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Владика Венедикт Алексійчук введений на 
престол єпархії Святого Миколая УГКЦ у Чикаго

Четвер, 29 червня 
2017, p.

У Чикаго 29 червня, 
на свято Верховних 
апостолів Петра і Павла 
за новим стилем, Отець 
і Глава Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженніший 
Святослав увів на 
престол Правлячого 
єпископа єпархії 
Святого Миколая УГКЦ 
з осідком у Чикаго.

Насамперед було 
зачитано буллу від 
Святішого Отця 
Франциска, який 
20 квітня 2017 року 
благословив рішення 
Синоду Єпископів 
УГКЦ про призначення 
д о т е п е р і ш н ь о г о 
Єпископа-помічника 
Львівської архиєпархії 
Венедикта (Алексійчука) 

Правлячим єпископом 
єпархії Святого Миколая 
УГКЦ з осідком у Чикаго, 
США, перенісши його 
з титулярного осідку 
Германіціяни.

Під час проповіді до 
вірних Предстоятель 
Церкви відзначив, що 
сьогоднішнє свято Петра 
і Павла розкриває нам 
зміст нинішньої події 

– введення в уряд 
нового єпископа. 
«Апостол Петро нам 
сьогодні каже, що ця 

Блаженніший Святослав i Владика Венедикт Алексійчук
(Photography by Stanley)
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єпархія має українське 
коріння. І так важливо 
є плекати єдність із 
матірною Церквою. 
Посилаючи з України 
вам єпископа сюди, 
ваша Церква-мати 
хоче сказати, що вона 
дбає про вас. Вона 
хоче будувати єдність 
між нашими вірними в 
Україні і в діаспорі, хоче 
плекати цей спадок 
традицій нашої Церкви 
В о л о д и м и р о в о г о 

хрещення», – 
сказав Блаженніший 
Святослав.

«Сьогодні, – продовжив 
Глава Церкви, – 
апостол Петро каже 
вам, владико, що ви 
є невід’ємним членом 
Синоду Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви. 
Тепер отримаєте в 
Синоді нову позицію, 
новий голос як 

правлячий архиєрей. 
Відпускаючи вас до 
Сполучених Штатів, ми 
з вами не розлучаємося. 
Ви лишаєтеся великим 
скарбом нашої Церкви, 
якого ми потребуємо 
всюди: і в Чикаго, і у 
Львові, і в Києві».

Глава УГКЦ звернувся з 
особливим проханням 
до вірних єпархії. «Із 
синівською любов’ю 
прийміть нашого 

владику. Підтримайте 
його! Я вам хочу 
сказати, він не янгол, 
він просто людина. 
Як людина, має свої 
слабкості, але і свої 
дари від Господа Бога. 
Він потребує вас так 
само, як і ви потребуєте 
його. Там, де він щось 
не може, не вміє або не 
знає, допоможіть йому, 
підставте йому своє 

(Photo: UGCC)
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плече, і тоді побачите, 
що у вашій єпархії буде 
здійснюватися все те, 
що ми чуємо про Петра 
і Павла та про Христову 
Церкву», – попросив 
Предстоятель.

Блаженніший Святослав 
звернувся з окремим 
словом до монашества 
Чиказької єпархії. 
«Владика Венедикт є 
ваш. Знаю, що він по-
особливому дбатиме 
про ваші монастирі 
і спільноти. Буде 
дбати про покликання 
священичого і монашого 
стану. Моліться за нього 
і любіть його як свого. 
І підтримайте його», – 
сказав Глава УГКЦ.

Насамкінець духовний 
лідер греко-католиків 
звернувся до самого 
владики Венедикта. 
«Ви отримуєте для 
свого пастирського 
служіння, мабуть, одну 
з найбільших єпархій 
Католицької Церкви, 
яка простягається від 
Детройта до Аляски і 
Гаваїв. Ваша єпархія є 
місійною єпархією. Ще 
не всі Божі діти є зібрані 
під тим омофором, який 
ви сьогодні несете на 
своїх плечах. Будьте 
місійним єпископом, 
вчіть мови. Ми знаємо, 
що ви розмовляєте 
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Владика Венедикт Алексійчук  i  
митрополит-архиєпископ Стефан Сорока 

(Photo: Oksana Lasiychuk)

англійською мовою, 
але вивчайте іспанську, 
можливо, навіть 
китайську… Ідіть і 
голосіть Слово Боже 
для тих, хто, може, 
сьогодні ще себе не 
відчуває любленим 
і спасенним Божим 
сином чи донькою. Ми 
знаємо, що Чикаго 
– це гарний великий 
український центр, але 
думайте про ті частини 
вашої єпархії, де 
найтяжче священикам 
і вірним. Несіть Боже 
Слово в цю культуру. 
Бо наша Церква і ви 
особисто маєте так 
багато що сказати. 
Владико, любіть ваших 
людей і віддайте все 
найкраще, що маєте, 
задля їхнього спасіння. 
Будьте для людей 
святим Миколаєм», – 
побажав Блаженніший 
Святослав.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
video/vladika_venedikt_
aleks%D1%96ychuk_
vvedeniy_na_prestol_
i e p a r h % D 1 % 9 6 i _
svya togo_miko laya_
ugkts_u_chikago_79867.
html

(Photography by Stanley)
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Глава УГКЦ в Чикаго: «Блаженніший Любомир çнав про 
приçначення владики Венедикта, радів цим і чекав цього дня»

П’ятниця, 30 червня 
2017, p.

УГКЦ народила 
для світу не тільки 
патріархів, а й етнархів, 
зокрема таких, як 
Блаженніший Любомир, 
якого ми проголосили 
в с е н а р о д н и м 
молільником за мир 
в Україні.Багато 
людей, незалежно 
від конфесійної 
п р и н а л е ж н о с т і , 
стояли в чергах, аби 
попрощатися з ним. 
Блаженніший Любомир 
знав про призначення 
владики Венедикта, 
радів цим, і чекав цього 
дня. А сьогодні він радіє 
з нами в Бозі. Він є з 
нами. 

Про це сказав 
Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ, 
під час святкового 
обіду після Літургії з 
Чином введення на 
престол єпархії Святого 
Миколая УГКЦ в Чикаго 
владики Венедикта.

«Цей день є особливим, 
бо в Бога немає 
випадковостей. Саме 
29 червня 1867 року 
був проголошений 
блаженний Йосафат 
Кунцевич святим у 
Вселенській Церкві,  
також була коронована 
чудотворна ікона 
Матері Божої 

Зарваницької», - додав 
Предстоятель Церкви.

Владика Венедикт 
говорив про покликання: 
«Монаше життя – це 
покликання… Бог кличе. 
Чому? Чого? Для чого? 
Ти не знаєш. Бог кличе 
тебе. Я і зараз відчуваю, 
що я мав це покликання 
і його вибрав. Служачи 
як монах, священик, 
єпископ, я намагався 
цінувати людей, яких 
мені давав Бог».

За словами владики 
Венедикта, доки 
ми прокидаємося 
і виникають певні 
проблеми - це означає, 
що ми живемо. «Ми 
не можемо оминути 
проблем. Ми неминуче 
є частиною проблем. 
Але питання в тому, чи 
ми їх використовуємо 
як нагоду робити 
щось добре? Чи ми 
шукаємо того, що Бог 
нас хоче навчити в 
цих проблемах? Бог, 
який є Любов, у кожній 
ситуації, проблемі і 
навіть гріху, прагне 
нас чогось навчити. 
Тому я дякую Богу за 
своє життя, єдине і 
неповторне, через яке 
Він мене провадить. 
Не знаю, чому Бог 
мене сюди повів, але 
вірю, що Він хоче тут 
робити щось добре. 
Я не Спаситель, але 

прийшов сюди, аби ми 
робили разом щось 
добре. Нам не буде 
легко і просто. Але коли 
будемо працювати, 
то Господь нам 
допоможе»,  наголосив 
владика Венедикт.

Єпископ пригадав, 
як під час похорону 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира багато 
було сказано доброго 
про нього: «Мене 
це трохи боліло. 
Чому? Я собі думав, 
що Блаженнішому 
Любомиру потрібно 
було померти, аби 
його цінували. Ми 
повинні цінувати 
людей і дивитися, що 
в них є унікального і 
неповторного. Україна 
буде сильною тоді, коли 
буде сильною діаспора, 
а діаспора буде 
сильною тоді, 
коли буде сильна 
Україна. Дякую 
Богу, що в цей 
період свого життя 
я тут. Очікую на 
вашу підтримку 
і співпрацю. Не 
біймося проблем! 
Нехай нам Бог 
допоможе йти цією 
дорогою довіри 
до Господа».

Н а п р и к і н ц і 
владика Ігор, 

Архиєпископ і 
Митрополит Львівський, 
дав кілька порад 
вірним: «Поважайте 
владику і любіть. 
Будуйте тут разом нашу 
Церкву, дбайте про неї, 
розбудовуйте її, а між 
собою живіть дружно, 
допомагайте одні одним 
і зростайте в любові. 
Нехай Бог благословить 
і владику Венедикта, і 
всіх вас».       

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/glava_ugkts_v_
chikago_blazhennіshiy_
l yubomi r_znav_pro_
priznachennya_vladiki_
venedikta_tomu_radіv_
tsim_і_chekav_tsogo_
dnya_79868.html
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Митрополит Стефан Сорока
Чікаго прийняття

Слава Ісусу Христу!

Для мене є приємністю 
вітати Вас, Владико 
Венедикте, в нових 
умовах проводу 
й служіння.  Ви 
інтронізовані як новий 
єпископ Єпархії святого 
Миколая в Чікаго.  
Більшість ваших вірних 
– це нащадки емігрантів 
до США.  Українська 
Католицька Церква 
США складалася з 
послідовних хвиль 
еміграції з України 
та інших частин світу, 
починаючи з тисяча 
вісімсот вісімдесятих 
років.  Найперше 
вони приїжджали у 
пошуках кращого 
життя через страшну 
бідність в Україні. За 
ними прибували ті, 
які шукали захисту від 
війни та переслідувань 
комуністів.  Останні 
дві еміграції – це ті, 
які шукали економічної 
стабільності та кращого 
майбутнього для своїх 
дітей. Вони всі спраглі 
БОГА, але проявляється 
це у різний спосіб!

Дозвольте мені 
поділитися з вами своїми 
с п о с т е р е ж е н н я м и , 
що кожна еміграція 
переживає свої 
виклики інтеграції в 
українську громаду.  

Ми не є такими вже й 
гостинними людьми, як 
це нам здається.  Ми 
хочемо, щоб нові люди 
призвичаювалися до уже 
існуючих умов.  Ми усі 
переживаємо це відчуття 
як новоприбулі.  Моя 
вам порада – будьте 
самі собою, розкрийте 
свій особливий дар і 
спосіб провідництва без 
усіляких компромісів.  
Ось для чого Ісус 
поставив вас сюди.  Бог 
найкраще знає, що 
потрібно цій єпархії.  
Вам просто треба 
бути самим собою!  
Не дозволяйте іншим, 
навіть з дуже добрими 
інтенціями, впливати на 
вас всупереч вашим 
обдаруванням.

Ви благословенні 
відданим духовенством.  
У кожно свій талант 
і призначення, 
яким він ділиться з 
усіма.  Найбільшим 
випробуванням для Вас 
буде їхнє прагнення 
отримати парафію в 
Чікаго та околицях.  Всі 
мої священики хочуть 
бути в Ню Джерзі. 
Ваші вірні в Чікаго і 
околицях, звичайно, 
захочуть, щоб Ви в 
основному перебували 
близько коло них.  
Але це не можливо. 
Ваші вірні розкидані 
по всій величезній 
території єпархії, в 
якій Ви покликані 
служити.  Поза межами 
нашого єпархіяльного 

осідку буяє цікаве і 
захоплююче життя.  
Наша Церква буде 
сильною, якщо буде 
віддана місіонерському 
покликанню.  Оберіть 
бути місіонером, якщо 
маєте намір служити 
парафіям розкиданим 
по всій території Вашої 
єпархії.  Як пастир, 
що залишає в безпеці 
дев'яносто дев'ять 
овець, щоб єпархія 
могла зібрати решту 
розкиданих по великих 
просторах.

Ви дуже скоро відчуєте 
міцний український 
дух наших вірних, 
назалежно від того, 

(Ïродовження на ст. 6)
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розмовляють вони 
українською мовою 
чи ні.  Плекайте цей 
український дух в 
своїх вірних, якщо 
прагнете відгукнутися 
на їхню духовну спрагу 
пізнання Бога. Наші 
вірні люблять свою 
Церкву і виявляють 
глибоку повагу до 
своїх єпископів  та 
священиків.

Мої брати Єпископи 
Павло, Богдан та Іван 
раді, що Ви станете 

частиною нашої 
команди.  Ми часто 
зустрічаємося, щоб 
поділитися нашим 
досвідом і спільно 
подолати виклики. 
Ми потребуємо один 
одного. Владико 
Венедикте, знайте, що 
Ви можете покластися 
на нашу братерську 
любов, опіку й 
підтримку. Ми маємо 
намір застосовувати 
нові підходи, щоб 
досягнути до наших 
вірних, особливо до 

тих, які з якихось причин 
живуть далеко від своїх 
парафій.  Я хочу вам  
сказати, що є багато 
причин для святкування 
надії, навіть якщо 
число наших вірних 
скорочується.

Ми молимося, 
Єпископе Венедикте, 
щоб  Ваше служіння 
було Вам утіхою і 
принесло плоди.  Будьте 
уважними до самого 
себе. Старайтеся 
вести здоровий спосіб 

життя. Намагайтеся 
уділяти час своєму 
відпочинку, роздумам, 
щоб залишатися в 
мирі з Господом. А 
тоді змінюйте свою 
особистісність в любові 
й віддачі людям, яким 
Ви покликані служити в 
українській католицькій 
Єпархії святого 
Миколая!

Благослови Вас 
Господь!

Митрополит Стефан Сорока
Чікаго прийняття

(продовження ç попередньої сторінки)
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Українська Католицька Архиєпархія Філадельфії 
 

Святкування   річниць  шлюбу 
Неділя, 24 вересня 2017 р. 

 
Українська Католицька 
Катедра Непорочного Зачаття 
 

Філадельфія, Пенсильванія 
 
Запрошуємо всіх наших 
одружених вірних разом з 
нашим Митрополитом 
Архиєпископом Стефаном 
Сорокою 24 вересня  2017 р. 

об 11:00 год. ранку відсвяткувати свої річниці 
подружжя підчас Божественної  Літургії й опісля 
бенкетом у вашу честь. 

Реєстраційна форма 

Ім'я чоловіка _____________________________________________________________________ 

Ім'я дружини  _____________________________________________________________________ 

Адреса ___________________________________________________________________________ 

Парафія  _________________________________________ Телефон  _________________________ 

Електронна адреса ____________________________________ Рік шлюбу  __________________ 

Кількість  гостей    ______________________________________________________________________ 

Останній день реєстрації: 13 вересня 2017 р. 

Вартість: $ 50 з пари ювілярів, $ 30  з гостя 

Писати на адресу відділу Євангелізації:  811 N. Eighth Street, Philadelphia, PA 19123 

Чеки виписувати на Archeparchy of Philadelphia 
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Канцелярія Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії перенеслася в інший будинок

16-го червня 
ц.р. Канцелярія 
Архиєпархії почала 
переноситися до 
будинку колишньої 
парафіяльної школи.  
Це є частиною 
кампанії “Confront the 
Deficit”. Починаючи 
з понеділка, 19-го 
червня, впродовж 
тижня працівники 
Канцелярії з 
допомогою, зокрема, 
о. Романа Свердана, 
о. Володимира 
Демчука з України, п. 
Олега Ковальського, 
Петра Пітула, сина 
о. Романа Пітули 
та вантажників 
переносили і 
перевозили техніку, 
меблі на документи. 
На той час музей 
“Скарб Віри” уже 
повністю перенісся до 
пивниці Катедри. 

Нова адреса Канцелярії 
Архиєпархії:

Ukrainian Catholic Archeparchy 
of Philadelphia

811 N. 8th Street
Philadelphia, PA 19123

phone (215) 627-0143

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока та Олег Ковальський 
біля столу в конференційному çалі, який мають роçібрати і 
перенести на нове місце.

Ïлоща перед новою Канцелярією.

...Confront the Deficit... Ми просимо вашого
щирого рішення надати щедру фінансову підтримку 

даром любові для успішного завершення цього 
перенесення.
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Друкарка - перша річ, що була 
перенесена до нового приміщення.

о. Роман Свердан керує çавантаженням 
речей на вантажну машину.

Канцелярія Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії перенеслася в інший будинок

Роçвантажування.

(продовження ç попередньої сторінки)
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Канцелярія Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії перенеслася в інший будинок

Вантажники переносять до вантажівки 
столи ç офісу “Шляху”.

Фото кімнати в новій Канцелярії. 

О. Володимир Демчук і Олег Ковальський 
переносять крісла ç конференційного 

çалу в нове приміщення.

(продовження ç попередньої сторінки)
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Канцелярія Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії перенеслася в інший будинок

Ïеренесення стола ç конференційного 
çалу.

Олег Ковальський несе не плечах ніжки 
стола.

Ïетро Ïітула, о. Роман Свердан і о. 
Володимир Демчук переносять стіл до 
нового конференційного çалу.

Ïеренесення стола ç конференційного 
çалу.

Завантаження столу.

(продовження ç попередньої сторінки)
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Ïодяка о. Володимирові Демчуку çа його допомогу.  

29-го червня ц.р. о. Роман Свердан від імені Владики й усіх працівників  висловив сердечну подяку о. 
Володимирові за поміч при перенесенні Канцелярії, та попросив Божого благословення для отця.

У неділю 25-го червня ц.р. о. Володимир Демчук співслужив Божественну Літургію в Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії.  

На фото - о. Роман Ïітула, Митрополит-
Архиєпископ Стефан Сорока і о. Володимир 
Демчук.

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!

На фото - о. Роман Свердан i 
о. Володимир Демчук.



09 ëèïíÿ, 2017 p.  13

(continued on next page)

83rd Annual Ukrainian Seminary Day Will Be Held Sunday, 
July 30; Hierarchical Divine Liturgy will be Celebrated at 11:00 A.M. 
 

Minersville, PA.--The 
83rd Annual Ukrainian 
Seminary Day will be 
held Sunday, July 30th 
at St. Nicholas Church 
Picnic Grounds in 
Primrose (just outside 
Minersville), Schuylkill 
County, Pa. This annual 
event, sponsored by 
the 12 parishes and 
faithful of the South 
Anthracite Deanery 
under the leadership of 
their respective pastors, 
this year will feature an 
exhibit of works from the 
noted local artist the late 
Nick Bervinchak

A Hierarchical Divine 
Liturgy will be celebrated 
by Bishop John Bura, 
auxiliary bishop of the 
Ukrainian Catholic 
Archeparchy of 
Philadelphia and clergy 
of the deanery at 11 a.m. 
in the air-conditioned St. 
Nicholas Hall.

The Divine Liturgy will 

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

conclude with a healing 
service and anointing 
and the veneration of 
the relics of Blessed 
Bishop-Martyr Mykola 
Charnetsky, C.Ss.R. 

affectionately known as 
“the healer of souls.”

From 11:30 a.m. to 1:30 
p.m., radio station WPPA 
1360 will broadcast a 

live polka program from 
the picnic grounds 

A concert and dance 

Bishop John Bura
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program by the Kazka 
Ukrainian Folk Ensemble, 
will be presented in the 
open air band pavilion 
in the afternoon from 
1:30 p.m. to 3:30 p.m. 
 
Polka music will be 
provided by the John 
Stevens' Doubleshot 
Orchestra from 4 p.m. to 
8 p.m.

A cultural highlight this 
year will be a multi-
media presentation by 
Mr. Michael Buryk on 
the life and art of world-
famous local artist Nick 
Bervinchak.  In addition 
to the presentation there 
will be several original 
works by Mr. Bervinchak 
on display.  Nick 
Bervinchak's art includes 
traditional iconography, 
scenes of early Lemko/
Ukrainian life in the coal 
regions as well as works 
based on nature. 
 
A theme basket auction, a 
variety of vendors selling 
traditional Ukrainian and 

83rd Annual Ukrainian Seminary Day Will Be Held Sunday, 
July 30; Hierarchical Divine Liturgy will be Celebrated at 11:00 A.M.

(continued from previous page)

Eastern European items, 
a Pysanky demonstration 
with classes for the 
youth in attendance and 
exciting games for the 
kids will be part of the 
day's festivities
 
Pyrohy, holubtsi, kobasa, 
halushki, home-made 
soups, home-made cakes 
and pastries, together 
with traditional American 
fare and beverages will 
also be available to whet 
the appetites of young 
and old alike.

Admission and parking 
are free.  Buses are 
welcome.

St. Nicholas Picnic Grove 
and Hall are located 
on Route 901 one mile 
north of Minersville in 
the village of Primrose, 
Schuylkill County, Pa. 
(GPS locator: 855 
Sunbury Road, Pottsville, 
Pa.)

From 1985 through 2015, 
Ukrainian Seminary Day 

has raised more than 
$835,000 for the financial 
support of St. Josaphat 
Ukrainian Catholic 
Seminary, adjacent to the 
campus of The Catholic 
University of America in 
Washington, D.C.   

Plan now to attend 
this 83rd celebration 
of faith, spiritual and 
cultural heritage in the 

anthracite coal region 
of Pennsylvania, home 
of the first Ukrainian 
Greek Catholic Church 
in America.

For more information 
visit the Ukrainian 
Seminary Day Facebook 
page at:  https://
www. facebook.com/
UkrainianSeminaryDay/

Kazka Ukrainian Folk Ensemble

St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary Blessed Bishop-Martyr Mykola 
Charnetsky, C.Ss.R. 
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All Are Called to Prayer during a Holy Pilgrimage on Sunday, 
August 27, 2017 to Assumption BVM Church, Centralia, Pa. 

Centralia, Pa.—On 
the grounds and in 
the Assumption of the 
BVM Ukrainian Catholic 
Church, located on the 
serene mountaintop 
overlooking the 
abandoned, desolate 
borough of Centralia, 
the second annual Call 
to Prayer Pilgrimage will 
be held Sunday, August 
27, 2017.  This date is 
the eve of the Feast of 
the Dormition of the 
Holy Mother of God 
according to the Julian 
calendar. 

The pilgrimage begins 
at 12:00 noon with 
the celebration of the 
Divine Liturgy with 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka as the 
main celebrant and area 
clergy as concelebrants. 
Homilist will be Very 
Reverend Archpriest 
John M. Fields.  Rev. Mr. 
Paul Spotts will serve as 
deacon.  Responses to 
the Divine Liturgy will 
be led by the choir of 
the Patronage of the 
Mother of God Church, 
McAdoo, Pa.  

After the Divine Liturgy, 
a procession will be held 
from the church with 
the Icon of Our Lady 
of Pochaiv where it will 
be placed in the outside 
chapel.

From 1:30 to 3:30 p.m. 
confessions will be 
available for the pilgrims 
at various locations 
throughout the church 
grounds.

There will be a Living 
Rosary prayed at 2:00 
p.m. before the historic 
and jeweled 18th 
century copy of the Icon 
of Our Lady of Pochaiv.  
Father Martin Kobos, 
OFM Conv., pastor of 
Mother Cabrini Church 
in Shamokin, Pa., will 
provide a reflection at 
the conclusion of the 
Living Rosary. 

At 3:00 p.m. Rev. 
Msgr. James T. Melnic 
will celebrate with the 
pilgrims the Akafist to the 
Dormition of the Most 
Holy Mother of God 
before the Holy Shroud 
of the Dormition.

At 4:30 p.m. all will 
gather at the outdoor 
chapel for a candlelight 
procession to the church 
for the celebration of a 
Moleben to the Mother 
of God.  Archbishop 
Stefan will again be the 
main celebrant as well 
as homilist during the 
Moleben honoring the 
Blessed Virgin Mary.  

At the conclusion of the 

Assumption of the BVM Ukrainian Catholic 
Church, Centralia, PA

Moleben, prayers for 
healing and the anointing 
with holy oils for the 
healing of soul and body 
will take place.  Pilgrims 
will have an opportunity 
to venerate the Icon of 
Our Lady of Pochaiv 
and venerate the icon 
and relics of Blessed 
Martyr Bishop Mykola 
Charnetsky, C.Ss.R., the 
healer of souls.

The icon and relics of 
Blessed Martyr Bishop 
Charnetsky will reside in 

the church for veneration 
throughout the day.

Blessed Bishop-
Martyr Mykola 

Charnetsky, C.Ss.R. 

(continued on next page)
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During his historic visit 
in November 2015, 
His Beatitude Major-
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk, Primate 
of  the world-wide 
Ukrainian Catholic 
Church, marveled at the 
continuing presence of 
the church in Centralia.  
He also noted how 
this coal region parish 
fostered four priestly 
vocations and three 
sisters to the religious life.

Patriarch Sviatoslav felt 
a sense of true holiness 
which pervades the entire 
church property.  His 
desire is for all people 
of faith to come and 
experience this holiness, 
sanctity and serenity as 

pilgrims to this holy place 
on the mountain.   

From the visit of 
Patriarch Sviatoslav and 
with the encouragement 
of Metropolitan-
Archbishop Stefan 
Soroka of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia, the place 
was designated a holy 
site of pilgrimage.

The first pilgrimage was 
held in 2016 and the 
Very Reverend Michael 
Hutsko, pastor invites 
all people of  faith to 
join with Metropolitan-
Archbishop Soroka and 
clergy for a day of prayer 
and spiritual blessings.

Six years ago, on Sunday, 
August 28, 2011, 
Archbishop Soroka was 
the main celebrant and 
homilist when the parish 
celebrated its Centennial 
Jubilee of its founding.

"The main thing is that 
I want you to hear 
beyond the words," the 
archbishop said. "This 
church is standing after 
100 years, despite the 
mine fire and the town 
leaving, to deliver a 
message to the world: 
We are to be like your 
namesake, the Mother of 
God, to be servants to 
others." 

"After 100 years, you are 
all doing the work the 
founders of the church 
wanted to do as well, 
you are giving service to 
others, coming together 
in hard times and good." 

While the town of 
Centralia was destroyed 
by an underground mine 
fire, which resulted in 
the relocation of almost 
all the residents and 
the demotion of all but 
a few buildings, the 
stately white Assumption 
Ukrainian Catholic 
Church capped with 
its three onion-shaped 
blue domes still sits on 
a hilltop overlooking 

the once-thriving town 
as it has since the first 
services were held there 
in 1912, after the parish 
was founded on August 
15, 1911. 

Today, while the town is 
a memory, the church still 
serves a thriving parish 
family, with congregants 
driving to the hilltop 
on Sundays and Holy 
Days from communities 
throughout the area.

Food service will be 
provided during the 
pilgrimage from 1:00 
p.m. until 4:00 p.m.   
Handicap parking will 
be provided on the 
church grounds.  Off-site 
parking and shuttle van 
service will be provided 
from specially designated 
areas near the church.  

This is a Rain or Shine 
event.  

The church is located  
2 Blocks North of 
Route 42 in Centralia, 
Pennsylvania, at the 
following mailing address 
1130 Summit Hill Rd. 
Aristes, PA 17920 

For more information 
please feel free to contact 
the church rectory at 
570-339-0650.

All Are Called to Prayer during a Holy Pilgrimage on Sunday, 
August 27, 2017 to Assumption BVM Church, Centralia, Pa. 

(continued from previous page)

His Beatitude Major-Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk visited the church in Centralia in 

November 2015
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Divine Liturgy Schedule at 
the Ukrainian Homestead of 

CEC ODWU, Lehighton

Our summer schedule is:

11 AM at St. Andrew’s Chapel, Ukrainian 
Homestead of CEC, ODWU, Inc. 1230 Beaver 
Run Road, Lehighton, PA 18235 

Every Sunday beginning July 2 with the final liturgy 
on Sunday September 3 (Labor Day Weekend), 
rain or shine.

Visit http://www.ukrhomestead.com for directions 
or call (610 377-4621.

Ukrainian American Sport Center – Tryzub
Неділя, 27-ого серпня ~  12:00 P.M. до 8:00 P.M. 

ФЕСТИВАЛЬ У 26-У РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 

Програма на сцені:

Співачка ІPИНА ЛOНЧИНА

  Кримсько -Татарський Ансамбль ЕФСАНE

Танцювальний Ансамбль BOЛOШКИ          

  Танцювальний Ансамбль IСKPА 

Скрипалька IННEСА ТИМОЧKО- ДEKАЙЛО        

  Оркестра “VOX ETHNIKA” 

Забава після програми на сцені  ~ Оркестра Vox Ethnika 

Admission: $15; Students: $10; Kids 14 and under: Free; Free Parking

Lower State & County Line Roads, Horsham, PA ~ 267-664-3857

www.tryzub.org
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
 
30 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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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: July 30 
and August 27, 2017. (Last Sunday of the month during 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 7625511

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!	
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Відçначення 35-ліття священства Митрополита Стефана, 
яке припадає на 13-те червня 1982 р.

21-ий рік єпископського рукоположення Кир Стефана, 
яке припадає на 13-те червня 1996 р.

14 червня Митрополит-Архиєпископ Стефан у співслужіння Єпископа-помічника Івана Бури та 
священиків Архиєпархії відслужив у Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії подячну Божественну 
літургію з нагоди 35–ліття свого священства.  Проповідь на літургії виголосив Протосинкел Архиєпархії 
о. Андрій Рабій.  Після Літургію її учасники: духовенство, монахині та працівники Канцелярії -  зробили 
спільну знимку.  Святковий  обід був накритий в катедральному залі.  Під час обіду Владика Іван Бура 
привітав Митрополита з річницею, а  о. Роберт Гітченс, ректор Семінарії св. Йосафата,  кількома 
словами згадав про душпастирський провід Архиєпископа Стефана.  

Відео ç Божественної Літургії можна подивитися на 

каналі YouTube. https://www.youtube.com/user/thewayukrainian 
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Відçначення 35-ліття священства Митрополита Стефана

о. Андрій Рабій о. Андрій Рабій,Митрополит-Архиєпископ 
Стефан Сорока, i о. Роман Ïітула

(продовження ç попередньої сторінки)
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Giving the big ‘YES’ to God
Msgr. Grabowsky Honored on Golden Jubilee of Priestly Ordination

BY JOHN E. USALIS

07/02/2017

SAINT CLAIR, PA — It 
was a celebration 50 
years in the making on 
June 11 when the Golden 
Jubilee of Monsignor 
Myron John Grabowsky’s 
ordination to the holy 
priesthood was marked 
at St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church in the 
borough of Saint Clair, 
Schuylkill County.

The pastor of St. Nicholas 
and St. Michael the 
Archangel Ukrainian 
Catholic Church in 
Shenandoah, which is 
the oldest Greek Catholic 
church in America, Msgr. 
Grabowsky was the main 
celebrant of the Divine 
Liturgy of Thanksgiving 
at 1 p.m., concelebrating 
with fellow clergy. The 
guest of honor was 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka, archbishop 
of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia and spiritual 
shepherd of all Ukrainian 
Catholics in the United 
States.

Clergy and consecrated 
religious from the 
archeparchy and the 
Roman Catholic Diocese 
of Allentown were in 
attendance, along with 
parishioners from both 
churches and relatives and 

friends of the monsignor.

A son of the late John 
and Sophia Grabowsky, 
and brother to his sisters 
Daria and the late Sonya, 
and brother Demetrius, 
Msgr. Grabowsky was 
born on Sept. 15, 1941 
in Phoenixville, PA. He 
studied at St. Basil’s 
Preparatory Seminary, 
Stamford, CT. (1955-
1959) and at St. Basil’s 

College (1959-1963), 
also in Stamford, where 
he received a bachelor 
of arts degree in 1963. 
After studying at Catholic 
University of America, 
Washington, D.C., he was 
ordained by Metropolitan 
Ambrose Senyshyn, 
OSBM, D.D., archbishop 
of Philadelphia, at 
the Cathedral of the 
Immaculate Conception in 
Philadelphia on May 25, 

1967.

During his 50 years 
as priest, among his 
assignments he has 
served in the following 
parishes as assistant 
pastor, administrator 
or pastor: Assumption 
BVM, Perth Amboy, NJ.; 
Ss. Cyril and Methodius, 
Olyphant, PA; St. 

(continued on next page)

Many clergy attended the Divine Liturgy at St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church in Saint Clair to celebrate the 50th anniversary of 
the ordination to the holy priesthood of Msgr. Myron Grabowsky 
on Sunday, June 11. Posing for a photo outside the church are, 
first row from left, Msgr. Ralph J. Chieffo, Msgr. Myron Grabowsky, 
Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka, Rev. Mykola Ivanov, and 
Rev. D. George Worschak. Second row, Rev. Volodymyr Demchuk, 
Rev. Mark Fesniak, and Very Rev. Archpriest Michael Hutsko. Third 
row, Rev. John Szada, Rev. Roman Sverdan, and Rev. Petro Zvarych. 
Fourth row, Rev. Thomas Keating (RC Diocese of Harrisburg), Rev. 
Deacon Paul M. Spotts, and Msgr. Edward Zemanik (RC Diocese of 
Allentown).



(continued from previous page)
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Nicholas, Nanticoke, PA; 
St. Josaphat, Philadelphia, 
PA; Transfiguration of Our 
Lord, Nanticoke, PA; Ss. 
Peter and Paul, Plymouth, 
PA; Holy Ghost, Chester, 
PA; Ss. Peter and Paul, 
Clifton Heights, PA; 
Protection of the Mother 
of God, Philadelphia, PA; 
St. Nicholas, Wilmington, 
DE; Protection of the 
Mother of God Church, 
Bristol, PA; St. Josaphat, 
Trenton, NJ; and as 
chaplain of the Sisters of 
St. Basil the Great, Fox 
Chase, PA.

He began his current 
assignment as pastor 
of St. Michael and St. 
Nicholas churches in 
September 2010. Msgr. 
Grabowsky has served 
also served as a member 
of the Archieparchial 
Administrative Council,  
Econome, secretary/
treasurer of Ascension 
Manor, Inc., Director 
of the Archieparchial 
Insurance Program, and 
administrator of the 
Byzantine Church goods 
store.

Metropolitan Soroka 
and Msgr. Grabowsky 
entered St. Nicholas 
Church accompanied 
by the clergy and were 
greeted at the door 
by Carlee Smulligan, 
7, and her sister, Ellee, 
3, who presented the 
Metropolitan with flowers, 
which he accepted with 

a big smile. He was also 
welcomed by parishioners 
Theodore Naradko and 
Charles Naradko, who 
presented the traditional 
gifts of bread and salt. 
The bread signifies that 
Jesus is the “Bread of 
Life,” and the salt reminds 
Christians that they are to 
be “the salt of the earth.”

After blessing the gifts, the 
clergy processed up the 
center aisle. Metropolitan 
Soroka was welcomed 
at the iconostasis, 
recognizing his marking 
the 35th anniversary 
of his ordination to the 
holy priesthood on June 
13, 1982, and was 
ordained as a bishop on 
June 13, 1996.  He was 
installed as archbishop of 
Philadelphia on Feb. 27, 
2001.

“Thank you very much 
for your warm welcome,” 
Metropolitan Soroka said. 
“I look forward to pray 
with you and to celebrate 
this gift we have of the 
priesthood and golden 
anniversary of Msgr. 
Grabowsky.”

Rev. Deacon Paul M. 
Spotts of Frackville assisted 
during the Divine Liturgy. 
St. Nicholas parishioner 
Dolores Halupa Sadusky 
stood in the center aisle 
to read the Scripture 
passages before the 
Gospel, after which Msgr. 
Grabowsky welcomed the 

Metropolitan and thanked 
everyone for attending 
and participating..

“It is a sincere pleasure 
and great joy that our 
archbishop has come 
to visit us today on this 
glorious occasion,” he 
said. “I really want to 
thank you for your singing. 
I’m sure the archbishop is 
pleased by it, too.”

Metropolitan Soroka 
began his homily by 
acknowledging those in 
attendance who have 
been a part of Msgr. 
Grabowsky’s journey 
in serving Christ in the 
past 50 years, whether 
as parishioners or 
participants in prayer 
groups and other church 
activities.

“Throughout the Gospel 
we are continually struck 
with a radical call to 

Msgr. Grabowsky Honored on Golden Jubilee of Priestly Ordination

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka 
is greeted at the entrance to St. Nicholas 
Ukrainian Catholic Church in Saint Clair.

discipleship, particularly 
to the Apostles to follow 
Jesus Christ, but also a 
radical call which applies 
to you and me — to all 
of us,” the archbishop 
said. “A radical call to 
discipleship. Jesus invited 
the Apostles to follow Him, 
and they immediately left 
the people that they were 
with to follow Jesus. This 
call is heard daily in our 
lives by you and me in 
some respect. To make a 
surrender and follow and 
live in the ways that He 
wants. We are asked to 
deny our own preferences 
that might stand in the 
way of following in what 
Jesus would want of us. If 
you want peace of mind 
and be right with God, 
you really have no choice. 
We are compelled to do 
it because of our change 
of nature. It is the Holy 

(continued on next page)
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Spirit that urges you and 
I to become who we are 
meant to be in God’s 
hands. Because we are 
anointed with the Holy 
Spirit, we are compelled 
to respond in a positive 
way for our betterment.”

On the jubilee, 
Metropolitan Soroka said, 
“We are gathered in this 
beautiful St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church in Saint Clair, 
the clergy, religious, 
faithful of the parish and 
other parishes, friends, 
neighbors, all sharing 
their offering of grace 
and gratitude to almighty 
God for the gift of Msgr. 
Grabowsky as His priest. 
This call to Msgr. Myron 
to follow Jesus Christ as a 
priest occurred 50 years 
ago. On this golden 
anniversary this year, it 
allows for our reflection 
on our relationship with 
the Lord through him 
and with him as a priest. 
Throughout these past 
50 years, Msgr. Myron 
has faithfully and boldly 
dispensed the Word of 
God to numerous people. 
“Through the humble 
hands of this priest, God 
has touched hundreds, 
perhaps thousands, of 
people through the Holy 
Mysteries of Baptism, 
Confirmation, Eucharist, 
marriage, confession, 
prayers for healing. He 
has taught many children 
and parents and all the 

faithful in the parishes 
where he has served in 
the past 50 years. He has 
prayed with you, he has 
prayed for you. He has 
walked with you in joyful 
times, he has walked with 
you in sad times, like the 
grief in the loss of loved 
ones, praying for the souls 
and burying the earthly 
remains with the hope of 
the resurrection in Jesus 
Christ and offering God’s 
loving presence and 
compassion by his being 
there as a priest.”

The archbishop added, 
“Msgr. Myron Grabowsky 
has served the Lord with 
a beautiful, energetic 
spirited manner, always 
eager that everyone 
comes to know the saving 
power of Jesus Christ 
and the compassionate 
presence of the Blessed 
Mother of God. You know 
sometimes I think you all 
agree with me that he 
almost comes across too 
eager, pushy at times, 
but that is his unique 
gift. It reveals a sense of 
determination. ‘I’ve got to 
do this. I have to make 
this happen.’ That zeal, 
that determination, for 
the care of the soul of 
everyone he meets. Why? 
Because he doesn’t want 
anyone to miss out on the 
opportunity to know our 
Lord Jesus Christ. What 
a beautiful example for 
you and I, especially in 
this world where we get 

‘Don’t affect anybody 
too strongly. Be gentle, 
be careful.’ Be he is full 
of energy, like that rabbit 
with the batteries. Each 
priest is gifted with talent 
and skills and should be 
allowed to fully develop 
them and be encouraged 
to us them in a unique 
and meaningful way. We 
ought not to try to remold 
the special giftedness that 
each priest is given. And 
sometimes we do that, 
comparing this priest with 
that priest, oh he’s like 
that, he should be like 
this. We ought not do that 
with one another because 
each of us have a special 
gift to be expressed in our 
lives in our unique, special 
way.”

Metropolitan Soroka 
thanked Msgr. Grabowsky 
for his 50 years of 
priesthood and his service 
to the Church.

“Our hearts are filled with 
gratitude today and every 
day to almighty God for 
the gift of holy priesthood 
of Msgr. Grabowsky,” he 
said. “We thank God for 
inspiring him and guiding 
him through these past 
50 years in his journey 
of love and service. And 
especially want to thank 
Msgr. Myron that he gave 
that big yes to God to 
follow Him in service as 
a holy priest. Thank you, 
Msgr. Myron, for your 
‘Yes’ to God for allowing 

God to work through you 
in the service to the faithful 
who you were called to 
minister to. Thank you for 
persevering in the difficult 
times, the challenging 
times, and showing us how 
to reach to reach our to 
our Lord and Savior Jesus 
Christ in times of need 
and confusion. Thank you, 
Msgr. Myron, for bringing 
to so many the presence 
of our Lord and Savior 
Jesus Christ through the 
Holy Mysteries. You have 
walked the journey with 
Jesus Christ in your daily 
life as a priest, and in that 
journey you have learned 
to become fully alive in 
your own relationship 
with your own best friend, 
Jesus Christ.” 

After the Divine Liturgy, 
an anniversary dinner 
was held across town at 
Immaculate Conception 
Social Hall, catered by 
ICC Catering. About 115 
people attended the dinner 
and program, emceed by 
the Very Rev. Archpriest 
Michael Hutsko, dean 
of the South Anthracite 
Protopresbytery of the 
Philadelphia archeparchy 
and pastor of Ss. Peter 
and Paul and Assumption 
BVM churches in Mount 
Carmel and Centralia, 
respectively.

“This is a very joy-filled 
and wonderful day as 

Msgr. Grabowsky Honored on Golden Jubilee of Priestly Ordination
(continued from previous page)

(continued on next page)
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we gather together as 
a Christian-Catholic 
community to celebrate 
the priesthood and the 
golden anniversary of 
the ordination of Msgr. 
Myron Grabowsky,” 
Father Hutsko said as 
the dinner began, with 
everyone applauding 
the honoree, which was 
followed by the invocation 
by Metropolitan Soroka, 
followed by toast by John 
Halupa.

After the dinner Father 
Hutsko introduced the 
many priests and religious 
sisters in attendance  and 
Msgr. Grabowsky was 
called to the front of 
the room.  Metropolitan 
Soroka came to the front 
with a special gift — a 
cross pendant that was 
presented to him by Pope 
St. John Paul II during his 
visit to Rome.

“I want to present to you 
a cross that now-St. John 
Paul II gave me when 
he was the pope,”  said 
Metropolitan Soroka. 
“I thought what better 
way than this year to 
give to our two priests 
celebrating their golden 
anniversaries — Msgr. 
(Ronald Peter) Popivchak, 
who celebrated just a 
short while ago and Msgr. 
Grabowsky — a relic of 
the man we’ve all come 
to admire and is a saint of 
the Church. This is blessed 
by John Paul II and given 

to me personally. God 
grant you many blessed 
and happy years.”

Father Hutsko added, 
“As we honor Msgr. 
Grabowsky on his 50th 
anniversary, we remember 
the entire priesthood and 
what it means to us to 
have a mediator before 
almighty God, to have 
someone to bring us the 
sacraments, to allow us to 
encounter our Lord and 
Savior Jesus Christ in a 
very personal and intimate 
way. I’ve known him for 
33 or 34 years. He has 
always been a beacon of 
hope, a beacon of joy, 
a beacon of mercy, and 
also a sign of God’s love 
among us.

”Msgr. Grabowsky was 
given the microphone 
and spoke briefly to 
everyone.“I am unable 
to really to thank the 
archbishop. There are 
no words, nothing, with 
the presentation of this 
beautiful cross,” he said. 
“As you all know, I wear 
the cross all the time, and 
it brings hope to so many 
who need to be given 
hope. So many individuals 
in this world are just 
looking for a place to find 
peace and rest and to 
find God.”

He added, “Jesus tells 
us in the Gospel to be 
perfect as my Father is 
perfect. Well, it’s not easy. 

Dolores Halupa Sadusky reads the first 
Scripture reading from the center aisle in St. 
Nicholas Ukrainian Catholic Church in Saint 
Clair on June 11 during the Divine Liturgy.

Msgr. Grabowsky Honored on Golden Jubilee of Priestly Ordination
(continued from previous page)

I’m still trying to be able 
to reach some perfection, 
but that is all part of our 
joy and our blessing and 
grace in our journey. I am 
very much moved by what 
has happened today. I 
want to thank you for 
your goodness and your 
kindness.”

Msgr. Grabowsky was 
also presented an 
“Apostolic Blessing” 
from Pope Francis. The 
document reads:“The Holy 
Father Francis cordially 
imparts the requested 
Apostolic Blessing to 
Mons. Myron Grabowsky 
on the occasion of the 
50th Anniversary of his 
Ordination to the Sacred 
Priesthood and through 
the intercession of the 
Virgin Mary invokes an 

abundance of Divine 
g r a c e s . “ U k r a i n i a n 
Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception, 
Philadelphia, Pennsylvania 
— May 25, 1967-2017.”

Msgr. Ralph J. Chieffo 
spoke briefly before 
offering the benediction. 
At the dinner’s conclusion, 
Msgr. Grabowsky walked 
around the room to 
greet everyone and give 
them the opportunity to 
venerate the cross, a relic 
blessed by Pope St. John 
Paul II. 
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Missionary Sisters of Mother of God 
711 North Franklin Street 

Philadelphia, Pennsylvania 19123 
(215) 627-7808 

 
 
 
 

Missionary Sisters of Mother of God Hold General Chapter 
  
On June 24, 2017, the Missionary Sisters of Mother of God held their General Chapter of 
Elections at the Congregation’s Motherhouse at Philadelphia, PA.  His Grace, Archbishop 
Stefan Soroka celebrated a Divine Liturgy to the Holy Spirit at the convent chapel and then 
presided at the elections.  The following Sisters were elected for a six-year term:   
 

Sister Maria Kelly, MSMG, Mother General 
Mother Evhenia Prusnay, MSMG, 1st Councilor 

Sister Yosaphata Litvenczuk, MSMG, 2nd Councilor 
Sister Timothea Konyu, MSMG, 3rd Councilor 

 

 
 

        Sr. Timothea, MSMG, Rev. Mother Maria, MSMG,  
Most Rev. Stefan Soroka,   

Rev. Mother Evhenia, MSMG and Sr. Yosaphata, MSMG 
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A Call to Prayer 
Sunday, August 27, 2017 

Assumption of the Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic Church 
2 Blocks North of Route 42 

Centralia, Pennsylvania 
 

Noon Divine Liturgy Metropolitan Stefan Soroka celebrant 

 

1:30 – 3:30 PM:  Confessions Available 
 

2:00 PM:  Living Holy Rosary with Reflection by Father 
Martin Kobos, OFM Conv. 

 

3:00 PM:  Akafist to the Dormition of the Mother of God 
celebrated by Msgr. James T. Melnic 

 

4:30 PM:  Candlelight Procession with Icon of Our Lady 
of Pochaiv followed by Moleben to the Mother of God 
Metropolitan Stefan Soroka main celebrant and homilist 
 ●Prayers for Healing and Anointing of the Faithful 
 ●Veneration of the Icon of Our Lady of Pochaiv 
 ●Veneration of Icon and Relics of Blessed Bishop 
 Martyr Mykola Charnetsky, C.Ss.R.  the healer of souls 

 

During his historic visit in 2015, His Beatitude Major Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk, Primate of the world-wide Ukrainian Catholic Church, marveled at 
the continuing presence of the church in Centralia and the sense of true 
holiness which pervades the entire property.  His desire is for all people of faith 
to come and experience this holiness, sanctity and serenity as pilgrims to this 
holy place on the mountain.   

All are Welcome! 
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Святий пророк Ілля 
У книзі Царів описано 
про діяльність святого 
пророка Іллі. В той час 
царем в Ізраїлі був 
Ахав, що чинив велике 
зло в очах Бога та його 
дружина, безбожна 
Єзавель. Їхнє життя було 
грішне і Господь залишив 
їх, попереджуючи про 
кару, котра чекає їх, що 
вони стягають на себе 
ради негідного життя. Ілля 
повбивав усіх Ваалових 
пророків, що не служили 
правдивому Господу. 
А Єзавель погрозила 
Іллі, що він загине так, 
як він розправився із 
фальшивими пророками, 
яких підтримувала цариця. 
Пророк Господній 
злякався погрози Єзавелі, 
не радився з Богом, 
втікав, щоб рятувати своє 
життя (пор. 1 Царі9,3). 
Цар із царицею не 
переставали грішити 
перед Богом. Завдяки 
Єзавелі, підступом було 
вбито Навота й забрано 
його виноградник царем 
Ахавом. Господь послав 
Іллю до царя попередити 
його та погрозив йому 
карою. А про Єзавель, 
царицю, сказав: «Пси 
пожеруть Єзавель на 
єзреельськім полі» (ІЦар 
21,23). Ахав чинив негідне 
в Божих очах, бо до цього 
його спонукала жінка, 
Єзавель, «виробляв 
гидоти над усяку міру, 
ходивши слідом за 
бовванами». Вони 
покинули правдивого 
Бога, а покланялися 
мерзотним божкам, 
а, коли Ілля погрозив 
цареві, той надягнув на 

себе вереття і постив. 
Упокорився і Господь 
пообіцяв, що за його 
життя не наведе лиха на 
нього. Господь дотримав 
свого слова, лише вкінці 
життя ізраїльського царя 
було пробито стрілою 
із лука і він помер. А 
безбожну Єзавель було 
викинуто з дому, вона 
впала і вбилася на 
смерть. Пси роздерли її 
тіло так, що залишився 
тільки череп, руки та ноги 
(пор. ІЦар 9,35).

Знаємо, що Господь 
посилав Іллю у Сарепту 
сидонську, де вдова 
за повелінням Божим 
прокормила пророка, 
коли панувала посуха. 
Святий Іван Золотоустий, 
Учитель Церкви, ставить 
запитання: чому Ілля був 
посланий до вдови? Сам 
й відповідає: «Ілля став 
прообразом Спасителя, 
бо його прогнали свої, 
юдеї, а прийняла його 
чужинка, вдовиця. Подібно 
і Христа прогнали юдеї, а 
приймають погани (пор. 
св. Ів. Золот., «Бесіда про 
Іллю та вдовицю», п.5).

Святий пророк, не знаючи 
цього, став прообразом 
Божого Сина і то не тільки 
в цьому випадку. Його 
життя було постійною 
мандрівкою. Він був то в 
одному, то в іншому місці, 
виконуючи волю Бога. 
Часами був дуже строгий, 
бо його боліла душа 
тому, що його народ 
віддалявся від Бога, часто 
служив ідолам, порушував 
Божий закон. А Господь 

вибрав Іллю як захисника 
й провідника служіння 
правдивому Богові. Про 
цей факт послухаймо 
знову повчання святого 
мужа, який пише 
наступні слова про Іллю: 
«Йому було приємно 
терпіти біди і бачити, 
як поправляють своє 
життя юдеї, чим відмінити 
загрозливу нужду і 
бачити їх навернутими до 
попереднього нечестя» 
(пор. пор. св. Ів. Золот., 
«Бесіда про Іллю та 
вдовицю» п.5). Цей же 
святий стверджує, що 
пророк навів на юдеїв 
голод та посуху не 
через те, що вони його 
переслідували та гонили, 
бо Ілля терпів разом з 
ними, але, щоб явилася 
його Божественна 
ревність. До певної 
міри Ілля був твердого 
характеру і не бажав 
просити Господа, щоб 
той послав дощ на 
землю, хоч бачив великі 
терпіння людей, тварин 
й птахів від браку води. 
Однак, він бажав, щоб 
люди зрозуміли свої 
помилки, відверталися 
від поклоніння ідолам й 
навернулися до служіння 
правдивому Богові.

У Новому Завіті описано 
про те, що Син Божий 
преобразився на горі 
Тавор, а біля нього 
з’явилися два пророки: 
Мойсей та Ілля. Святий 
І. Золотоустий ставить 
запитання: Чому, коли 
преображався Ісус 
Христос з’явився Ілля? І 
дає таку відповідь, щоб 

люди не вважали Сина 
Божого за пророка Іллю, 
бо так багато думали 
й говорили про Христа, 
як про Іллю чи одного із 
пророків. А крім цього, 
юдеї звинувачували 
Спасителя за порушення 
законів і богохульство, а 
присутність Іллі на горі 
Тавор, заперечувало 
їхні судження та здогади, 
Ілля, коли б так було, що 
Ісус порушував закон, не 
стояв би поряд із Христом 
(пор. св. Ів. Золот., Бесіда 
LVI на Мт п.1).

П о д и в л я й м о 
безстрашність Іллі, 
котрий ради зберігання 
Божого закону та 
прослави правдивого 
Бога часто ризикував 
життям, не боявся 
приблизитися до царя 
та сказати йому правду. 
Не можемо замовчати й 
того, що пророк втікав 
від переслідування та 
скривався, щоб його не 
зловили й не стратили. 
Однак, був ревний 
за Божу славу і то не 
тільки, щоб самому 

(Ïродовження на ст. 29)
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Sisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 Years of BlessingsSisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 Years of Blessings
July IntentionJuly Intention ::
Heavenly Father, As Sisters Servants gather from around the world
to convene for our General Chapter, we pray for guidance and
wisdom for each participant.  May they be enlightened by You,
God Almighty, as they discern the leadership team that will
serve for the next six years.  May they be blessed with strength
to serve, wisdom to judge and love to guide each and all their
endeavors.  We ask this through Blessed Josaphata our first
Sister Servant 

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 ССНДМССНДМ - - Липень:Липень:
Небесний Отче! Коли Сестри Служебниці зберуться з

усього світу на нашу Генеральну Капітулу, ми молимося за
провід та мудрість для усіх учасників. Просвіти їх, Все-
могутній Боже, щоб вони мудро обрали провід, який слу-
житиме протягом наступних шести років.
Поблагослови їх силою служити, мудрістю судити та з
любов’ю управляти у всіх їхніх працях. Просимо цього за
посередництвом Блаженної Йосафати, нашої першої Се-

стри Служебниці.
Будь ласка, приєднуйтесь до нас, Будь ласка, приєднуйтесь до нас, 

у молиу 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 співдіяло на більшу славу Божу, честь
Марії і мир по всьому світі.

довершувати цього, але 
бажав, щоб слава Божа 
звершувалася й у ближніх. 
Візьмімо близько до свого 
серця життя святого й 
великого пророка Іллі, 
та стараймося просити 
у нього правдивого духа 
і мужності у служінні 
Богові та ближнім. Нам 
не грозить кара так, як 
грозила Іллі, однак, ми 
часто порушуємо закон 
Божий, коли кланяємося 
різним божкам, коли 
віримо у ворожбу, в 
чари, в якісь пороблення. 
Народ віддаляється від 
Бога тоді, коли не ходить 
у церкву в неділі й свята, 
не молиться, не постить 
у приписані церквою дні. 
Християни чинять зле, 
якщо невірні у подружжі, 
коли порушують шосту 
Заповідь Божу, коли 
допускаються крадежі, 
очорнюють ближніх, 
гніваються тощо. Потрібно 

Святий пророк Ілля 

святого славного Іллі, 
щоб прийшов до нас й 
погрозив карами, хоч 
вони й так приходять через 
докори сумління, через 
різні хвороби й нещастя, 
котрі прикликаємо на 
себе грішним життям. 
Не ображаймо Господа! 
Любімо нашого Бога, а 
він буде благословити 
нас й посалити добро, 
освячення й спасіння. Хай 
Пресвята Богородиця 
береже нас від усякого 
грішного лиха! Святий 
пророче, славний Іллє, 
моли Бога за нас!. 

† Ігор (Возьняк) 
Архиєпископ Львівський, 
УГКЦ 

м. Яремче, 2 серпня 2010 
р.Б.
http://www.ugcc.lviv.ua

(продовження ç попередньої сторінки)

(Ïродовження на ст. 29)
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Sisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 years 

On June 21st, the 
Sisters Servants of 
Mary Immaculate, in 
Sloatsburg, NY, hosted 
the Hierarchy, clergy and 
religious of the Eastern 
and Western churches 
to celebrate 125 years 
of their founding as an 
Apostolic Congregation 
in Zhuzhel, Ukraine.  
The celebration was in 
gratitude to God for 
these 125 years as a 
Congregation and also 
to acknowledge gratitude 
to the hierarchy, clergy 
and men and women 
religious who have 

served the church with 
the Sisters Servants in the 
United States.
  
The festive day began 
with a procession from 
St. Mary’s Villa to the 
Grotto where the Divine 
Liturgy was celebrated 
by Archbishop Stefan 
Soroka - Metropolitan 
of the Archeparchy of 
Philadelphia; Bishop 
Paul Chomnycky – 
Eparchy of Stamford; 
Bishop Bohdan Danylo 
– Eparchy of Parma; 
Bishop Kurt Burnette 
– Byzantine Eparchy 

of Passaic; Bishop 
John Bura – Auxiliary 
of Archeparchy of 
Philadelphia, and clergy.  
In his homily, Archbishop 
Stefan noted:   “We 
celebrate the miracle of 
a new beginning in the 
formation and existence 
of the Sisters of Servants 
of Mary Immaculate.  
We celebrate the miracle 
of new beginnings in the 
journey of your vocation 
in life, my vocation in life 
– a vocation to love and 
serve God.  We celebrate 
the new beginnings in 
the life of every Sister 

Servant amidst us and 
elsewhere in these past 
125 years.”   Following 
the Divine Liturgy, all in 
attendance gathered for 
a festive barbecue on 
the terrace of St. Mary’s 
Villa.  

The Sisters Servants invite 
all the faithful to continue 
to celebrate our 125th 
Jubilee by joining us for 
the 63rd Holy Dormition 
Pilgrimage on August 
13-14.   Glory to God! 
Honor to Mary! Peace 
to Us!
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Newly Renovated Chapel to Blessed Josaphata Hordashevska

On May 20-21, Fr. 
Philip Weiner, pastor 
and parishioners of 
St. Josaphat Church 
in Rochester, NY 
welcomed Sr. Kathleen, 
Sr. Michele, Sr. Eliane 
and Sr. Anne to the 
blessing and dedication 
of the newly renovated 
convent chapel to the 
Blessed Josaphata 
Hordashevska Chapel, 
foundress of the Sisters 
Servants.  The dedication 
and blessing is in honor 
of the Sisters Servants of 
Mary Immaculate 125th 
Jubilee of their founding 
as a Congregation, 
in thanksgiving for the 
many years that the 
Sisters Servants served 
in the school and 
parish, and to honor 
two Parish Vocations to 
the Sister Servants of 
Mary Immaculate - Sister 
Anne Roman and Sister 
Michele Yakymovitch.

The convent building 
built in 1964, now 
serves as a residence 
for the assistant pastor 
of St Josaphat Parish 
and his family.  The 
chapel will be used for 
the celebration of daily 
liturgical services. 

The weekend began 
on Saturday with the 
celebration of the 5:00 
p.m. Divine Liturgy, 
followed by a procession 

with the Relic of Blessed 
Josaphata given as 
gift to the parish by 
the Sister Servants, the 
Antemension issued by 
Bishop Paul Chomnycky, 
OSBM, along with the 
clergy and faithful to 
the convent chapel for 
a simple blessing and 
dedication.   The first 
class relic of Blessed 
Josaphata was placed 
on the mantle in front of 
her large Icon, and will 
remain for veneration. 
Fr. Philip spoke about 
the close relationship of 
the Sisters Servants and 
St. Josaphat parish, and 
now with the Blessed 
Josaphata chapel,that 
even though the Sister 
Servants no longer serve 
in the parish,  the Sisters 
will always remain close 
to the hearts of the 
parishioners and friends 

of St Josaphat Parish. 

On Sunday morning 
parishioners gathered in 
the chapel in procession 
with the Icon and relics 
of Blessed Josaphata for 
the Divine Liturgy. At the 
conclusion of the Divine 
Liturgy, Parish Vocations 
Sister Anne and Sister 
Michelle renewed their 
vows before Fr Philip 
and parishioners in the 
presence of the Sacred  
Icon and Relic of Blessed 

Josaphata. Following the 
Divine Liturgy, the parish 
provided refreshments 
in the school cafeteria 
where the parishioners 
and Sisters gathered.  
The heartfelt generosity 
and gracious hospitality 
of Fr. Philip and St. 
Josaphat parish truly 
touched the hearts of 
the Sisters Servants. We 
pray for the Intercession 
of Blessed Josaphata!   
Glory to God!  Honor to 
Mary!  Peace to Us!
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The Sisters Servants of Mary 
Immaculate welcome all 
the faithful to the 63rd Holy 
Dormition Pilgrimage in 
Sloatsburg, NY August 12-
13, 2017 as we continue to 
celebrate the 125th Jubilee 
of our founding as the first 
Apostolic Congregation 
of Women Religious in 
the Ukrainian Catholic 
Church (of the Byzantine 
Rite).   Our dedicated 
Hierarchy and clergy will 
be present to celebrate the 
Mysteries of the Eucharist 
and Reconciliation.  The 
schedule is printed in the 
diocesan newspapers and 
on our website:www.ssmi-
us.org.   We invite you 
to come away from your 
daily routine, to journey 
to St. Mary's Villa for the 
Holy Dormition Pilgrimage 
which honors the Mother of 
God, who always guides 
us to her Son.  We pray 
that your pilgrimage will 
be filled with many graces 
and blessings, so that you 
may return to your homes 
renewed in your faith, and 
witness God's love to the 
world.   We also invite you 
celebrate our 125th with a 
piece of our Jubilee cake, 
don't forget to ask for it!  
Glory to God! Honor to 
Mary! Peace to Us!

Sister 
Kathleen, 
SSMI

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!  Нам Мир!  

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 Хорпарафії 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 ВладикаІван Бура, єпископ-помічник Філадельфійської Архиєпархії
Преосвященний Владика Василь Лостен,Єпископ-Емерит

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

12:00 p.m.   Божественна Літургія (англійською мовою в каплиці 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)  
3:30 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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Sarah Bellfy, Nineliya Martinez, Zachary 
Mattes received First Confession at Holy 
Ghost Church in West Easton, PA, on the 
feast of the church, Pentecost Sunday June 
25, 2017. Also pictured are the family and 

Fr. Daniel Troyan.

Emilia Kachai and Zachary Kachai
received First Confession at St. Nicholas 

Ukrainian Catholic Church
801 Carmel  Road, Millville, NJ.

on June 10th, 2017.  Also pictured is 
Fr. Roman Sverdan.

First Confessions

Ascension Manor Celebrates 4th of July with BBQ for Residents

Ascension Manor is a Senior Citizen Apartment Complex under the direction of the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia, 215-922-1116, Equal Housing Opportunity
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Академія Святого Василія Великого Ïрощає Випускників 2017

В суботу, 3-го червня 
відбулася ґрадуація 
молодих студенток 
Академії Святого 
Василія Великого в 
Дженкінтавн, ПА.  Ці 
випускниці є готові на 
слідуючу фазу життя – 
університетські студії.  
Високий рівень курсів 
в Академії приготовив 
дівчат до вступу до 
різноманітних коледжів, 
включаючи приватні та 
стейтові школи, великі 
та менші університети, 
католицькі й світські 
коледжі.  Вони 
від’їжджають в далечінь 
яка досягає аж до 
Чікаґа, Мейн, та 
Тампи на Фльориді, і 
тримаються так близько 
дому як Теmple, Drexel 
та West Chester 
Університети.  Випускна 
Кляса 2017 одержали 

академічні стипендії в 
сумі $9,583,484.

Випускниці Академії 
п р е д с т а в л я ю т ь 
р і з н о м а н і т н і с т ь 
шкільних зацікавлень 
– академічних, 
конкурсів природних 
студій та літератури, 
атлєтики, музичного та 
мистецького розвитку, 
та суспільної служби. 

Ц ь о г о - р і ч н і 
“ в а л е д и к т о р і я н ” 
Наталія Куковська 
та “салютаторіян” 
Маделина Ріман 
здобули найвищі оцінки 
за всіх учениць. Наталія, 
парафіянка церкви Св. 
Матея, включила 10 
гонорових курсів та 6 
“AP” кляс в своїх студіях.  
Також записалася на 
два курси у Менор 

Коледжу через 
“Diocesan Scholar” 
програму.  Здобувши 
найвищі оцінки із 
випускної кляси, Наталія 
представила Академію 
в програмі “Best of 
Class” на станції 6ABC. 
Наталія була вибрана 
до Студентської Ради, 
де вона служила 
президентом. Грала 
на кляринеті в шкільній 
орхестрі чотири роки, 
та була прийнята 
до Національного 
Гонорового Товариства 
(National Honor 
Society).  Вона була 
сильною змагункою 
на команді кошеківки, 
та разом із спів-
дружинниками виграли 
чемпіонат Католицької 
Академічної Ліґи цього 

року. Вона стрілила 
понад 1000 пунктів 
скрізь часу в середній 
школі, понад 1000 
“rebound goals” та 
виконала понад 600 
бльоків. Наталію 
вибрали на дружину “All 
Stars” та нагородили 
в і д з н а ч е н н я м 
найціннішого змагуна 
Католицької Академічної 
Ліґи.  Наталія буде 
продовжувати студії 
у Лефаєт Коледжу 
на повній атлєтичній 
стипендії, студіюючи 
хемічну інженєрію.

Маделина Ріман, 
салютаторіян, є друге 
покоління в Академії 

(Ïродовження на ст. 35)
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Святого Василія.  Вона 
перенеслася до Академї 
після двох років в Мавнт 
Сейнт Джосеф Академії.   
Вона є із парафії Св. 
Франциска Ассиського 
у Нориставні, і 
також брала курси 
в Менор Коледжу в 
програмі “Diocesan 
Scholar.”  Маделина, 
котру прийнято 
до Національного 
Гонорового Товариства, 
брала 7 гонорових 
курсів та 4 AP кляси.  
Її шкільні зайняття 
включали суспільну 
поміч через “SBA Cares,” 
праця при шкільній 
газеті та над шкільними 
відеами, як і участь на 
спортивних дружинах 
відбиванки, кошеківки 
та бігу.  Одержавши 
дві стипендії від Монмат 
Університету, Маделина 
там буде продовжувати 
дальші студії в ділянці 
Бізнесу.

Ґрадуантки Кляси 
2017 вписалися до 
Товариства Алюмнок 
на програмі Визнання 
Випускниць, котра 
відбулася тиждень 
перед ґрадуацією. На 
цій імпрезі були видані 
нагороди за академічні 
здобуття, за працю 
в Учнівській Раді, за 
суспільну службу, 
провідництво в різних 
клюбах та імпрезах, 

між іншими визнаннями.  
Десять випускниць із 
найвищими здобутими 
оцінками були 
нагороджені медалями.

Ця ґрадуація 
була останньою 
для відступаючої 
директорки Ґвен Коте.  
Підчас своєї 3-річної 
каденсії, п. Коте 
підселила відносини 
Академії із сусідньою 
околицею, із школами 
звідки походять учениці 
Академії, із батьками, 
як і з алюмнами.  Вона 
була прихильником 
підсилювання зв’яску 
Академії із українською 
громадою, даючи 
ученицям нагоду 
більше познайомитися 
із українським 
католицьким обрядом, 
як і традиціями, 
історією і культурою.  
Під проводом п. Коте, 
Академія переробила 
розклади і формати кляс, 
більше відображаючи 
потреби цього століття; 
закінчили проєкт 
підготовки шкільної 
електрнічної системи 
на ужиток власних 
комп’ютерів ученицями, 
і тим уможливлювати 
модерніші способи 
навчання; заснували 
Музичну Академію, 
встановили нагороди 
видатним алюмнам, 
як і виставили перший 

Карнаваль на шкільній 
посілості.

Академія Святого 
Василія Великого вітає 
нову директорку школи, 
п. Констанс ДіАнджело.  
Пані ДіАнджело не 
перший раз в Академії.  
Була два роки в позиції 
заступниці директорки, 
після чого була на 
позиції деканом 
студентів в Мавнт Ст. 
Джосеф Академії.  Пані 
ДіАнджело повертається 
до Академії Св. Василія 
із завзяттям будувати 
майбутнє на створеній 
фундації, та шукати нові 
дороги підтримувати 
спадщину Сестер 
Чину Святого Василія 
Великого. 

Між випускниками 
Кляси 2017 належить 
учениця із нашої 
Української Католицької 
Архиєпархії, парафіянка 
Св. Архистратига 
Михаїла  Діана Гаврих.  
В Академії, вона 
була нагороджена 
музичною стипендією, 
показуючи свої 
фортепіянови таланти 
на численних імпрезах.  
Діана є учинецею п. 
Христини Юрчакевич, 
акомпаняторки дівочого 
та камерного хору 
в Академії. Діяна є 
також талановитою 

мисткинею, студіюючи 
малярство із Сестрою 
Сузанною Матвіїв, 
ЧСВВ.  Вона була 
учасницею Українського 
Товариства при Академії 
та брала участь в 
гуртку “Mock Trial.”  
Закінчила із високим 
визнанням, та буде 
продовжувати науку в 
Temple University.

Ґ р а т у л ю ю ч и 
випускницям Кляси 
2017 та їхнім родинам, 
ми бажаємо їм Божого 
Благословення на 
життєвій дорозі.  Нехай 
знайдуть задоволення, 
радість, та нагоди 
вживати свої таланти 
на людське добро та на 
Славу Божу.  Многая 
Літа!

Подала: Леся 
Пенкальська

Академія Святого Василія Великого Ïрощає Випускників 2017

(Ïродовження на ст. 35)

(продовження ç попередньої сторінки)
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HOLY MYRRH-BEARERS, SWARTHMORE, PA. 
HOSTS THE MEN OF LOURDES FOR A SUNDAY AFTERNOON 

PICNIC AND GAMES
It was a beautiful Sunday afternoon when Holy 
Myrrh-Bearers hosted their neighbors, the Men of 
Lourdes.  The men live net door to the Church whose 
house was built at the same time Holy Myrrh-Bearers 
was founded.  Eight men from the house attended 
an afternoon of activities.  The afternoon started with 
Kristen Shegda leading the men in making their own 
Phillies tee shirts.  Bob Long was busy on the deck 
cooking up Chicken on the grill.  A picnic lunch was 
then eaten on the deck followed by yard games.  
It was an afternoon filled with lots of laughter and 
joking.  The day ended with the men paying a visit to 
the Church before returning home.  What a blessing 
it was to host these wonderful men for and afternoon 
of food, fun and fellowship

News from Swarthmore, PA

“Gourmet Pierogies Are Back” – Orders Now Being 
Taken! 
 
Holy Myrrh-Bearers Parish pierogie-makers just couldn’t 
stop pinching for the entire summer and are now taking 
orders for a special run of “Gourmet Pierogies.”
 
We are offering the following special varieties:
 
Blueberry   -  $6.00  half dozen
Buffalo Chicken  -  $7.00  half dozen
Cheese Steak -  $7.00   half dozen
Jalapeno Cheddar - $5.00 half dozen
Kielbasa & Sauerkraut  -  $7.00  half dozen
 
Order yours by Sunday, August 13th and pickup 
between noon and 5:00 pm. on Saturday,  August 
19th. 
 
Please place your order by calling our parish office at 
(610) 544-1215 or send us an email at HMBChurch@
verizon.net.  Please leave your name, phone #, and # 
of dozen requested.  All pickups are made in the Parish 
Hall located at 900 Fairview Road in Swarthmore/
Ridley Township.
 
Thanks for your support!

Manor College connects 
its past with its future 

by partnering with Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University in 

Ukraine

On Wednesday, May 31, 2017, Jonathan Peri, 
President of Manor College and Dr. Stephen 
Grieco, Vice President of Academic Affairs 
met via Skype with Igor Tsependa, Rector and 
Andriy Zagorodnyuk, Vice Rector of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian National University  in 
Ivano-Frankivsk, Ukraine to sign a first of its 
kind partnership agreement connecting the 
two institutions for collaborations.

Read the entire article on https://manor.edu/
manor-college-connects-its-past-with-its-future/
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Ïатріарха Святослава вітала Ïарафія УГКЦ св. Михаїла в 
місті Тусон, Аріçона, США

1-го липня 2017 р. Б. 
- це історичний день 
для маленької греко-
католицької парафії в 
південній Арізоні, годину 
від границі Мексики. 
Тут ще ніколи не бував 
жадний глава УГКЦ, а 
Патр. Святослав, після 
виснажливої програми в 
Чикаго, де інтронізував 
нового правлячого 
Архиєрея Чиказької Єпархії 
Владику Венедикта, рішив 
відвідати одну з найдальше 
віддалених парафій цієї 
величезної єпархії, понад 
2800 кілометрів від Чикаґо. 

Приїхав сюди Блаженніший 
разом з Протодияконом 
Назарієм зі Львова 
та зі своїм колишнім 
професором, о. Андрієм 
та добродійкою Галею 
Чировськими. Хоч літак 
запізнився на дві години, 
завзяті вірні Тусону вітали 
коло півночі достойного 
гостя з великим написом: 
“Вітай Патріярше!” та 
многолітсвієм. 

Наступного дня Патріярх 
відправив Архиєрейську 
Літургію при співслужінні 
місцевого пароха 
о.Чировського; пароха 
парафії Успення 
Богородиці у Феніксі,  
о. Гуґа Соутуса; його 
брата, видатного 
каноніста о. Ганібала 
Соутуса; та о. Проф. 
Д-ра Григорія Зубача 
з Фрезно, Каліфорнія. 
Майстерно усім 
провадив незаступимий 
о. Протодиякон Назарій 
Ярунів. Присутніми були 

наші вірні з Тусону, 
Феніксу, та навіть 
кількох міст Каліфорнії. 
Представники трьох 
Православних Церков: 
Грецької ( о. Е. Кантос), 
Антіохійської (о. Ф. 
Ніксон), та Православної  
Церкви Америки (видатний 
екуменіст о. Проф. Джон 
Еріксон) були присутніми, 
що свідчить про добрі 
стосунки між УГКЦ та 
православними конфесіями 
в південній Арізоні. 
Від римо-католицької 
дієцезії присутніми були 
генеральний вікарій 
монсіньйор Джеремая 
МакКарті та канцлер 
дієцезії Пані Кеті Райнгарт 
з чоловіком, а також 
почесна гвардія Лицарів 
Колумба. Рутенську 
Греком-Католицьку Церкву 
представляв о. Роберт 
Ренкін. 

Співом провадила 
добродійка і викладач 
церковної музики 
знаменита Меліта Мудра-
Зубач з донями , при 
помочі місцевого крилосу. 
Патріарха привітали при 
вході до храму голова 
Душпастирської Ради 
Дейвид Макіборський, 
голова Сестрицтва свв. 
Марти й Марії, Іванка 
Кол, та діти парафії. 

Патріарх  Святослав 
у своїй двомовній 
проповіді нав’язаній до 
свв. Безсрібників Косми 
й Дам’яня (яких пам’ять 
цього дня за григорянським 
календарем) пригадав 
вщерть виповненій 

церкві, що ми прийняли 
великий дар спасіння й 
божественного життя, 
який маємо вільно 
роздавати другим. І саме 
в цій малій але теплій та 
динамічній парафії не 
тільки українці, але люди 
різних етнічностей, рас і 
культур знаходять місце 
зустрічі з Живим Христом 
у церкві Володимирського 
Хрещення. 

Можна було відчути любов 
серед людей, родинне 
тепло цієї малої, але 
надзвичайної громади. 
Перед Символом віри 
не тільки духовенство, а 
і всі вірні вітають один 
одного поцілунком миру 
під час кожної літургії.  
Діти активно заангажовані 
в літургічне життя, люди 
солідно підготовлені до 
відвідин Патріарха. 

Після спільної фотографії, 
присутні переїхали до 
приходства парафії 
на кілька кілометрів 
віддаленого, де відбулося 
в родинній атмосфері 
неформальне прийняття. 
Після обильного 

обіду, з’явився як 
велика несподіванка 
мексиканський гурт 
співаків- музикантів 
“Маріачі Луз де ла Лун”, 
які прекрасно виконували 
народні співи сусідньої 
Мексики. Бандурист 
Лука Міллер зі Сан 
Дієго виконав старий ну 
думку. Багато присутніх 
були одягнуті в українські 
вишиванки, отож о. Андрій 
заговорив про місце 
життєдайних зустрічей 
народів і культур. 

Цей день залишиться 
незабутнім для громади 
міста Тусону, де далеко 
віддалена парафія 
відчула, що глава й 
батько УГКЦ про своїх 
людей не забуває, а як 
добрий пастир знаходить 
найдальше заблукані вівці 
Христового стада. 

В неділю 2-го липня 
Патріарх відслужив у 
найближчій сусідній 
парафії у Феніксі (200 
кілометрів) Архиєрейську 
Скжбу з нагоди 60-ліття 
парафії. Там же й відбувся 
урочистий банкет. 
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Все, що відбувається çараç в Україні, є в серці діаспори - 
Ïреçидент на çустрічі ç українською громадою

20 червня 2017 року 

Президент Петро 
Порошенко розпочав 
свій робочий візит до 
США з вшанування 
жертв Голодомору 
1932-33 років в Україні 
та спілкування з 
українською громадою.

«Більшість у світі не 
знали, де є Україна, 
не кажучи вже про 
Голодомор. А сьогодні 
не знайти в світі 
людини, яка б нас не 
любила, не поважала 
і не віддавала данину 
нашому народу», - 

зазначив Президент.

Глава Української 
держави зазначив: 
Україна пройшла велику 
відстань, незважаючи на 
шалені випробування і 
подякував українській 
громаді США за значні 
зусилля і єдність.

«Все, що відбувається 
зараз в Україні, є в 
серці діаспори. Ми це 
відчуваємо. І нам не 
потрібно звертатись за 
допомогою - діаспора 
і так робить все, 
що може», - сказав 
Президент.

Петро Порошенко 
зазначив, що завдяки 
зусиллям української 
громади військові, що 
отримали поранення в 
АТО, отримують у США 
необхідну підтримку і 
допомогу у лікуванні та 
реабілітації.

За матеріалами http://
www .p re s i den t . gov .
u a / n e w s / v s e - s h o -
vidbuvayetsya-zaraz-
v-ukrayin i -ye-v-serc i -
diaspori-p-41934
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Кардинал Леонардо Сандрі ç пастирським віçитом відвідає Україну

3 липня 2017 p. 

Від 11 до 17 липня 
триватиме пастирський 
візит до України 
кардинала Леонардо 
Сандрі, префекта 
Конгрегації для Східних 
Церков. У програмі 
візиту, який є жестом 
любові Папи Франциска 
до Української Греко-
Католицької Церкви, 
заплановано низку 
подій у Києві, Харкові, 
К р а м а т о р с ь к у , 
Слов’янcьку, Івано-
Франківську, Зарваниці 
та Львові.

Зокрема, 11 липня 
в Києві кардинал 
Леонардо помолиться 
на Майдані біля хреста 
та відвідає Музей 
Голодомору. У день 
свята Святих верховних 
апостолів Петра і 
Павла, 12 липня, гість із 
Ватикану візьме участь 
в Архиєрейській Літургії 
в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, 
а також вшанує пам’ять 

покійного Блаженнішого 
Л ю б о м и р а , 
Архиєпископа-емерита 
УГКЦ, молитвою в крипті 
Патріаршого собору. 
Тоді він поспілкується 
із журналістами в студії 
«Живого ТБ» в Києві 
та відвідає Київську 
Трьохсв я ти тел ьс ь к у 
семінарію в Княжичах.
Того ж дня, 12 липня, 
у Харкові префект 
Конгрегації зустрінеться 
із владикою Василем 
(Тучапцем), Екзархом 
Харківським, та 
ознайомиться із 
соціальним служінням 
в екзархаті, зокрема 
відвідає БФ «Карітас-
Харків». Наступного 
дня, 13 липня, 
кардинал візьме 
участь в Архиєрейській 
Божественній Літургії 
та Чині освячення 
нижнього храму й 
надбанних хрестів 
собору УГКЦ у Харкові, 
які очолить Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав. Також 
він зустрінеться 

із душпастирями 
Харківського екзархату.
14 липня кардинал 
Сандрі перебуватиме 
в Краматорську, 
де в храмі Святого 
пророка Іллі візьме 
участь в Архиєрейській 
Божественній Літургії. 
Він також зустрінеться 
із владикою 
Степаном (Меньком), 
Екзархом Донецьким, 
та священиками 
екзархату. Крім цього, 
префект ознайомиться 
із діяльністю БФ 
«Карітас-Краматорськ». 
Цього дня представник 
Ватикану відвідає 
г р е к о - к а т о л и ц ь к у 
громаду в Слов’янську 
та поспілкується із 
переселенцями.
15 липня високий 
гість відвідає Івано-
Ф р а н к і в с ь к у 
духовну семінарію 
та поспілкується із 
владикою Володимиром 
( В і й т и ш и н и м ) , 
Архиєпископом і 
Митрополитом Івано-
Франківським.

15-16 липня кардинал 
Сандрі візьме 
участь у заходах та 
богослужіннях у рамках 
Всеукраїнської прощі 
до Зарваниці. Крім 
того, відвідає Музей 
Патріарха Йосифа 
Сліпого в Заздрості.

В останні дні візиту, 
16-17 липня, префект 
Конгрегації для Східних 
Церков помолиться 
в крипті собору 
Святого Юра у Львові 
та перебуватиме в 
Митрополичих палатах. 
Про цн 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/vatikan/67468

Ïапа: Християни – це люди, які прямують проти течії
28/06/2017 
Єдиною силою 
християнина є Євангеліє! 
На цьому наголосив 
Папа Франциск під час 
загальної аудієнції у 
середу, 28 червня 2017 
р., присвятивши свої 
роздуми «християнській 

надії як силі мучеників». 
Він пригадав, що коли 
Ісус посилав Своїх учнів 
на місію, не ошукував 
їх легким успіхом, але 
відверто попереджав, 
що «звіщення Божого 
царства завжди 
викликає спротив».

Як зауважив Святіший 
Отець, Ісус вживає 
суворі слова: «Вас 
ненавидітимуть за 
моє ім’я» (Мт 10,22). 
«Християни люблять, але 
не завжди є любленими. 
Ісус відразу ставить 
перед нами цю дійсність: 

визнання віри, більшою 
чи меншою мірою, 
завжди відбувається в 
атмосфері ворожості», 
– сказав єпископ Риму, 
підкреслюючи, що 
християни – це люди, 

(Ïродовження на ст. 40)
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які пливуть проти течії. 
Й це, за його словами, 
нормально, адже «світ 
позначений гріхом, 
який проявляється в 
різних формах егоїзму 
й несправедливості», а 
той, хто наслідує Ісуса, 
«прямує в протилежному 
напрямку».

Наступник святого 
Петра підкреслив, 
що спонукою для 
цього є «вірність логіці 
Євангелія», яка є 
«логікою надії», що 
перекладається в стиль 
життя, який «ґрунтується 
на вказівках Ісуса»: 
«Першою вказівкою 
є убогість. Коли Ісус 
посилає Своїх на місію, 
то здається, що більше 
дбає про те, аби 
“позбавити їх зайвого”, 
ніж “спорядити”! У 
дійсності, християнин, 
який не є смиренним і 
убогим, неприв’язаним 
до багатств та влади, 
й, насамперед, 
неприв’язаним до себе, 
не уподібнюється до 
Ісуса».

За словами Папи, 
християнин долає 
шляхи цього світу 
«лише з необхідним 
для мандрівки, але 
із серцем, повним 
любові». Справжньою 
поразкою для нього 
є «піддатися спокусі 

Ïапа: Християни – це люди, які прямують проти течії

помсти й насильства, 
відповідаючи злом на 
зло». Ісус, кажучи учням, 
що посилає їх «як овець 
між вовків», посилає 
їх беззбройними. 
Розсудливість, а 
навіть і спритність, є 
чеснотами, які «згідні з 
євангельською логікою», 
але насильство – 
«ніколи».

«Єдиною силою 
християнина є Євангеліє. 
В часи труднощів 
потрібно вірити в те, 
що Ісус стоїть перед 
нами й не перестає 
супроводжувати Своїх 
учнів. Переслідування 
не є запереченням 
Євангелія, але його 
частиною: якщо 
переслідували нашого 
Вчителя, то як можемо 
розраховувати на те, що 
нас омине боротьба? 
Однак, перебуваючи 
посеред бурі, 
християнин не повинен 
втрачати надію, думати, 
що він покинутий. Ісус 
запевняє Своїх, кажучи: 
“Навіть волосся у вас 
на голові пораховане”. 
Це немовби сказати, 
що жодне зі страждань, 
навіть оті найменші 
й приховані, не є 
непомітними для 
Божих очей», – вів 
далі Святіший Отець, 
наголошуючи:
«Бог бачить і, без 
сумніву, захищає, а 

також дасть Свою 
винагороду. Адже 
між нами, у дійсності, 
перебуває Хтось, що 
є сильнішим від зла, 
сильнішим від мафій, 
від підступних змов, від 
тих, які наживаються за 
рахунок зневірених, від 
тих, які топчуть інших 
своїм самоуправством… 
Хтось, хто завжди 
вислуховує голос крові 
Авеля, що волає із 
землі».

Як зауважив Наступник 
святого Петра, цю 
вірність Ісусовому 
стилю, який є «стилем 
надії», вірність аж до 
смерті, перші християни 
назвали прекрасним 
словом «martirio»-
«мучеництво», що 
означає «свідчення». 
Існували інші 
можливості, її можна 
було назвати «героїзм», 
« с а м о з р е ч е н н я » , 
«самопожертва». Але 
перші християни дали 
назву, яка «випромінює 
аромат учнівства».
«Мученики, – пояснив 
Папа, – не живуть для 
себе, не змагаються за 
ствердження власних 
ідей, вони погоджуються 
вмерти лише з вірності 
Євангелію. Мучеництво 
не є найвищим 
ідеалом християнського 
життя, бо понад ним 
вивищується любов до 
Бога і до ближнього». І 

християнству суперечить 
ідея, що «мучениками 
можуть бути названі 
також і терористи-
смертники», оскільки 
в цьому «немає нічого 
з наставлення Божих 
дітей».

«Іноді, читаючи 
історії численних 
мучеників минулого 
й сьогодення, яких є 
більше, ніж у перших 
віках, – підсумував 
Святіший Отець, – ми 
вражені стійкістю, з 
якою вони переносили 
випробування. Ця 
стійкість є знаком 
великої надії, якою 
вони надихалися: надії, 
впевненої у тому, що 
ніщо й ніхто не зможе 
відокремити їх від Божої 
любові, дарованої нам 
в Ісусі Христі. Нехай 
же, – побажав Папа, 
– Господь Бог завжди 
дає нам сили бути Його 
свідками. Нехай дасть 
нам жити християнською 
надією, насамперед, 
під час прихованого 
мучеництва, що означає 
добре та з любов’ю 
виконувати наші 
щоденні обов’язки».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/06/28/
папа_християни_–_це_
люди,_які_прямують_
проти_течії/1321818

(продовження ç попередньої сторінки)
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Глава УГКЦ: «Святий Йосафат - мученик çа єдність 
християн і Христової Церкви»

Неділя, 25 червня 2017, 
p.

Ми прийшли сьогодні 
до цього величного 
храму в цій міжнародній 
прощі, аби вшанувати 
особу, яку ми оспівуємо 
як світильника, який дав 
себе, свою душу, своє 
життя як Добрий пастир 
за своїх овець. Ми 
зібралися, аби тут, де 
спочивають мощі святого 
с в ященном у ч е н и к а 
Йосафата, подякувати 
Богу і Святішому Отцеві 
за прославлення цього 
великого святого 
нашої Церкви в 150-ті 
роковини від дня його 
канонізації. 

Саме тут, у цьому 
святому храмі, 1867 
року, у храмове свято 
Святих апостолів Петра 
і Павла, 29 червня, 
урочисто засяяла на 
весь християнській світ 
святість нашого святого 
єпископа і великого 
мученика за єдність 
християн.

Наголосив у 
проповідницькому слові 
Отець і Глава УГКЦ  
25 червня 2017 року 
під час Божественної 
Літургії в українсько-
візантійському обряді, 
котру він очолив на 
головному престолі 
базиліки Святого Петра 
у Ватикані з нагоди 

150-річчя канонізації 
святого Йосафата 
Кунцевича, мощі якого 
спочивають в цьому 
храмі.
«Ми сьогодні складаємо 
подяку Господу за те, 
що, незважаючи на 
роки і століття, його 
дух, його приклад, його 
особа здатна сьогодні 
зібрати десятки тисяч 
людей до того самого 
місця, де він був 
канонізований, аби за 
його посередництвом 
єднатися із Богом», - 
сказав проповідник. Далі 
Блаженніший Святослав 
запропонував поглянути 
на окремий вид святості 
святого Йосафата: 
«Ми його величаємо як 
єпископа та мученика 
і справедливо це 
робимо. Однак його 
мучеництво позначено 
певною життєдайною 
і святою ідеєю. Він 
є мученик за єдність 

християн і Христової 
Церкви». Тут Глава 
Церкви пригадав, що 
в 300-ліття мученицької 
смерті святого 
Йосафата праведний 
митрополит Андрей 
Шептицький говорив, 
що «Господь часом 
Духом Святим покликає 
великих людей, аби 
вершити велике діло».
«Святість, світло 
і велич святого 
Йосафата має два 
виміри», - зазначив він. 
Насамперед, Господь 
дозволив святому 
с в ященному ч е н и к у 
Йосафату глибиною 
свого духовного 
життя увібрати в 
себе духовну історію 
Київської Церкви, 
яка пам’ятає єдність 
Христової Церкви 
першого тисячоліття. 
«Саме в серце цього 
святого єпископа Дух 
Святий вклав жар, 

жагу, бажання віднови 
цієї єдності. Цікаво, що 
він перейнявся цією 
ідеєю, заглиблюючись 
у духовне життя у своїй 
монашій спільноті. 
Він жив молитовною 
літургійною спадщиною 
Київської Церкви, 
молився з тих самих 
книг, з яких молилися 
наші нез’єдинені браття 
і там він торкнув коріння 
і тої містичної пам’яті 
Київської Церкви й 
ідеї єдності Церков. 
Саме в нашій київській 
традиції в постаті 
святого Йосафата 
Господь зберіг для 
нас, нащадків, той 
жар, пам'ять, молитву 
і прагнення віднови 
єдності усіх Церков 
В о л о д и м и р о в о г о 
хрещення на наших 
землях», - додав він. А з 
іншого боку, Дух Святий 

(Ïродовження на ст. 42)



Ïостанови Сімдесят шостої сесії Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ

Субота, 17 червня 2017 
p.

13-14 червня 2017 року у 
Марійському духовному 
центрі Зарваниця, 
під головуванням 
Отця і Глави УГКЦ 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава відбулась 
Сімдесят шоста сесія 

Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
А р х и є п и с к о п с т в а 
Української Греко-
Католицької Церкви. 
Публікуємо постанови 
цієї сесії Синоду.

ÏОСТАНОВИ

Сімдесят шостої сесії 
Синоду Єпископів
К и є в о - Г а л и ц ь к о г о 
В е р х о в н о г о 
Архиєпископства УГКЦ,
13-14 червня 2017 року 
Божого, Зарваниця
 
1.      Для оживлення 
молитовного життя 
в Києво-Галицькому 

В е р х о в н о м у 
Архиєпископстві УГКЦ 
та на виконання 
програми Стратегії 
розвитку УГКЦ на 
період до 2020 року 
«Жива парафія – 
місце зустрічі з живим 
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підняв Йосафата над 
його епохою, часом, 
стосунками між різними 
Церквами. «Він більше 
ніж за 300 років до 
Другого Ватиканського 
собору, був сповнений 
того духу, який ми 
називаємо екуменічним 
рухом. Він полягає 
в шуканні способів і 
методів для відновлення 
повної єдності 
Христової Церкви», - 
пояснив Блаженніший 
Святослав.

На переконання Глави 
УГКЦ, нам потрібно 
звільнити особу святого 
с в ященному чени ка 
Йосафата від різного 
роду упереджень 
і д е о л о г і ч н и х 
містифікацій і 
наповнитися святістю і 

духом цього великого 
святого Христової 
Церкви.

«Ми сьогодні отримали 
особливий привілей і 
дар від Бога. Бо в цій 
прощі ми принесли до 
цього храму біль, сльози, 
кров, страждання 
України. За особливим 
дозволим Святішого 
Отця, ми прагнемо 
скласти все те, чим живе 
тіло нашого народу, на 
цей престол апостола 
Петра», - звернувся 
до паломників 
Предстоятель Церкви. 
«Ми сьогодні просимо, 
щоб силою і діянням 
Святого Духа наші 
болі і страждання 
перетворилися на 
чисту безкровну жертву 
нашого Спасителя. 

Глава УГКЦ: «Святий Йосафат - мученик çа єдність 
християн і Христової Церкви»

(продовження ç попередньої сторінки)

І звідси, із гробу 
апостола Петра, наче 
чистий пахучий дим 
молитовного кадила 
вознесилася до 
Престолу небесного. 
Сьогодні просимо 
святого Йосафата у 
з’єднанні із апостолом 
Петром про молитву за 
Україну. Ми прагнемо 
тут молитися за мир на 
нашій українській землі, 
який приходить з небес 
і якого світ не має. Ми 
прагнемо будувати 
вільну і незалежну 
європейську Україну, 
просвічуючи її силою 
і світлом Христового 
Євангелія. Ми сьогодні 
просимо, щоб Господь 
Бог надихнув серця 
всіх християн України 
вогнем, прагненням 
святого Йосафата до 

єдності, – «щоб усі 
були одно», як про це 
молився і заповідав 
нам наш Спаситель», 
- сказав Блаженніший 
Святослав.       
    
Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua
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Христом»:

А.   Рекомендувати 
є п а р х і а л ь н и м 
єпископам чувати 
над вихованням до 
особистої і спільнотної 
молитви в семінаріях та 
в Інститутах постійної 
формації духовенства 
та монашества.

Б.    Просити настоятелів 
засновувати при 
монастирях та домах 
чинів і згромаджень 
«школи молитви», де 
б монахи і монахині 
ділилися з вірними своїм 
молитовним досвідом.

В.    Заохочувати 
парохів організовувати 
в парафіях систематичні 
щотижневі молитовні 
зустрічі з вірними, 
на яких вони могли 
б спільно вчитися 
молитися, отримати 
необхідні знання про 
молитву та ділитися 
особистим молитовним 
досвідом.

2.      Прийняти в 
другому читанні з 
внесеними поправками 
і пропозиціями 
Д у ш п а с т и р с ь к и й 
порадник «Покликання 
мирян до участі в 
суспільно-політичному 
житті країни» і 
направити його на 

третє читання.

3.      Взяти до уваги 
дидактичні матеріали 
для курсів постійної 
формації священиків 
на тему Святого 
Таїнства Покаяння 
та рекомендувати 
їх для вжитку 
священнослужителям 
у душпастирській 
практиці.

4.      Прийняти у 
першому читанні 
Душпастирські вказівки 
щодо йорданських 
відвідин.

5.      Взяти до уваги 
звіт Комісії УГКЦ 

«Справедливість і мир».

6.      З огляду 
на відзначення 
Вселенською Церквою 
100-річчя об’явлень 
Пресвятої Богородиці 
у Фатімі (Португалія) 
заохочувати отців-
парохів кожного 13 
числа місяця від липня 
до жовтня 2017 року 
Божого проводити 
моління за мир в Україні 
і світі та розвиток 
євангелізації.

7.      Сімдесят 
сьому сесію Синоду 
Єпископів Києво-
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ 

провести в грудні 2017 
року Божого.
 
Ці постанови 
набирають чинності 
29 червня 2017 року 
Божого
 
Голова Синоду:
Блаженніший Святослав 
(Шевчук)

http://news.ugcc.ua/
documents/postanovi_
sіmdesyat_shostoi_sesіi_
s i nodu_yep i s kop і v _
k i i e v o g a l i t s k o g o _
v e r h o v n o g o _
a r h i i e p i s k o p s t v a _
ugkts_79761.html
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Ïостанови Сімдесят шостої сесії Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ

(продовження ç попередньої сторінки)
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«Семінарія – школа святості», - Глава УГКЦ 
на çавершення навчального року в Київській 

Трьохсвятительській духовній семінарії

Неділя, 11 червня 2017, 
p. 

У першу неділю 
після свята Зіслання 
Святого Духа Христова 
Церква святкує свято 
Всіх святих. Це свято 
тих, які від початку 
існування людського 
роду отримали від 
Господа Бога окремий, 
особливий, найбільший 
дар – сповнилися 
святості єдиного 
великого Бога.

Такими словами 
р о з п о ч а в 
проповідницьке слово 
Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії 
11 червня в Київській 
Трьохсвятительськ ій 
духовній семінарії з 
нагоди завершення 
чергового навчального 
року в ній. Із Главою 
УГКЦ співслужив 
владика Богдан 
(Дзюрах), Адміністратор 
Патріаршої курії УГКЦ.
На переконання 
В е р х о в н о г о 
Архиєпископа УГКЦ, 
н а й я с к р а в і ш и м , 
видимим знаком 
присутності дії Духа 
Святого є святість, яку 
можна побачити в 
людині і через людину. 
Ще в Старому Завіті 

ми читаємо про наказ, 
який дає Господь 
вибраному народові: 
«Будьте святими, як 
Господь Бог ваш святий 
є». «У книгах Старого 
Завіту святість Божа 
вважалася цілковитою 
відокремленістю світу 
Бога від світу людини. 
Святість Бога вважалася, 
як Його велич, Його 
неприступність, Його 
незбагненність і 
нездатність людини 
увійти вповні в Боже 
життя. Бог святий для 
ізраїльтян був символом 
цілковитої іншості. Він не 
був подібним ні на кого і 
ні на що те, що можемо 
бачити у видимому світі. 
Але коли Господь Бог 
вибрав собі окремий 
народ, зробив його 
народом святим, то це 
означає, що той народ 
мав бути не подібним 
до всіх інших народів, 
бо мав у своєму житті 
віддзеркалювати всі дії 
самого Бога. Це був 
народ відокремлений 
від інших, народ, який 
мав бути свідком, 
обличчям Бога в 
сотвореному світі». 
Проте з воплоченням 
Сина Божого, навіть 
більше, із Зішестям на 
всіх людей Духа Святого, 
сталося цілком інакше 
за те, що читаємо в 
книгах Старого Завіту. 

«Дух Святий подає 
людині ту саму святість, 
якою живе Бог, - вів він 
далі. -  Відокремлення 
між Богом і людиною 
зникає. Святість 
самого Бога  починає 
проявлятися через 
людину, що сповнена 
Святим Духом».

На Божественній 
Літургії ми чуємо заклик: 
«Будьмо уважні! Святеє 
святим». Що це означає? 
«Священнослужитель 
у цей момент 
починає розподіляти, 
роздроблювати Тіло 
Христове, щоб готувати 
людей до Причастя. 
Очевидно, цей заклик 
звернений до тих, хто 
вже є святим, бо вони 
освячені, відкуплені 
ціною крові Сина 
Божого, отримали 
дар хрещення, дар 
м и р о п о м а з а н н я 
і покликані стати 
причасниками Тіла і 
Крові Ісуса Христа, 
покликані бути 
причасниками Його 
святості. Але, з іншого 
боку, це величезне 
завдання для кожного 
з нас в тому дарі 
зростати, оскільки 
при народженні ми 
вже є людьми, але все 
наше життя ми повинні 
ставати Людиною. 
Так само в духовному 

християнському житті ми 
є освячені Духом Святим 
через Святі Таїнства 
Христової Церкви. 
Щодня ми повинні 
зростати у святості, ми 
повинні освячувати себе 
і світ, в якому живемо. 
Таким чином ми будемо 
віддзеркалювати в 
нашому житті життя 
святого, великого Бога», 
- закликав Блаженніший 
Святослав.

Потім проповідник 
звернувся до 
семінаристів: «Ми 
сьогодні дякуємо Господу 
Богу за особливу 
спільноту, особливе 
середовище освячення 
і дії Духа Святого, 
яким є наша Київська 
Трьохсвя ти тельсь ка 
духовна семінарія. 
Можна сказати, що 
семінарія є школою 
святості. Кожен, хто 
вступає до семінарії, 
покликаний зростати 
у святості. Я ще ніколи 
не бачив святого 
семінариста… Але кожен 
семінарист покликаний 
змагатися, щодня 
зростати у святості, яку 
Дух Святий вам хоче 
подати». Як сказав 
Предстоятель Церкви,  
коли семінаристи 
завершують навчання 

(Ïродовження на ст. 45)



в семінарії, то вони 
повинні не тільки 
самим собі, а й іншим 
вказати дорогу до 
освячення. «Пригадуєте, 
у старовинній грецькій 
культурі героєм був той, 
хто боровся і навіть 
обстоював силу людини 
на противагу грецьким 
божкам. Тому, коли 
грецький герой вмирав, 
то він хотів довести 
силу і велич людини. А 
коли вмирали мученики, 
велетні святості 
Христової Церкви, як 
плоди Духа Святого, 
то вони своїм життям 
і смертю виявляли 
силу Божу, силу Духа 
Святого, а не силу 
сотворіння. Зростати у 
святості означає бути 
готовим прийняти Божий 
дар і його засвоїти», - 

наголосив Блаженніший 
Святослав.

На його переконання, 
семінарія, як школа 
святості, є часом і 
простором, спільнотою, 
де семінаристи 
отримують Божі дари, в 
них зростають і стають 
здатними ще більший 
Божий дар отримати. «Я 
звертаюся до батьків. 
Якщо ваші сини не 
стають щороку кращими 
– тривожтеся за них! 
Це  тоді означає, що 
десь хтось до кінця тут 
щось не виконав: або 
семінаристи, або їхні 
духівники, настоятелі». 
Відтак Глава Церкви 
звернувся і до 
випускників семінарії: 
«Хоча ви закінчуєте 
навчання в  семінарії і 

отримуєте диплом, але 
ви не закінчуєте, а, 
можливо, розпочинаєте 
в своєму житті дорогу 
до святості. Ніколи  не 
закривайте книжки і не 
думайте, що ви всього 
навчилися і все знаєте 
про Бога і Церкву! 
Існують три засади 
зростання священика і 
семінариста: щоденні 
Літургія і Святе 
Причастя, молитва, 
щоденне читання 
Святого Письма».
«На початку Літургії 
ми поблагословили 
підрясники для братів, 
які успішно завершили 
перший курс свого 
навчання. Браття, 
ви стали іншими! Від 
вас тепер усі ті, хто 
споглядатимуть ваш 
духовний стрій, будуть 

«Семінарія – школа святості», - Глава УГКЦ 
на çавершення навчального року в Київській 

Трьохсвятительській духовній семінарії 

очікувати прикладу 
в духовному житті. 
Нехай цей духовний 
стрій, який ви сьогодні 
отримали, стане 
частиною вашої особи. 
Нехай милосердний 
Господь зробить усіх 
нас святими! Зростаймо 
в тих дарах, які Він нам 
дає, а ми – отримуємо!» 
- сказав наприкінці 
проповіді Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
aud io/sem іna r і ya__
shkola_svyatostі__glava_
ugkts_na_zavershennya_
navchalnogo_roku_v_
kiivskіy_trohsvyatitelskіy_
d u h o v n і y _
semіnarіi_79708.html
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METROPOLITAN STEFAN’S ANNOUNCEMENTS

Effective August 1ST, 2017, Very Rev. Mark Fesniak will begin a term of medical leave.  He will not assume 
pastoral duties as previously assigned at SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church in Berwick, 
Pa and St. Nicholas Ukrainian Catholic Church in Glen Lyon, Pa. and the responsibilities as Protopresbyter 
(Dean) of the North Anthracite Protopresbytery.

 
Effective August 1st, 2017, Rev. Roman Petryshak will assume the duties and responsibilities as Pastor of Ss. 
Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church in Berwick, PA and St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 
in Glen Lyon, PA.

Effective August 1st, 2017, Very Rev. Nestor Iwasiw will assume the responsibilities as Protopresbyter (Dean) 
of the North Anthracite Protopresbytery.  
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Happy Birthday!

З Днем народження!

July 9: Rev. John Seniw
July 10: Rev. John Wysochansky
July 10: Rev. Deacon Paul Makar

July 15: Very Rev. Archpr. Michael Hutsko
July 17: Rev. Andriy Dudkevych

July 27: Rev. John Ciurpita
August 6: Subdeacon Mr. Roman Oprysk

August 11: Rev. Roman Petryshak
August 15: Rev. Ihor Bloshchynskyy

August 17: Very Rev. Archpr. David Clooney
August 27: Rev. Paul Wolensky

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 ç Річницею Священства!

July 9: Rev. Yaroslav Kurpel (24th Anniversary)
July 10: Very Rev. Archpr. Mitrat Roman Mirchuk

(41st Anniversary)
July 13: Rev. Mark Fesniak (14th Anniversary)
July 13: Rev. Ivan Turyk (14th Anniversary)

July 20: Rev. Myron Myronyuk (14th Anniversary)
July 31: Rev. Taras Lonchyna (40th 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!

July 2017 - Липня 2017
August 2017 - Серпня 2017


