrainian Catholics in America 

1-877-857-2284 (ext. 211)                                                                              sales@provassn.com 
 

    СОЮЗ УКРАЇНЦІВ  
                 КАТОЛИКІВ  

ПРОВИДІННЯ 

    www.provassn.com                 1912 
    Fraternity                         

2017
LIFE INSURANCE 

FIXED ANNUITIES (Savings Certificates), IRA’S AND ROTH IRAs
Family Financial Protection

Retirement and Savings: Safe, Secure and Steady Wealth Accumulation
401(k), 457, 403(b), IRA and other pension plan rollovers

Lifetime GUARANTEEED MINIMUM INTEREST RATE on Savings is

3.25% - Call or email for details or a free personal consultation!

First Confession at Ss. Cyril and Methodius Ukrainian 
Catholic Church, Olyphant, PA 

On Sunday June 4th, at SS. Cyril and 
Methodius Ukrainian Catholic Church, 
Olyphant, PA at the Divine Litrugy at 
9:00 a.m., 5 children received Solemn 
Holy Communion. This was officiated 
by Rev. Nestor Iwasiw, Pastor, and 
their teacher was Ms. Sandra Berta. 
The children received the sacrament 
of Penance on June 3, 2017. Website: 
stcyrils.weconnect.com 

Photo: Left to right: Jake Joseph 
Rabel, Jack Christian Czaja, Richard 
Michael Lupcho, Kyler Sestili, Kimberly 
McAndrew.  (Photo by LAUREN TELEP)
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Longtime Bridgeport, Pa. Pastor, Rev. Msgr. Dr. Ronald P. 
Popivchak Celebrates Golden Jubilee of Priestly Ordination

 
Bridgeport, Pa.—
Sunday, May 28, 2017, 
the parish family of Ss. 
Peter and Paul Ukrainian 
Catholic Church here 
honored Rev. Msgr. Dr. 
Ronald P. Popivchak on 
the occasion his 50th 
anniversary of priestly 
ordination.
 
Father Ronny, as he is 
affectionately known, 
celebrated a Divine 
Liturgy of Thanksgiving 
which was also attended 
by Metropolitan-
Archbishop Stefan 
Soroka, Auxiliary Bishop 
John Bura, Bishop 
Emeritus Basil Losten of 
the Stamford Eparchy.  
Concelebrating clergy 
were Very Rev. Robert 
Hitchens, Very Rev. 
Wasyl Kharuk and Very 
Rev. Taras Lonchyna.
 
Metropolitan Soroka 
was the homilist and 
recounted the dedication 
and love with which 
Msgr. Popivchak has 
served his faithful in 
Bridgeport since 1972 
and the reciprocal love 
the faithful have for 
Father Ronny.  He noted, 
when Msgr. Ronny 
proclaims the Gospel, 
everybody listens and 

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

Longtime Bridgeport, Pa. Pastor, Rev. Msgr. Dr. Ronald P. 
Popivchak Celebrates Golden Jubilee of Priestly Ordination

he is probably the only 
priest in the world who 
uses such a style in 
bringing the Word of 
God to the faithful.
 
Responses to the Divine 
Liturgy were sung by 
the Prometheus Male 
Chorus.
 
A social hour and 
banquet followed the 
Divine Liturgy in the 
parish hall, attended by 
over 500 guests. 
 
Invocation was offered 
by Metropolitan Stefan.
 
Father Hitchens, parish 
vocation, served as 
master of ceremonies.
 
The Prometheus Male 
Chorus presented several 
vocal selections.
 
A song and dance tribute 
to Father Ronny was 
presented by the school 
children and faculty 
with introductions by Dr. 
George Maxim.
 
Greetings were extended 
by Bridgeport Mayor 
Ted Pruskowski, the 
Knights of Columbus, the 
Catholic War Veterans, 
Richard Popivchak, 
brother of the jubilarian, 
Very Rev. Archpriest 

John M. Fields, and Dr. 
John Solar, on behalf of 
the parish.
 
Metropolitan Stefan made 
a special presentation of 
a pectoral cross blessed 
by Pope St. John Paul II.
 
Msgr. Popivchak 
reminisced about his 
years in the priesthood 
and told several of his 
stories, in his unique 
style, about how he 
came to be assigned to 
the Bridgeport parish 
some 45 years ago.
 
The Benediction was 
offered by Auxiliary 
Bishop John Bura.
 

Msgr. Popivchak was 
ordained to the Holy 
Priesthood on May 
25, 1967 by the late 
Metropolitan-Archbishop 
Ambrose Senyshyn.  After 
completing his Ph.D. in 
Sacred Theology from 
The Catholic University of 

America in Washington, 
D.C., he was assigned 
to Ss. Peter and Paul 
parish in Bridgeprot, Pa. 
in 1972 where he has 
continued to serve the 
faithful since that time.
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
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. 
 
24 ВЕРЕСНЯ  СВЯТКУВАННЯ РІЧНИЦЬ ПОДРУЖЖІВ В АРХИЄПАРХІЇ;  БОЖЕСТВЕННА  
   ЛІТУРГІЯ ОБ 11 ГОД. РАНКУ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ  
   НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНС. 
 
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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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

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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83rd Annual

Delicious food made by the sponsoring parishes (pyrohy, halushki, halupki, 
potato cakes, kielbasa, soups, desserts, & more)  Theme Basket Auction 
Vendors & Crafters selling traditional Eastern European items       View and 

Venerate the Icon and Relic of the Blessed Bishop +Mykola Charnetsky
Pysanky demos & classes  Games & fun for the whole family

Free Parking        Buses Welcome Free Admission        Rain or Shine   
Proceeds benefit the St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary

(Sorry…no outside food or beverages allowed)
www.seminaryday.org or Find us on Facebook: Ukrainian Seminary Day
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Це був чудово організований вечір парафіянами 
церкви Cв. Миколая з Great Meadow , NJ.

Дякуємо за родинність і тепло, яке було присутнє 
на цьому святі. Ми не відчували себе гостями, 
а однією родиною,  котру об'єднує Церква. Це 
була чудова нагода привітати отця Євгена з таким 
світлим  святом, познайомитись з присутніми 
отцями,  поспівати українські пісні і отримати 
Благословення від Преосвященного Владики Івана 
Бури.

          Парафіяни церкви Св. Павла в Ramsey, NJ

4 червня святкували 25 літній ЮВІЛЕЙ СВЯЩЕНСТВА 
отця Євгена.

(Продовження на ст. 18)
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Care Packages to Middle East US Soldiers / Year End Pizza 
Party: St John's Northampton PA

St John’s in Northampton PA - Catechistical Program ended with a Pizza Party on Tuesday-April 11, 2017. 
Children and parents enjoyed pizza and homemade desserts and celebrated the end of another successful 
Religious Education Program.
 
Presiding over our prayers for the evening was our Father Roman Petryshak. His wife and son also joined 
our year – end celebration.
 
Our guest speaker was Specialist Robert B. George, US Army, 29th Infantry Division, 1st Battalion of the 
116th from St Thomas Moore Parish in Allentown PA.  

ВІТАННЯ З УКРАЇНИ

В віконечко голубка заглядає, вона від нас конверта дожидає,
Щоб до Америки злітати, отця Євгена привітати.

Голубку ми до хати запросили і всі її ласкаво попросили:
– Лети голубко з України до найріднішої людини,

Отцю Євгену вісточку неси і вислухати привітання попроси.
Великий дар Господь вам зволив дати – пастерем поставив між людьми,

І владу дав, щоб всім гріхи прощати і всіх вчинити Божими дітьми.
Тож хай Господь Вам щедро помагає; продовжить вік, примножить своїх ласк.

Нехай любові з неба посилає сьогодні, завтра і повсякчас!
В далекий край полинем молитвами, щоб бути в день річниці, отче, з Вами!

І разом Богові ми дяку складемо і  від родини шану віддамо!
                 

Родина Монюк з України
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SUNDAY  June 25 

315 4th Street ,West Easton PA 
For more information 610-252-4266 

 
  HOMEMADE UKRAINIAN FOOD 
     PYROHY, HALUPKI, HALUSHKY 

      KIELBASA & SAUERKRAUT 
Homemade Baked Goods 

MUSIC AND DANCING 
 

 UKRAINIAN ARTS AND 
CRAFTS VENDORS 

 
TRICKY TRAY 

 
GAMES AND PRIZES 

 
UKRAINIAN CONCERT  

12:00-1:00PM  
      ALL ARE WELCOME ! 

12:00PM  to  7:00PM                       

   HOLY  GHOST                                                                
         PICNIC 

Jeff Bellfy & 
Company 

Jeff Bellfy & 

Company 

5:00-7:00PM 

The Golden Tones Polka Band 
1:00PM-4:00PM 

Pilgrimage for Peace
Transfigured by Peace

at
Holy Dormition Byzantine Franciscan Friary
712 State Rt 93, Sybertsville, Pennsylvania 18251

Sunday, August 6, 2017 : 10 am – 6 pm

 10 am  –  Matins
 11:30 am  –  Holy  Anointing  for  Healing
 1 pm  –  Divine  Liturgy  
 11 am - 1 pm  and  3 pm - 5 pm  –  Food  Service  and  Bake  Sale
 Confessions, Prayer, Gift Shop  throughout  the  day
 3:30-4:30 pm  –  Children’s  Activity
 4-4:30 pm  –  Spiritual  Presentation
 5 pm  –  Vespers

For more information, please email holydormition@gmail.com or call 570-788-1212.

Holy Dormition Byzantine Franciscan Friary is located on PA-93.  From I-80 exit 256, take PA-93 south.  The 
Friary driveway is just past the second traffic light, on the right.  From I-81 exit 145, take PA-93 north.  The Friary
is on the left at the next traffic light after Gould’s Supermarket.

O God-wise ones, let us be transformed and
raised joyously to the heights of virtue. 
Let us be conformed to Christ in faith
and rejoice! For He transfigured 

our human nature out of compassion.
(Vespers for August 8)

Sisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 Years of BlessingsSisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 Years of Blessings
June IntentionJune Intention ::

Heavenly Father, throughout history wherever an
SSMI breathes, you have  Blessed them with generous, out-
pouring of love in benefactors who have becomeFriends,
neighbor and family to them.

Our benefactors give and continue to give of them-
selves; materially from what they possess, physically share of
themselves and their labors, prayer from pious hearts or finan-
cially from the wealth their means allow.

Through the intercession of Blessed Josaphata, may
they be blessed in return for all they desire from a loving and
generous God who has no boundaries in riches He showers upon
those who love Him unconditionally.  Amen.

Please Join Us as  We Pray:Please Join Us as We Pray: Blessed Josaphata, you  are
crowned in heaven with  the  praise  of  the  Blessed, intercede for us before
God for the grace we so ardently plead for the greater glory of God, honor
to Mary and peace throughout the world.

ЮвілейнийЮвілейний НамірНамір ССНДМ  - Червень:ССНДМ  - Червень:
Небесний Отче, протягом всієї історії, всюди де ди-

хають Сестри Служебниці, Ти благословляєш їх з щедрим ви-
ливом любові  благодійників, які сталють сестрам друзями,
сусідами і сім'єю.

Наші благодійники діляться самі собою; матеріально -
від того, що вони мають, фізично - частяться свою пра-
цею; молитвфми з благочестивих сердець; або у фінансо-
вому відношенні від свого багатства.

Завдяки заступництву Блаженної Йосафати, нехай
вони будуть благословенні в обмін на все. Нехай люблячий і

щедрий Бог який не має меж в багатстві, зливає  на тих, хто
любить Його беззастережно, усе що вони собі бажають. Амінь.

Будь ласка, приєднуйтесь до нас, у молиБудь ласка, приєднуйтесь до нас, у моли твтв і:і :
Блаженна Йосафато,  що  увінчана  в  небі славою блаженних, заступайся
за нами перед Богом про ласку, яку так гаряче просимо тебе, щоб усе спів-
діяло на більшу славу Божу, честь Марії і мир по всьому світі.



Veteran KYW NewsRadio Reporter and Anchor, 
Mark Abrams Receives Honors from Catholic Church, 

Boy Scouts of America

Philadelphia, Pa.—
The voice is heard by 
millions of radio listeners 
throughout the Greater 
Philadelphia area and 
Delaware Valley every 
week--“This is Mark 
Abrams, KYW News 
Radio, 1060.”

Mark Abrams, has 
been a reporter and 
news anchor for KYW 
Newsradio 1060 in 
Philadelphia for nearly 
20 years. Prior to KYW, 
he worked at the Reading 
Eagle for 18 years.

During the month of 
May, Mr. Abrams 
received several honors 
for dedicated service 
to the Catholic Church 
in the field of radio 
journalism and for his 
life-long commitment 
to the Boy Scouts of 

America since becoming 
an Eagle Scout in 1973, 
as a teenager.

On May 18, in Reading, 
Pa. as he was celebrating 
his 60th birthday, Mr. 
Abrams was presented 
with the National Eagle 

Scout Association's 
Outstanding Eagle Scout 
Award during the annual 
Eagle Scout Recognition 
Dinner of the Hawk 
Mountain Council of the 
Boy Scouts of America. 
The award is given to 
an adult Eagle Scout 
who has devoted himself 
to the service of others 
and continued in the 
traditions of the Boy 
Scouts of America.

A week later, Mr. 
Abrams was presented 
with The Cardinal Foley 
Award for Excellence in 
Communications during 
a recognition dinner 
held in conjunction with 
the World Day of Social 
Communications on 

Wednesday, May 24, 
at St. Charles Borromeo 
Seminary, Wynnewood, 
Pa.  He was also a 
panelist at the second 
annual John Cardinal 
Foley Symposium.

Over the years, he has 
provided many stories 
on the local, national 
and international levels 
concerning the Catholic 
Church.

In 2000, he covered 
the pilgrimage for 
the canonization of 
Philadelphia’s St. 
Katharine Drexel for 
KYW Newsradio.

Mark Abrams interviews Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka

(continued on next page)
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Veteran KYW NewsRadio Reporter and Anchor, 
Mark Abrams Receives Honors from Catholic Church, 

Boy Scouts of America

In April 2005, Mark 
traveled to Rome for 
KYW Newsradio, where 
he provided extensive 
coverage of the selection 
of Pope Benedict XVI 
following the death of 
John Paul II.

He has covered the 
Ukrainian Catholic 
Church in Philadelphia 
and prepared a podcast 
that was broadcast on 
the replica of the Shroud 
of Turin on display in the 
golden-domed Ukrainian 
Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception.  
He has interviewed 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka on several 
occasions, including the 
ongoing war in Ukraine 
and the canonization of 
Pope St. John Paul II.  
Recently, he interviewed 
Father Roman Pitula 
as cathedral rector, a 
position he assumed 
August 16, 2016.

Prior to the Supreme 
Convention of the 
Knights of Columbus 
in August 2015, held 
in Philadelphia, he 
prepared preview stories 
about the convention with 
Archbishop Soroka and 
Sir Knights George Koch 

and Ron Cubbage, both 
Past Pa. State Deputies 
and Past Masters of the 
Fourth Degree of the 
Knights of Columbus.

On Sunday, May 28, 
Mr. Abrams became 
a Fourth Degree 
Member of the Knights 
of Columbus during the 
119th Exemplification 
of the Fourth Degree 
in the Calvert Province, 
Pennsylvania East District 
conducted in King of 

(continued from previous page)

Prussia, Pa.

Metropolitan Soroka 
sent a personal note 
of congratulations to 
Mr. Abrams for being 
the recipient of the 
Eagle Scout Award, the 
Cardinal Foley Award, 
and for receiving the 
Fourth Degree Sir Knight 
degree of the Knights of 
Columbus.

During his acceptance 
speech of the National 

Mark Abrams interviews Fr. Roman Pitula, Cathedral Rector

Outstanding Eagle Scout 
Award, Mr. Abrams 
told the audience, 
including the 134 new 
Eagle Scouts of Hawk 
Mountain Council, "It's 
not about the awards, 
gentlemen. . . "It's about 
what you do with your 
life."  

Needless to say, Mr. 
Abrams lives by these 
words.
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Rev. Nestor Iwasiw at SS. Cyril and Methodius Ukrainian 
Catholic Church, Olyphant, PA Celebrates 24th Anniversary
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On Tuesday, June 6th 2017 was the 24th 
Anniversary of the ordination of Rev. Nestor Iwasiw 
into the priesthood. A Divine Liturgy at SS. Cyril and 
Methodius Ukrainian Catholic Church, Olyphant, PA. 
was celebrated in honor of this occasion on Tuesday 
at 8:00 a.m. The " Morning Liturgy Ladies" enjoyed 
breakfast with Father Nestor. "Father Nestor" as he 
likes to be called, is the pastor at St. Cyrils's since 
January 2009, after the retirement of Monsignor 
Stephen Hrynuck. Mnohaya i Blahaya Leeta!!!!

Photo (l to r):  Front Row Rev. Nestor Iwasiw, 2nd row Helen Pagnotti, Cherly Matuseweski, Marlene 
Zelno and Marsella Gawon; Back Row: Eileen Kushner, Dorothy Zinsky and Glenda Marcinko.
Photo by Lauren Telep

Pentecost 
Sunday in 

Northampton, 
PA

Pentecost Sunday at 
Saint John the Baptist 
Northampton, PA.  Fr. 
Roman Petryshak ministers 
to the flock at St. John's.  
Preaching and anointing. 
The Holy Spirit is in all of us.
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Pentecost Sunday at the Cathedral, Philadelphia

Fr. Pitula and Nicholas during the Homily

On Sunday, June 4, 
2017 a Children’s Divine 
Liturgy was held at 
the Cathedral.  During 
his homily during the 
English Divine Liturgy, 
Fr. Roman Pitula  said 
the Descent of the Holy 
Spirit, Pentecost, is 
considered the birthday 
of the church.  Fr. Pitula 
asked Nicholas, the Altar 
Server, how does he 
celebrate his birthday.  
Nicholas said he has a 
party with a cake and 
there is a candle on the 
cake.  

Fr. Pitula said by going 
to church, Jesus invites 
us to be His guests and 
join Him in a banquet 
(the Holy Eucharist).  

Fr. Pitula asked Nicholas 

why does he think there 
is a candle and not 
another object on the 
cake.  Nicholas said 
the candle means that 
Jesus is the light of the 
world!  Fr. Pitula agreed 
and said, “Jesus is the 

sun that shines for us!”  
The light on the candle 
symbolizes the sun and 
Jesus.  Fr. Pitula said 
we don’t know how 
much time we have in 
this world; we need to 
give thanks to the Lord 

for His blessings on our 
birthday and during our 
entire life.  Our birthday 
is a reminder to be 
thankful to the Lord for 
His blessings.

-Teresa Siwak

Panachyda for 
Major-Archbishop 
emeritus Lubomyr 

Cardinal Husar

After the Divine Liturgies on 
Pentecost Sunday, June 4, 2017, 
at the Cathedral, a Panachyda 
was offered for the late Major-
Archbishop emeritus Lubomyr 
Cardinal Husar.  On the tetrapod 
was a display for the late Major-
Archbishop.  May his memory be 
eternal!

Watch a video from the Panachyda at https://www.youtube.com/user/thewayukrainian/videos
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“Super 4th of July/Summer Barbeque Kielbasa Sale” – 
Orders Now Being Taken! 

 
In time for the July 4th Holiday and your summer barbeques, we are offering delicious Kielbasa Links 
and Rings.  Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church in Swarthmore (Ridley Township), in conjunction 
with one of the area’s well-known kielbasa makers, proudly announces the “2017 “Super 4th of July/
Summer Barbeque Kielbasa Link/Ring Sale”. We are offering mouth-watering, high quality kielbasa for the 
unbelievably low price of only $12.00 per ring or 4 links for $10.00.  To place your kielbasa orders, please 
email us at HMBChurch@verizon.net or call the church at (610) 544-1215 by Monday, June 26th.  Pickup 
will be between 10:00 am. and noon on Saturday, July 1st at our Church which is located at 900 Fairview 
Road in Swarthmore/Ridley Township, PA.
 

Summer Divine Liturgy - Wildwood Crest, NJ 
Приходьте	і	моліться	з	нами		під	час	ваших	вакацій	на	узбережжі	Ню	Джерзі!	

	

Українська	 католицька	 літня	 місія	 в	 Вайлвуд	 Крест	 запрошує	 всіх,	 хто	 буде	 на	 літніх	 вакаціях	 у	
Вайлвуд	Крест,	Н.	Дж.,		та	околицях,			приходити	молитися	разом	з	нами!		Ми	будемо	відправляти	
Божественну	 Літургію	 святого	 Івана	 Золотоустого	 українсько	 мовою	 (проповідь	 українською	 та	
англійською)	кожну	неділю	в	6:30	вечора,		починаючи	з	неділі	2	липня,	до	неділі	3-го	вересня	2017	
р.,	за	адресою:		
	

Crest	Community	Church	
5901	Pacific	Avenue	

Wildwood	Crest,	NJ		08260	
	
Церква	знаходиться	на		перехресті	вулиць	Pacific	Ave.	та	Crocus	Road.			Щодо	додаткової	інформації	
просимо	 сконтактуватися	 з	 отцем	 Павлом	 Макаром	 за	 №	 тел.:	 	 (856)482-0938	 	 (після	 першого	
серпня	–	з	отцем	Романом	Сверданом	за	тим	же	номером	телефону),	або	з	Марусею	Циган	за		№	
тел.:	 	 (609)522-2811.	 	 Ми	 	 сподіваємося	 на	 зустріч	 з	 вами	 і	 вашою	 родиною	 під	 час	 сімейного	
духовного	 відновлення	 разом	 з	 нами	 в	 часі	 ваших	 вакацій	 на	 узбережжі	 Ню	 Джерзі	 в	 Вайлвуд	
Крест!	
		

	



SAINT BASIL 
ACADEMY 
CARNIVAL 

June 21-23: 6-10 PM
June 24: 4-10 PM

Family wristband days 
are Wednesday, June 
21 and Thursday, 
June 22.

For more information, 
please contact 
Samantha A. at (215) 
885-3771. 

 
Saint Basil 
Academy

711 Fox Chase 
Road

Jenkintown, PA  
19046 

The Cooperative admissions exam (COOP) - Passaic, NJ

Clifton residents Gabriel Maksymiw 
and Adrian Baran (fourth and fifth 
from left) are among the seven 
of our eight 8th graders at St. 
Nicholas, Passaic, NJ, who scored 
in the 90th percentile nationally on 
the COOP high school exam in 
November. Both have attended St. 
Nicholas since Pre-K. Also pictured 
are (left to right) Orest Figol, Stefan 
Mychalko, Bryan Rivera, Konrad 
Leszczynski, and Alexander 
Zielonka. Seated are Math and 
ELA teachers Mrs. Tetyana Fedak 
and Mrs. Sonia Lechicky.
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End of School Year Events at 
St. Nicholas School in Minersville, PA 

Science Fair Winners from Grades 6-8 

The students of St. Nicholas School in Minersville, PA, once again participated in a School Science Fair.  
The Science Fair projects showed the creativity and initiative of the students.  The following themes 
were researched by the winners: Chemicals found in bottled water; best insulators; sunscreen 
effectiveness; how various liquids affect the rate at which rust occurs; the effect of hot tubs on blood 
pressure; effectiveness of various liquids on the cleaning of metals;  changing the color of live flowers; 
the use of energy by different types of light bulbs; and sugar content in various drinks. 

First Confession 

First Penance and Solemn Communion was celebrated at St. Nicholas with 9 children receiving the Holy 
Mysteries.  Pictured above are: (L-R) Row 1: Emma Bowers, Braydon Hill, Allan Evans, Ronald 
Peleschak,Eila O’Brien.  Row 2:  Ms. Carol Lauck, grade 2 teacher, Sr. Zenovia, SSMI, Religious 
Education Instructor, Sr. Natalya, SSMI and Fr. Mark Fesniak, pastor.

News from St. Nicholas School, Minersville, PA
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May Procession / Crowning 

	  	   	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  	   	  

News from St. Nicholas School, Minersville, PA
(continued from previous page)
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The school honored the Holy Mother of God	   with	   the	   annual	   May	   Procession.	   Each	   student	  
presented	  the	  Mother	  of	  God	  with	  a	  carnation	  and	  after	  prayers	  and	  songs	  honoring	  the	  Mother	  of	  
God,	  this	  year’s	  Jr.	  Sodality	  President,	  Francesca	  Modica,	  placed	  a	  crown	  of	  flowers	  on	  the	  icon	  of	  
the	  Mother	  of	  God.	  	  This	  year,	  in	  celebration	  of	  the	  100th	  anniversary	  of	  the	  Apparition	  of	  Mary	  in	  
Fatima,	  the	  students	  prayed	  a	  rosary	  for	  peace	  before	  the	  icon	  of	  the	  Mother	  of	  God. 
 
 

Graduations: 
Preschool 

 
   

Twenty of the students enrolled in St. Nicholas Preschool Program graduated and will be attending 
Kindergaten in the Fall. 

News from St. Nicholas School, Minersville, PA
(continued from previous page)
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Kindergarten 

 
 
The thirteen members of the St. Nicholas School Kindergarten graduated and will be beginning first 
grade in the fall. 
 
Grade 8 

 
 
This year ten students earned their Grade 8 diplomas.  All are planning to go on the Nativity Catholic 
High School in Minersville.  Pictured above are: (L-R) Row 1: Olivia Springer, Francesca Modica, 
Rylee Rapali, Samantha Domlesky, Abigaile Yourey, Makenna Burke.  Row 2: Mr. Dave Holland, 
principal, Matthew Hamilton, Ryan Allar, Patrick Schuster, Nathan Trapp, Fr. Mark Fesniak, pastor, 
and Mrs. Kathleen Modica, 8th grade moderator. 

News from St. Nicholas School, Minersville, PA
(continued from previous page)
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The Triptych of the Nativity of Our Lord and 
Savior Jesus Christ in the Golden-domed 

Ukrainian Catholic Cathedral 

In the Golden-domed 
Cathedral of the 
Immaculate Conception 
in Philadelphia, to the 
left of the iconostas is 
a large mosaic triptych 
which represents themes 
associated with Nativity 
of Our Lord and Savior 
Jesus Christ.  

This triptych was designed 
by noted iconographer 
Chrystyna Dochwat 
and complements the 
Resurrection of Our Lord 
triptych, which she also 
designed, and which is 
located to the right of 
the iconostas.

Many people are 
familiar with the Crиche 
or manger scene at 
Christmas which has 
the Holy Family, the 
shepherds and wise 
men, gathered under a 
stable, the floor covered 
with straw.

However, the eastern 
tradition is that Jesus 
was born in a cave.  The 
tradition that connects 
a cave with Christ's 
birth is very ancient. 
Justin Martyr (150 A. 
D.) mentions it, as does 
Origen about a hundred 
years later.

And the venerable 
Protoevangelium of 
James (ca. mid-2nd 
century) records:
And the Magi went out. 
And, behold, the star 
which they had seen 
in the east went before 
them until they came to 
the cave, and it stood 
over the top of the cave. 
And the Magi saw the 
infant with His mother 
Mary; and they brought 
forth from their bag gold, 
and frankincense, and 
myrrh.

And in the hymnography 
of the Church, we sing:

The Virgin today gives 
birth to Him who is 

above all being;  the 
earth offers the cave to 
Him whom no one can 
approach;  Angels with 
shepherds give Him 
glory, while Magi make 
their way with a star, for 
unto us is born a little 
Child, the preeternal 
God.  (Kontakion of the 
Nativity, Tone 3)

Since in the west, Saint 
Francis of Assisi is 
credited with creating 
the first nativity scene in 
1223 at Greccio, central 
Italy, in an attempt to 
place the emphasis of 
Christmas upon the 
worship of Christ rather 
than upon secular 
materialism and gift 

giving.  This popularized 
the concept of the stable, 
especially in the west, 
versus the tradition of the 
cave as the birthplace of 
Jesus Christ.

The dominant central 
feature of the three-panel 
mosaic is the icon of the 
Nativity of Jesus Christ.

The “cave of Bethlehem”, 
is mentioned as early as 
the second century in the 
writings of St. Justin and 
by the fourth century, the 
site had become the place 
of a beautiful basilica in 
Bethlehem which was 
and is still today an 

(continued on next page)
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important pilgrimage site 
for Christians. The cave 
itself in the icon is always 
depicted in dark colors 
or in black to indicate 
that the world that 
had plunged into the 
darkness of sin, through 
man’s fall, would soon 
be illuminated by the 
Nativity of Christ - “the 
light of the world”. 

The new-born infant 
Christ is found always 
in the center of the icon 
and cave, and as such 
is the true enlightener of 
mankind, through whom 
a new era begins in 
the history of mankind. 
This same cave, also 
foreshadows the cave of 
the “life giving tomb” that 
is found in the icon of 
the Resurrection. Christ 
thus begins and ends His 
earthly mission in a cave. 

The cave in the icon of 
the Nativity is situated 
in a mountain, symbolic 
of the wilderness, which 
gives a place of refuge 
to the Son of Justice 
and Truth in fulfilment 
of the Old Testament 
pre-figuration.  Covered 
are the heavens with His 
glory and with His praise 
the earth is filled” (Hab. 
3:3). True manhood 
and the human nature 
in Christ are received 

The Triptych of the Nativity of Our Lord and Savior Jesus 
Christ in the Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral 

(continued from previous page)

from His Mother, the 
Ever-Virgin, and thus she 
figures prominently in the 
central scene of the icon. 

The Mother of God is 
depicted always in a 
reclining position on a 
childbed with a tranquil 
and peaceful expression 
on her face, and showing 
an absence of the usual 
suffering of child bearing. 
She is usually turned 
away from Christ, looking 
at the outside world, 
contemplating whether 
mankind will accept or 
reject the great mystery 
in which she plays such 
an important role. She 
as such has completed 
her unique role in God’s 
mysterious plan as the 
Birth-giver of God. The 
Eve of the Old Testament 
was the mother of all 
living beings; in the New 
Eve, the Theotokos, we 
now have the Mother 
of all those that are 
redeemed. 

Christ is depicted in 
a manger or fodder 
bin, wrapped up in 
swaddling clothes. The 
manger symbolizes the 
altar upon which the 
supreme gift is brought 
to mankind, the infant 
Christ who is to redeem 
mankind. The swaddling 
clothes in which He is 

wrapped points to the 
winding sheet of another 
cave, the sepulcher, as 
depicted in the icon of 
the Descent of Christ 
from the Cross and His 
subsequent burial in the 
tomb. 

The Gospels do not 
mention any attendants 
at the birth of Christ; 
however, the icon of the 
Nativity shows an ox and 
an ass either on the right 
or left side of Christ. The 
ox and the ass are also 
from an Old Testament 
prophecy: "The ox knows 
his owner and the donkey 
his master's crib" (Isaiah 
1:3). Sometimes they are 
shown near the Christ 
child, providing warmth 
from their breath.  These 
domestic animals are 

symbolic of faithfulness 
and devotion, as well 
as innocence in their 
relation to the Master. 
Thus it is not only the 
human world that 
accepts Christ but also 
the animal world that 
participates in the feast 
of re-creation. 

The figure of Joseph 
however, is far removed 
from the center of the 
main event he finds 
himself off the mountain 
or at the bottom of it. . 
Joseph is depicted as 
an elderly man, sitting 
in a contemplative or 
meditating position, 
turned away from the 
main event of the icon. 
Joseph is considered 

(continued on next page)
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the guardian of Christ 
and His Mother, thus 
he is pictured as an 
aged man compared to 
the youthfulness of the 
Mother of God. In his 
pensive stature, Joseph 
seems confronted or 
plagued by doubts about 
the puzzling mystery of 
God’s incarnation from 
a Virgin. The pose of 
Joseph indicates that 
the true fatherhood of 
Christ is through the 
Virgin and the paternity 
of the Holy Spirit. Often 
Joseph is confronted by 
an elderly shepherd or 
Satan like figure, always 
depicted in dark colors. 
This figure is the tempter, 
tempting Joseph into not 
accepting the miraculous 
birth of the Savior from 
the Virgin. 

The icon depicts a tree 
that runs up and points 
to Jesus Christ. This is 
the tree of the prophecy 
of Jesse, who was the 
father of King David in 
the Old Testament. This 
clearly marks the noble 
ancestry of Jesus who 
was born of “the tree 
of Jesse”. The tree is 
the "Jesse Tree" from 
prophecy, which says 
that a shoot will sprout 
from the stump of Jesse 
(the father of King David): 
"A shoot shall sprout 

from the stump (tree) of 
Jesse and from his roots 
a bud shall blossom. The 
spirit of the Lord shall 
rest upon Him" (Isaiah 
11:1-2). 

At the top of the icon, 
on both sides of the 
mountain, are found 
two groupings of angels 
who often are looking 
downwards, sometimes 
to the side or upwards. 
They serve a two-fold 
role. First, they are 
the messengers of the 
spiritual world bringing 
glad tidings to mankind 
and secondly, they 
are the true adorers of 
Christ’s birth, the “marvel 
of marvels”. The angelic 
hosts as such unite 
heaven and earth and 
together glorify the “new 
born King”.

At the top center of 
the icon the divine rays 
of the triune God are 
shown emanating from a 
nimbus with an extended 
hand.  In so showing 
this, the icon depicts 
that the Trinity - Father, 
the pre-eternal Son and 
Holy Spirit are at the 
heart of the event. The 
Incarnation is not only 
about the birth of the 
Son, but also involves 
the other two members 
of the Trinity because all 

three are of one and the 
same essence In another 
way the rays also refer 
to the divine star of 
Bethlehem that shone and 
provided the direction 
for all participants in the 
Incarnation event. 

There are only two 
Gospel accounts that 
refer to the Nativity of 
Jesus Christ—that of 
Matthew, and that of 
Luke.

However, the magi are 
only found in Matthew’s 

account of the Nativity.  
The shepherds are found 
only in Luke’s account.

The right panel of the 
triptych depicts the 
shepherds.  These are 
the first of the Israelite 
people – the Jewish 
people, to accept and 
worship the Lord. These 
shepherds are simple 
and ordinary citizens 
who hear the divine 
message in the course 
of their labors and fully 

The Triptych of the Nativity of Our Lord and Savior Jesus 
Christ in the Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral 

(continued from previous page)
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The Triptych of the Nativity of Our Lord and Savior Jesus 
Christ in the Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral 

(continued from previous page)

accept the Virgin birth. 
The three shepherds are 
depicted as three ages—
elderly, middle-aged 
and youthful.

The left panel of 
the triptych depicts 
the magi.  They are 
depicted following the 
star, shining above the 
cave, and bringing their 
royal gifts to the Christ 
child in a poor cave. 
The wise men represent 
the humanity that has 
not been exposed to 
the Old Testament – 
often referred to as the 
Gentiles. The three wise 
men are usually depicted 
in three different age 
brackets. One is elderly, 
one is middle-aged and 
one is very young.

One of the extreme left 
is very young, one is 
middle-aged and the 
third one is an elderly 
person. Thus all ages of 
humanity are called to 
accept Christ. The wise 
men were the first fruits 
of the Gentile world to 
venerate and worship 
Christ. 

Their gifts of gold, 
frankincense and myrrh 
also had symbolic 
meanings.  The first gift 
mentioned is gold. Gold 
is often associated with 

two things in the Bible: 
Divinity and Kingship.
Gold represents divinity 
many times in the 
scriptures. Therefore, the 
gift of gold from the wise 
men symbolized the deity 
of Christ. Christ is fully 
God.  Not only did the 
gold represent Christ’s 
deity, it also represented 
his kingship. Gold is often 
associated with kingship 
and ruling authority in 
the scriptures.

The second gift the 
wise men presented to 
Jesus was frankincense. 
Frankincense is an 
aromatic resin that is 
obtained by cutting the 
bark on a certain species 
of tree. The most popular 
use of frankincense in the 
Bible was the burning of 
incense by the priests. 
The frankincense that 
the wise men gave to 
Christ symbolized His 
priesthood. The Bible 
plainly teaches that 
Christ is our High Priest. 
He makes intercession 
for our sins, and He is 
the eternal sacrifice for 
our sins.

Myrrh is the third gift given 
to young Jesus. Myrrh is 
also a gum-like resin, 
similar to frankincense. 
It is obtained from a 
bushy tree. In the Bible, 

however, myrrh is most 
frequently associated 
with suffering and death. 
It was often used as an 
embalming fluid since 
the potent aroma would 
help mask the stench of 
a decaying body.  The 
gift of myrrh symbolized 
the suffering and death 
that our Messiah would 
face.

In summary, the 
triptych icon has much 
symbolism. The helpless 
figure in swaddling 
clothes represents the 
complete submission of 
Christ to the physical 

conditions governing the 
human race. 

The earth provides Him 
with a cave. The animals 
watch Him in silent 
wonder and humanity 
offer him one of its own, 
the Virgin Mother. The 
manger is like a casket 
and His swaddling 
clothes are very much 
like the linen he was 
wrapped in after His 
crucifixion on the Cross.

(to be continued)

Magi
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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.
 
http://www.stsophiaukrainian.cc/ukrainian/

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."

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/apostolic_nunciatura/67054
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Папа Франциск зустрівся з представниками Європейської 
Федерації Родинних Асоціацій

1 червня, 2017 p.

Серед різних криз, 
які охопили Європу, 
бачимо також кризу 
інституту сім’ї. Але 
криза – це спонуки 
з довір’ям і надією 
ще більше та краще 
працювати. Такими 
думками поділився Папа 
Франциск, приймаючи 
у четвер, 1 червня 
2017 р., представників 
Європейської Федерації 
Родинних Асоціацій 
з нагоди 20-річчя 
цієї організації, яка 
об’єднує асоціації з 14 
європейських країн та, 
відстоюючи родинні 
цінності, має свої 
представництва при Раді 
Європи, Міжнародній 
Конференції неурядових 
організацій та 
Платформі ЄС з питань 
фундаментальних прав.
Приймаючи учасників 
ювілейних заходів, 
що протягом трьох 
днів відбувалися у 
Римі, Святіший Отець 
зауважив, що хоч 20 
років – це незначний 
період для підбиття 
підсумків, але це 
– слушний час для 
того, щоб подякувати 
Богові за старання, 
покликані спонукати 
інших докладати 
зусилля для того, щоб 
«Європа не перестала 
вважати родину своїм 

найціннішим скарбом».
«У дійсності, родини не є 
музейними експонатами, 
адже через них 
к о н к р е т и з у є т ь с я 
дар, через взаємне 
заанґажування та 
великодушну відкритість 
на дітей, як також на 
служіння суспільству. 
Таким чином, родини 
є немовби закваскою, 
що сприяє зростанню 
людянішого та 
більш братерського 
світу, в якому ніхто 
не почуватиметься 
відкиненим чи 
покинутим», – наголосив 
Глава Католицької 
Церкви.

Роздумуючи на 
діяльністю Федерації 
як у церковному, 
так і громадському 
середовищі, Папа 
зауважив, що на 
перший погляд може 
здаватися, що мова 
йде про відокремлені 
та відмінні вимоги. 
Однак, у дійсності, вона 
«відповідає служінню 
тій добрій новині, якою 
є сім’я». А беручи до 
уваги те, що саме 
через красу та радість 
взаємної любові в родині 
конкретизується поняття 
дару, можна ствердити, 
що «не існує кращого 
союзника для цілісного 
поступу суспільства, як 
сприяння присутності 
родин у соціальному 

середовищі».

«У дійсності, залишається 
актуальним те, що сім’я 
є основою суспільства 
й не перестає бути 
н а й п р и д а т н і ш о ю 
структурою для того, 
щоби забезпечувати 
людині цілісне 
добро, необхідне для 
постійного розвитку», – 
вів далі Святіший Отець, 
пояснюючи: «Родина – це 
найвищі міжособистісні 
стосунки, оскільки вона є 
спільністю осіб. Подружні 
стосунки, батьківство, 
материнство, синівство 
та братерство вчиняють 
можливим включення 
кожної людини до 
людського роду. Спосіб 
переживання цих 
стосунків продиктований 
сопричастям, двигуном 
справжньої гуманізації 
та євангелізації».

На думку Глави 
Католицької Церкви, 
саме «родинний стиль» 
може дати відповідь на 
невідкладну необхідність 
утвердження «культури 
зустрічі», в якій «цінується 
єдність у різноманітності, 
взаємність і солідарність 
між поколіннями», 
адже він не походить 
з якоїсь ідеологізації, 
але ґрунтується на 
«непорушній гідності 
людської особи». Цей 
«родинний капітал» 
повинен пронизувати 

«економічні, суспільні 
та політичні взаємини 
Є в р о п е й с ь к о г о 
континенту».

«У Європі на даний час 
виходять на як кризи 
різного характеру, 
включаючи й інститут 
родини. Але кризи – 
це спонуки ще більше 
та краще працювати з 
довір’ям та надією», – 
вів далі Святіший Отець, 
відзначивши ініціативи 
Федерації родинних 
асоціації Європи, 
спрямованих на те, щоб 
підтримувати конкретні 
заходи на користь сім’ї 
в економічній ділянці та 
у сфері зайнятості.

Наступник святого 
Петра особливо 
виокремив «чотири 
кризи», які сьогодні 
переживає Європа – 
демографічну, освітню, 
у сфері зайнятості та 
пов’язану з міграцією. І 
саме в «культурі зустрічі» 
вони можуть знайти 
«позитивні горизонти», 
коли представники різних 
суспільних, економічних 
та політичних груп 
«об’єднуються, аби 
окреслити заходи 
на користь сім’ї». Це 
вимагає від родинних 
асоціацій «викликати 
к о н с т р у к т и в н и й 
діалог», не приховуючи 
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«своєї християнської 
ідентичності».

Далі Папа звернув увагу 
на те, що для виконання 
таких зобов’язуючих 
завдань «родина не 
може залишатися 
ізольованою», але 
повинна виходити 
назовні, діалогувати та 
зустрічатися з іншими. 
У цьому контексті він 
також наголосив на 
важливості «союзу між 

поколіннями», де похилі 
віком є «постійною 
пам’яттю, яка повинна 
спонукати брати до уваги 
також і мудрість серця, 
а не лише технології», 
а молодь «є виявом 
відповідальності».

«Врешті, заохочую 
вас з креативністю 
розвивати нові методи й 
ресурси, спрямовані на 
те, щоб як у церковній, 
так і в громадській 

Папа Франциск зустрівся з представниками Європейської 
Федерації Родинних Асоціацій

сферах родина могла 
здійснювати потрійне 
завдання підтримки нових 
поколінь, супроводу на 
часто розбитих дорогах 
життя та проводу, 
що покаже орієнтири 
цінностей та сенсу в 
щоденній мандрівці», 
– побажав Святіший 
Отець представникам 
Європейської Федерації 
Родинних Асоціацій.

http://uk.radiovaticana.
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Нехай же 
П’ятидесятниця застане 
нас одностайними 
в молитві разом з 
Марією, Ісусовою та 
нашою матір’ю, а дар 
Святого Духа помножить 
нашу надію. З таким 
побажанням Папа 
Франциск звернувся 
до вірних наприкінці 
загальної аудієнції в 
середу, 31 травня 2017 
р., роздумуючи над 
словами святого Павла 
з Послання до Римлян: 
«Нехай же Бог надії 
сповнить вас усякою 
радістю та миром у 
вірі, щоб ви збагатились 
у надії, силою Духа 
Святого». Адже, за його 
словами, з наближенням 
П’ятидесятниці «не 
можемо не говорити 

про взаємини між 
християнською надією 
та Святим Духом».

Святіший Отець 
пригадав, що у 
Посланні до Євреїв 
знаходимо порівняння 
надії з якорем, до якого 
можемо також додати 
таку метафору, як 
«вітрило». В той час, як 
якір дає човнові безпеку 
серед морських хвиль, 
вітрило рухає його 
вперед. «Надія дійсно є 
немовби вітрилом. Вона 
вбирає подув Святого 
Духа й перетворює 
його в рушійну силу, 
що штовхає човен, у 
залежності від випадку, 
на глибінь або до 
берега», – сказав 
він, переходячи до 
роздумів над згаданим 
побажанням святого 

Павла.

Насамперед, Наступник 
святого Петра звернув 
увагу на те, що вислів 
«Бог надії» говорить 
не лише про те, що 
Бог є Тим, прийти до 
Якого ми надіємося у 
вічному житті, але також 
Тим, «Який вже тепер 
пробуджує в нас надію, 
більше того, вчиняє 
нас радісними в надії». 
Тобто, «радісними вже 
тепер у надії», а не 
лише «надіятися на 
те, що в майбутньому 
будемо радіти». І якщо 
відоме прислів’я каже: 
«Доки існує життя, доти 
існує надія», за словами 
Папи, правдою є також і 
те, що «доки існує надія, 
доти існує життя».

«Люди потребують надії 

для того, щоб жити, й 
потребують Святого 
Духа, щоб надіятися», 
– сказав Святіший 
Отець, зауваживши, що 
святий Павло зазначає, 
що Святий Дух може 
«збагатити у надії». 
Це означає «ніколи не 
знеохочуватися», бути 
здатним «надіятися 
супроти будь-якої надії», 
наслідуючи праотця 
Авраама чи Богородицю 
під хрестом.

«Святий Дух вчиняє 
можливою цю 
непереможну надію, 
внутрішньо свідчачи 
нам про те, що ми є 
Божими дітьми та Його 
спадкоємцями. Як же 
Той, Який видав за нас 
Свого Єдиного Сина, 
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може не дати нам 
всього іншого разом 
з Ним? Надія не 
розчаровує, браття і 
сестри, не розчаровує, 
бо любов Божа влита 
у наші серця через 
Святого Духа, що 
нам даний. Вона 
не розчаровує, бо 
Святий Дух спонукає 
нас прямувати вперед, 
завжди вперед», – 
сказав Папа, додаючи:

«Більше того, Святий 
Дух не лише вчиняє 
нас знатними 
надіятися, але також 
бути сіячами надії, 
бути, як і Він та завдяки 
Йому, “утішителями” 
і захисниками наших 
ближніх».

Як зауважив Глава 
Католицької Церкви, 
християнин також 
може сіяти гіркоту, 
розгубленість, але 
такі вчинки не є 
християнськими. Бо 
християнин повинен 
розсівати «аромат 
надії». У цьому контексті 
він пригадав повчання 
блаженного кардинала 
Ньюмена, який 
проповідував вірним, 
що «навчені нашими 
власними стражданнями, 
своїм болем, а навіть 
і нашими гріхами», ми 
матимемо «серця та уми, 
вправлені для кожного 
діла любові до тих, які 
цього потребують», 
стаючи, мірою 
своїх можливостей, 

«утішителями» для них за 
образом Святого Духа.

«І, насамперед, бідні, 
відкинені, позбавлені 
любові потребують 
когось, хто стане для 
них “утішителем”, 
тобто, розрадником і 
захисником, як Святий 
Дух є для кожного 
з нас, присутніх на 
площі, розрадником та 
захисником. Ми повинні 
те саме чинити для 
найбільш потребуючих, 
для відкинених немов 
непотріб, для тих, які 
найбільше страждають», 
– сказав Папа, 
побажавши:
«Браття й сестри, 
нехай же вже близька 
П’ятидесятниця, яка 

є днем народження 
Церкви, ота 
вже недалека 
П’ятидесятниця застане 
нас однозгідними 
в молитві разом з 
Марією, Ісусовою 
та нашою Матір’ю. 
А дар Святого Духа 
нехай збагатить нас 
у надії. Більше того, 
нехай спонукає нас 
розтрачувати цю надію 
разом з найбільш 
потребуючими, із 
найвідкиненішими».
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