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Офіційне повідомлення щодо хіротонії 
о. Андрія Рабія 

Архиєпископ Стефан 
Сорока, Митрополит 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Української Католицької 
Архиєпархії з радістю 
повідомляє, що 
н о в о п р и з н а ч е н и й 
є п и с к о п - п о м і ч н и к 
Андрій Рабій буде 
висвячений архиєреєм 
Його Блаженством 
Святославом Шевчуком 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії з 
нагоди відкриття Синоду 
єпископів УГКЦ у неділю, 
3 вересня 2017 року, 
в Архикатедральному 
Соборі св. Юра у 
Львові, в 11 годині 
ранку. Співслужителями 
у хіротонії будуть 
Архиєпископ Стефан 
Сорока, митрополит 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії, та Владика 
Давид Мотюк, єпарх 
Едмонтонської єпархії у 
Канаді.

Наш Патріарх 
ласкаво погодився на 
пропозицію провести 
хіротонію у місті та 
країні, де народився 

і виріс владика-
номінант, проживають 
його батьки, брат та 
родина. Це також 
відображає подвійне 
вкорінення владики-
номінанта у культуру 
та традицію як України, 
так і Сполучених 
Штатів Америки, що 
є особливим даром 
для нашої Української 
Католицької Церкви. 
Н о в о в и с в я ч е н и й 

Владика Андрій одразу 
прийме в перший 
раз участь у Синоді 
Єпископів.
Відтак, Владика Андрій 
Рабій буде офіційно 
представлений в 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к і й 
Українській Католицькій 
Митрополії під час 
відправи Архиєрейської 
Божественної Літургії в 
Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного 

Зачаття в Філадельфії, 
у неділю, 24 вересня 
2017 року, в 3 годині 
пополудні, та святковим 
обідом у Катедральній 
залі.

Прошу молитися за 
в л а д и к у - н ом і н а н т а 
Андрія, щоби Господь 
Бог допоміг йому 
сповняти справно його 
єпископське служіння. 

новопризначений єпископ-помічник Андрій Рабій 
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Рукоположення новообраного 
Єпископа Андрія Рабія в Соборі 
св. Юра у Льовові, Україна, буде 
транслюватися 3-го вересня на 

каналі:  

ZhveTV’s YouTube Channel за посиланням: 
https://www.youtube.com/user/pressugcc 

www.Zhyve.tv ,

ugcc.org.ua

Собор св. Юра

11 годині ранку у Львові; 4 годині ранку EST
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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! 

This weekend!
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
 
 
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  ВЛАДИКА АНДРІЙ РАБІЙ БУДЕ ОФІЦІЙНО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В  
   ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ ПІД ЧАС  
   ВІДПРАВИ АРХИЄРЕЙСЬКОЇ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ  
   КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ, У  
   НЕДІЛЮ, 24 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ, В 3:00 ГОДИНІ ПОПОЛУДНІ, ТА  
   СВЯТКОВИМ ОБІДОМ У КАТЕДРАЛЬНІЙ ЗАЛІ. 
 
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. 
 
15 ЖОВТНЯ  СВЯТКУВАННЯ РІЧНИЦЬ ПОДРУЖЖІВ В АРХИЄПАРХІЇ;  БОЖЕСТВЕННА  
   ЛІТУРГІЯ ОБ 11 ГОД. РАНКУ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ  
   НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНС. 
 
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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Українська Католицька Архиєпархія Філадельфії 
 

Святкування   річниць  шлюбу 
Неділя, 15 жовтня 2017 р. 

 
Українська Католицька 
Катедра Непорочного Зачаття 
 
Філадельфія, Пенсильванія 
 
Запрошуємо всіх наших 
одружених вірних разом з 
нашим Митрополитом 
Архиєпископом Стефаном 

Сорокою 15  жовтня 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: 30 вересня 2017 р. 

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

Писати на адресу відділу Євангелізації:  810 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123 

Чеки виписувати на Archeparchy of Philadelphia 
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Понад 4 тисячі паломників звяли участь в 63-ій 
Успенській Прощі в Словтсбургу, Н. Й.

THE AMERICAN 
ZARVANYTSIA

The 63rd Holy Dormition 
Pilgrimage, hosted by 
the Sisters Servants of 
Mary Immaculate in 
Sloatsburg, NY on August 
12 & 13, welcomed 
4,239 pilgrims who 
journeyed from near and 
far, including Canada.  
Although God’s graces 
and blessings come to 
us whether it is raining 
or sunny, God bestowed 
beautiful weather upon 
the pilgrims this weekend 
despite the predictions.  

The theme of the 
pilgrimage was “Glory 
to God! Honor to Mary! 
Peace to Us!, which is 
the motto for the Sisters 
Servants.  The pilgrimage 
opened on Saturday, 
August 12th with the 
celebration of the 
Akathist to the Mother of 
God by Fr. Jack Custer 
in St. Mary’s Chapel.  
The pilgrims flowed out 
into the gallery, and their 
resounding voices of 
praise seemed to echo 
throughout the Villa.    

In the evening Bishop 
Kurt Burnette, Bishop of 
the Byzantine Eparchy 
of Passaic, along with 
hierarchy and clergy 
from Stamford Eparchy, 
the Archeparchy of (continued on next page)
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Philadelphia and the 
Byzantine Eparchy of 
Passaic, celebrated the 
moleben to the Mother 
of God in St. Mary’s 
Chapel again with an 
overflowing crowd of 
pilgrims.

On Sunday, Aug. 13th, 
the pilgrims were lined 
up for confessions by 
9:00 am and continued 
to prayerfully wait in 
long lines with over 
20 dedicated priests, 
including a bishop, 
hearing confessions, 
from morning until the 
afternoon.   

The Pontifical Divine 
Liturgy was celebrated by 
Bishop Paul Chomnycky, 
Bishop Bohdan Danylo, 
Bishop John Bura, 
Bishop Basil Losten and 
concelebrating clergy.  
Archbishop Stefan 
Soroka could not attend 
due to health issues. In 
his homily, Bishop Paul 
expressed gratitude 
to the SSMI’s for their 
service, but also noted 
the possibility of the non-
existence of the Sisters 
Servants in the U.S. in the 
near future, challenging 
families to respond to 
this need.  

Throughout the day, 
Divine Liturgy, various 

Понад 4 тисячі паломників звяли участь в 63-ій 
Успенській Прощі в Словтсбургу, Н. Й.

(continued from previous page)

View more pictures on the Sisters Servants 
of Mary Immaculate website at 

http://ssmi-us.org/
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(continued from previous page)

prayer services, the 
Stations of the Cross, 
the rosary, Moleben, 
blessing of the sick, 
activities for the children 
were available.  Sr. 
Janice Soluk, SSMI 
from Canada and Sr. 
Tekla Gnatyuk gave 
presentations about the 
history of the SSMI’s 
and how we continue 
to serve God’s people.  
Throughout the day, 
pilgrims reverently lit 
candles and prayed for 
their many intentions. 
Pilgrims stopped and 
shared with the sisters 
their stories.  One 
family was in distress 
as the mother had lost 
the broach during the 
pilgrimage somewhere 
on the grounds.  It 
was the broach which 
her husband gave her 
37 years ago, which 
he purchased at the 
pilgrimage in Sloatsburg 
and it was here in 
Sloatsburg where they 
met and in time were 
married.  Thankfully, the 
broach was found and 
returned. 

The final service 
officially closing the 
63rd Pilgrimage was 
the celebration of the 
Moleben to the Mother 
of God at the grotto.  

The main celebrant was 
Rev. Andriy Dudkevych, 
pastor of St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church in Passaic, NJ 
and concelebrated by 
our Hierarchy and clergy 
of the Stamford Eparchy 
and Archeparchy of 
Philadelphia.

The Sisters Servants of 
Mary Immaculate extend 
their heartfelt gratitude 
to the Hierarchy, clergy 
for their presence and 
spiritual leadership.  We 
are grateful to all of the 
pilgrims who travelled to 
Sloatsburg to receive the 
plenary indulgence and 
other graces.  

Finally, we acknowledge 
and extend our sincere 
gratitude to the many 
volunteers from the 
League of Ukrainian 
Catholic, our Lay 
Associates, from the 
local parishes, from the 
village of Sloatsburg, 
and family members 
who helped us prepare 
for this huge endeavor, 
months in advance, the 
week before pilgrimage 
and during pilgrimage.  
We extend our gratitude 
the choirs who sang the 
responses to the Divine 
Liturgies.  Our sincere 
gratitude to the parishes 

of St. Nicholas in Passaic, 
NJ, Transfiguration 
in Shamokin, NJ, St. 
Michael’s in Yonkers 
and SS Peter & Paul in 
Spring Valley, NY that 
donate each pilgrimage 
hundreds of dozens of 
pyrohy and help make 
holubchi.  

May the many blessings 
and graces received 
during the Holy Dormition 
Pilgrimage this year give 
us the love, wisdom 
and courage to witness 
Christ’s love during this 
year until the 64th Holy 
Dormition Pilgrimage on 
August 11 & 12, 2018.

Понад 4 тисячі паломників звяли участь в 63-ій 
Успенській Прощі в Словтсбургу, Н. Й.

Rev. Andriy Dudkevych during Moleben

Watch a video from the Divine Liturgy 
at https://www.youtube.com/user/

thewayukrainian
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(continued on next page)

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 Sunday, August 27, 
2017. (Last Sunday of the month during 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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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.

THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Catholic

Fraternal Life Insurance and Benefit Society

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

1912
Deposit Agreement Accounts                Fraternity                                                                               
Paying 2017

3.25% Interest Rate
Guaranteed minimum rate of 3.00% for life of contract

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

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

www.provassn.com



27 ñåðïíÿ 2017 ð.  11

Табір «Веселі канікули з Богом» у Філадельфії

З 14 по 18 серпня у 
Філадельфії пройшов 
християнський табір 
«Веселі канікули з Богом. 
Отче наш», який спільно 
зорганізували Релігійне 
Товариство українців 
католиків «Свята Софія» 
США та Сестри Чину 
св. Василія Великого. 
У заході, що відбувся в 
Духовному центрі ссю 
Василіянок Провінції 
Христа Чоловіколюбця 
у Дженкінтавн, штат 
Пенсильванія, взяли 
участь 29 дітей віком від 
6 до 12 років.
 
Тематику організатори 
опрацювали з думкою 
про любов Небесного 

Отця. «Отче наш» 
можна вважати 
Господньою молитвою 
про Царство Небесне. 
Її зміст підкреслює 
очікування на новий 
світ, у якому царює Бог і 
тільки Бог, і у якому силу 
зла цілковито знищено. 
Зрозуміння молитви 
приходить легше, якщо 
її складові пояснювати 
в контексті Царства 
Божого, яке незабаром 
має прийти. Формою 
вона схожа з іншими 
юдейськими молитвами, 
однак безсумнівно 
відзначається своїм 
християнським духом. 
«Отче наш» - це підсумок 
Нагірної Проповіді та 

блаженств.
 
Програму табору було 
створено з метою 
поєднання духовної та 
культурної спадщини 
українського народу. 
В рамках табору 
діти аналізували 

основні частини 
Господньої молитви, 
вивчали християнські 
пісні, танцювали 
банси та навчалися 
рукоділлю. Програму 

Фото: Отець Мирон Миронюк разом з монахинями, працівниками й 
дітьми в літньому таборі.

(Продовæення на ст. 12)
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координувала її автор 
Ірина Іванкович, 
Екзекутивний директор 
ТСС А, за активної 
участі катехитів Сестер 
ЧСВВ: с. Теодори Копин, 
с. Ольги Михайлюк та с. 
Василії Хвасти, а також 
за підтримки волонтерів: 
Вікторії Угрин, Андрія 
Перронґа і Дженни 
Віолі. Божественні 
Літургії відслужили о. 
монс. Петро Васло та 
о. Мирон Миронюк. 
Табір відвідав 
Високопреосвященний 
Стефан Сорока, 
М и т р о п о л и т -
А р х и є п и с к о п 
Філадельфійський.
 
Це друга спільна 
ініціятива Товариства 
«Свята Софія» США та 
Сестер Чину св. Василія 
Великого в царині 
духовного виховання 
молодого покоління 
українців «в розсіянні 
сущих».
  

П р е с - с л у ж б а 
Товариства «Свята 
Софія» США
Press Bureau

(фото: Ірина Іванкович)

Табір «Веселі канікули з Богом» у Філадельфії

Фото:  Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока разом з дітьми 
в літньому таборі.

(продовæення з попередньої сторінки)
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SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, Olyphant, PA 
7th Annual Fund Raiser Rummage Sale

A meeting was held  Saturday August 19th with the Volunteer parishioners regarding the 7th Annual Fund 
Raiser Rummage Sale for SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, at the School Gym 133 River 

Street, Olyphant, PA on September 22, 23, 24th 
2017.   Every Day starting at 8:00 a.m.-6:00 p.m 
and Sunday until 2:00 p.m.  Free Parking across 
from the school and the Parish Parking lot at 207 
River Street, Olyphant. For more info. call 570-
489-2271 or 646-241-9443

Photo: Left to Right  First Row;  Diane Yahnick, 
Rosemary Mizerak, Mayor of Olyphant, John 
Sedlak Jr.  Rev. Nestor Iwasiw, Pastor of St. Cyrils, 
Ken Koskevitch, Anna Mae Krisanda,  Lauren Telep 
Chairman (with the hat)   2nd Row, Right to left:  
Rosemary Semper, Joyce Garofalo, (to the right of 
Father Nestor and behind) Jan Eboli, Michaelene 
Davis, Sonia Maslar.  Last Row is John Turko. 
(Photo by Lauren Telep.)
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Swarthmore, PA 
“Giant Community Flea Market & Craft Fair” – 

Saturday, October 14th
 
Everyone is invited to Holy Myrrh-Bearers Church, 900 Fairview Road, in Swarthmore (Ridley Township) to 
a community-wide Flea Market & Craft Fair on Saturday October 14th beginning at 9:00 am.  If you or 
your family have non-food items to sell or if you are a non-food vendor, spaces are now being offered for 
only $20.00.   Call (610) 544-1215 to reserve  your space by October 7th.  Event is rain or shine.
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86-та Річна Проща 
 Сестер Чину Святого Василія Великого, 

Неділя, 1-го жовтня 2017 р. 
 

 “Відложіть Всі Земні Печалі: 
Знайдіть Мир Через Матір Божу” 

 
 
9 - 11 р.  Свята Тайна Покаяння (Сповідь)                   Каплиця Пресвятої Трійці  
                           та навколо каплиці 
10:00 р.  Каплиця Пресвятої Трійці – місце тихої молитви           

 
10:30 р.  Вервичка   Матері в молитві     Каплиця Пресвятої Трійці 
 
11:00 р.  Процесія              від Василіянського Духовного Центру 
 
   Архиєрейська Божественна Літургія (двомовна)           В авдиторії 

Служитель:   Високопреосвященний Владика Стефан Сорока  
Митрополит-Архиєпископ  Філадельфійський, 

  Українські Католицькі Єрархи США 
    Проповідник: Високопреосвященний Владика Стефан Сорока 
    Хор:   Церковний Хор Собору Пресвятої Родини, Вашінґтон, О.К. 
       
1:30 - 5:00 п.п.              Харчування  Українські Страви             Під шатрами 
     
2:30 - 3:30 п.п.              Спеціальні програми:             Василіянський Духовний Центр 

Дитяча програма 
      Роздуми про молитву й богопосвячене життя 
      Молодіжна програма 
 
3 - 3:45 п.п  Вервиця  Матері в молитві             Ґрот Почаївської Матері Божої 
    
3:45 п.п  Благословення Релігійних Предметів             Ґрот Почаївської Матері Божої 
         
4 - 5:00 п.п.               Молебень (двомовний)    Ґрот Почаївської Матері Божої  

Служителі:      Українські Єпископи та священики 
    Проповідник:   Високопреосвященний Владика Стефан Сорока 
    Хор:     Церковний Хор Собору Пресвятої Родини, Вашінґтон, О.К. 
 
5:00 п.п.               Благословення транспортних засобів      Паркувальна площа 
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July 30 - St. John's in Northampton said 
good bye to our administrator Fr. Roman 
Petryshak with a small "THANK YOU" 
social. We all enjoyed his tenure with us 
and wished him well on his new assignment.

August 6 - St. John's Northampton welcomes 
Fr. John Seniw on his new assignment. GODS 
BLESSINGS on him during his tenure with us.

Northampton, PA Parish
thanks Fr. Petryshak for his 

service to the parish and 
welcomes Fr. Seniw

Blessing Flowers on the 
Feast of the Dormition at 

the Cathedral
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78th ANNUAL LUC CONVENTION 

Hosted by North Anthracite Council 
October 6, 7 and 8, 2017 

Genetti Best Western Hotel and Conference Center 
77 East Market Street, Wilkes-Barre, PA 18701 

 
Ми запрошуємо Bас на Північно-Cхідну Пенсильванію! 

 
CONVENTION THEME: 

“DIAKONIA: SERVING ONE’S NEIGHBOR – SERVING CHRIST” 
 

SCHEDULE 
 

         Friday, October 6                                                    Saturday, October  7                                                                      
 
9:00am to 6:00pm  -   Registration                                9:00am –  Morning Prayer 
1:30pm – Opening Ceremony                                           9:30am -  Breakfast                                
2:00 to 5:00pm – Business Meeting                              10:30am – Speaker on “Diakonia”   
7:00 to 10:00pm – Welcome Dinner                               11:15am  –  Panachyda 
        “An Evening in Lviv”                                               12 noon -   Hospitality 
                                                                                      1:00pm –  Visit to the Myrrh Streaming Icon 
                                                                                                      of Our Blessed Mother – “Kardiotissa”                                                                                       
      Sunday, October 8                                                  6:00pm  – Cocktails [cash bar]   
                                                                                                                 7:00pm  –  Festive Banquet                                                                                
9:30am – Hierarchical Divine Liturgy                            10:00pm  - Raffle                
               at SS. Peter and Paul Church, Plymouth 
12 noon – Brunch  
 1:30pm – Closing Ceremony  
 
 
For additional information and registration:  
Janina Everett at 570 759-2824 or Michael Trusz at 570 489-1256 
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Remembering +Very Reverend Joseph Szupa 
on the first anniversary of his passing.

Koliva (boiled wheat, nuts and spices) was blessed at 
the Panachyda in memory of Fr. Joseph Szupa

On Monday, July 10, 
2017 +Very Reverend 
Joseph was remembered 
on the first anniversary 
of his passing into 
eternal life at his home 
parish of Holy Myrrh-
Bearers in Swarthmore, 
Pa.  Parishioners, family, 
friends and his fellow 
priests gathered to pray 
for +Fr. Joe.  Reverend 
John Ciurpita, seminary 
mate of Fr. Joe was 
the main celebrant 
along with, Very Rev. 
Taras Lonchyna, Dean 
of New Jersey, Rev. 
Paul Makar, and Rev. 
Walter Pasicznyk.   Also 
in attendance was Rev. 
George Worshak, Rev. 
Edward Higgins and Rev. 
Paul Wolensky.  Rev. 
John  Ciurpita preached 
on the Gospel of the 
day, the sower and the 

Priests making the Great Entrance, Rev. John Ciurpita, Very Rev. 
Taras Lonchyna, Rev. Paul Makar and Rev. Walter Pasicznyk

seed, and how +Fr. Joe’s 
priestly life was and 
example to us of what 
it means to be the good 
soil in which the seed is 
able to grow and bear 
fruit a hundred fold.  At 
the end of the Divine 

Liturgy the Panachyda 
was celebrated at which 
Koliva, boiled wheat 
with nuts, dried fruit 
and spices was blessed, 
reminding all present that 
it is the seed that dies 
that is able to sprout to 

new life.  The Koliva was 
distributed at a luncheon 
reception that followed 
in the parish hall.
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Празник Різдва Пресвятої Богородиці
8 вересня 2017 p.

О С Н О В А 
В С Т А Н О В Л Е Н Н Я 
ПРАЗНИКА

Святе Євангеліє записало 
нам дуже мало подій із 
життя Богородиці. Тут 
нічого не сказано про її 
різдво, про її молоді літа 
чи про її святе успення, ані 
навіть не подано імен її 
праведних батьків. Звідки 
ми про це все знаємо? 
Знаємо про це з традиції 
Церкви та апокрифів. 
Апокрифи — це такі книги, 
що розповідають нам про 
деякі події із життя Ісуса 
Христа чи Богородиці, про 
що не сказано у Євангелії. 
Хоча свята Церква не 
вважає апокрифів за 
автентичні книги ані за 
певне історичне джерело, 
але все-таки вони містять 
у собі багато чого з 
традиції та вірувань 
первісної Церкви.

Головне джерело вісток 
про життя Пресвятої 
Богородиці — це 
апокрифічна книга, 
написана близько 170-
180 року, що її називають 
Протоєвангелієм Якова. 
Ця книга дала мотив 
для встановлення таких 
празників: Зачаття 
Богородиці святою 
Анною, Різдва Пресвятої 
Богородиці, Введення 
в храм та свята в 
честь Иоакима й Анни. 
Звідси довідуємося 
про обставини різдва 
Пречистої Діви Марії, хто 
були її батьки та що вони 
звалися Иоаким і Анна.

А п о к р и ф і ч н е 
Протоєвангеліє Якова 
було в давнину у великій 
пошані, його цитують 
або пояснюють багато 
святих Отців, між ними 
святий Епіфан, святий 
Андрій Критський, святий 
Софроній, патріярх 
Герман І, святий Йоан 
Дамаскин і патріярх 
Фотій.

У Протоєвангелії Якова 
читаємо, що Пречиста 
Діва Марія по лінії 
свого батька походила з 
царського роду Давида, а 
по матері — зі священичого 
роду Арона. Її батьки 
жили в Назареті і були 
маєтні, але відзначалися 
великою праведністю та 
жертвенною любов'ю до 
Бога і ближнього. Свої 
плоди Йоаким ділив на 
три частини: одну частину 
давав на жертву для 
Бога, другу для бідних, а 
третю залишав для себе. 
Великою журбою для 
Йоакима й Анни була 
їхня бездітність. У жидів 
бездітність уважалася не 
тільки за брак Божого 
благословення, але й 
за Божу кару. З тієї 
причини вони зазнавали 
багато прикростей. Тож 
нічого дивного, що вони 
безнастанно благали в 
Бога дитини. Це була 
головна мета їхніх молитов, 
постів і милостині. І вкінці 
Господь Бог на схилі літ 
дав їм дитину, що була 
призначена на Матір 
Божого Сина.

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ — 
ДЕНЬ ВСЕСВІТНЬОЇ 
РАДОСТИ

Прихід на світ тієї, 
що мала бути Божою 
Матір'ю, є особливим 
джерелом радости для 
її батьків, Йоакима й 
Анни, для неба, для землі 
і всього створіння. Цю 
духовну радість з Різдва 
Богородиці підкреслюють 
різні святі Отці. Святий 
Андрій Критський у 
своїй проповіді на цей 
празник величає Пресвяту 
Богоматір як ту, через 
яку сповнилися всі 
пророцтва і прообрази 
Старого Завіту. І гідно 
звеличивши її найкращими 
похвальними титулами, 
він взиває до участи в 
радості небо, землю, 
море і всяке створіння 
та закінчує словами: "Бо 
сьогодні родилася дитина, 
від якої спасення Христос 
Бог і Слово, який був 
і приходячи перебуває 
на віки". А святий Йоан 
Дамаскин у проповіді 
цього дня каже: "День 
Різдва Богородиці є днем 
всесвітньої радости, бо 
через Богородицю увесь 
людський рід обновився 
і смуток праматері Єви 
перемінився у радість".

Так і богослуження цього 
дня повні радісних тонів, 
наче б це було Христове 
Різдво або Його світле 
Воскресення. Головні 
мотиви цієї радости — 
це кінець бездітности 
праведних Йоакима й 

Анни, початок нашого 
спасення, предивна 
гідність богоматеринства, 
особлива роль і значення 
Богородиці в ділі спасення 
людського роду.

З Різдва Пречистої Діви 
Марії найперше радіють 
її батьки. На стихирах 
Стиховні малої вечірні 
Церква закликає їх: 
"Радійте, Йоакиме й Анно, 
радійте, бо від неплідної 
родиться Причина нашої 
радости і спасення".

З Різдва Богородиці 
радіють ангели й люди: 
"Всечесне твоє Різдво, 
Пресвята Діво чиста, — 
співаємо на "Господи 
возвах" малої вечірні, 
— множество ангелів на 
небі і людський рід на 
землі славить, бо ти стала 
Матір'ю Творця всіх Христа 
Бога. Того блага¬ючи, 
не переставай молитися 
за нас, що на тебе по 
Бозі надію покладаємо, 
Богородице

Автор: о. Юліан Катрій, 
"Пізнай свій обряд"
http://www.livingrosary.
o r g . u a / t o da y / i t em s /
praznik-rizdva-presvjatoji-
bogorodici.html
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У Львові збирають «Фруктовий кошик для Захисника України»

16 серпня 2017 p.

У Гарнізонному храмі 
святих апостолів 
Петра і Павла, що 
на вулиці Театральній 
(№11) у Львові, 
триває приурочена до 
свята Преображення 
Господнього благодійна 
акція «Фруктовий кошик 
для Захисника України». 
Таким чином львів’яни 
і гості міста можуть 
долучитися до цієї 
доброї справи і дати 
можливість українським 
воїнам відчути радість 
свята Преображення 
Господнього.

Про це в інтерв’ю РІСУ 

розповів настоятель 
Гарнізонного храму 
св. апп. Петра 
і Павла, голова 
Центру військового 
капеланства Львівської 
Архиєпархії УГКЦ, отець 
Степан Сус.

«Метою цієї акції є 
підтримка захисників 
України ¬- тих, хто 
перебуває в зоні АТО, і 
тих, які зараз проходять 
навчання на полігоні. 
Минулого року ми 
придбали понад тонну 
фруктів, які були тут 
освячені і передані в 
зону АТО. Для воїнів 
це також є жест 
нашої солідарності, 

адже вони зможуть 
відчути, що люди таки 
про них турбуються, 
переживають, є разом з 
ними і готові поділитися 
тими плодами, за 
які ми приносимо 
вдячність Богові на 
свято Преображення 
Господнє. А чому в 
Гарнізонному храмі? 
Тому що ми завжди 
це робили і тематично 
маємо обов’язок 
подбати про наших 
військовослужбовців в 
це свято. Подібні акції 
ми робимо і в День 
святого Миколая, і на 
Спаса, та в Різдвяний 
час. Ми всіма силами 
намагаємося підтримати 

військовослужбовців, 
аби вони змогли відчути 
доброту та турботу 
людей», -  розповідає 
о. Степан.

h t tp s : // r i su .o rg .ua/
ua/ index/a l l _news/
community/faith_and_
weapon/67944

Неділя, 06 серпня 2017, 
08:39

Для мене сьогодні це 
особлива і зворушлива 
хвилина. Я зміг 
пройти по стопах моїх 
великих попередників, 

Глава УГКЦ до пластунів: «Щоби стати людиною, 
потрібно навчитися любити, - любити Бога і Україну»

митрополита Андрея 
Шептицького і світлої 
пам’яті патріарха 
Любомира, на цю гору, 
до цього пластового 
табору «Сокіл». 
Вдячний Богу, що уклав 
мою дорогу так, що я 

зміг прийти сьогодні до 
вас, щоб разом бути, 
разом молитися і разом 
думати, як нам будувати 
насамперед власну 
душу, нашу українську 
молодь, будувати нашу 
вільну і незалежну 

Україну. 

Про це сказав 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді 

(Продовæення на ст. 21)
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Глава УГКЦ до пластунів: «Щоби стати людиною, 
потрібно навчитися любити, - любити Бога і Україну»

на Архиєрейській 
Божественній Літургії 
для пластунів в 
таборі «Сокіл», що 
на Прикарпатті. Із 
ним співслужили 
А р х и є п и с к о п 
Володимир, Митрополит 
Івано-Франківський, 
і владика Йосафат, 
Є п и с к о п - п о м і ч н и к 
Івано-Франківський.

«Хочу скористатися 
цією нагодою, аби 
висловити свою пошану 
і абсолютну підтримку 
українському ПЛАСТу. 
Усім вам тут присутнім 
Блаженніший Любомир 
свого часу сказав, 
що найбільшим своїм 
життєвим завданням він 
вважав бути Людиною. 
Переконаний, можливо, 
цю думку в його серце 
свого часу вклав саме 
український ПЛАСТ», - 
мовив далі проповідник.
На його погляд, аби бути 
справжньою Людиною, 
потрібно навчитися 
любити, - любити Бога 
і ближнього: «Як ми 
навчимося і будемо 
вміти любити Бога і 
Україну, тоді щодня 
зможемо ставати дедалі 
більше справжніми 
людьми, які здорові і 
душею, і тілом, любов 
яких є загартована, 
випробувана і 

справжня. Тому, гадаю, 
саме тут, на цій землі, ми 
відчуваємо, як Церква і 
ПЛАСТ повинні разом 
працювати і йти в 
ногу, аби забезпечити 
українській молоді 
можливість навчитися 
любити».

«Одного разу до 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира прийшла 
стурбована дівчина 
і сказала: «Ваше 
Блаженство, а як 
можна навчитися 
любити?» А він їй на 
це: «Дитинко, потрібно 
попробувати». Гадаю, 
саме такі пластові 
табори дають дівчатам 
і хлопцям нагоду 
спробувати навчитися 
любити, поважати одне 
одного, любити тих, хто 
поруч і дарує нам себе, 
свій час, свою увагу, 
навчитися любити Бога 
через своїх батьків, 
наставників, учителів, а 
Україну через цю землю, 
на якій ви перебуваєте, 
через ці гори, природу, 
яка нас оточує», - 
сказав Блаженніший 
Святослав.

Глава Церкви запевнив 
пластунів: «У моїй особі 
ви маєте приятеля, друга, 
який прагне разом із 
вами крокувати, бо 

я теж хочу навчитися 
любити Бога і Україну. 
Гадаю, ми на цій дорозі 
допомагатимемо одне 
одному, подаючи руку. 
Прагну запевнити вас, 
що УГКЦ – ваша мати, 
вас пригортає і готова 
дати вам усе, чого ви 
потребуєте. Мені дуже 
приємно було почути, 
що тут, у пластовому 
таборі «Сокіл» щодня 
служиться Божественна 
Літургія і майже всі 
пластуни приступають 
до Святого Причастя. 
Це необхідна пожива, 
аби вміти любити. Бо 
той, хто споживає Бога, 
що є Любов, має силу 
любити».

Після Літургії всі 
помолилися Панахиду 
за пластунами, які 
віддали своє життя за 
Україну в зоні АТО. 
«Вони дали доказ 
найвищої любові. 
Історія цього пластового 
табору показує, 
що цілі покоління 
тут вчилися любити 
Україну. Недаремно, 
коли чергові окупанти 
окупували цю землю, то 
передусім заборонили 
ПЛАСТ, бо розуміли, 
що звідти виходять 
свідомі українці, 
готові навіть своїм 
життям пожертвувати 

в ім’я Боже і вільної та 
незалежної Української 
Держави. Дякую всім 
дівчатам і хлопцям, які 
пішли цією дорогою 
і стали пластунами, 
стали на цю дорогу 
навчання, гартування 
духу і тіла. Дякую всьому 
пластовому проводу, 
наставникам, які 
взяли на себе великий 
обов’язок виховувати в 
любові до Бога і України 
майбутні покоління. 
Дякую батькам, що 
довірили своїх дітей 
українському ПЛАСТу», 
- сказав Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
photo/glava_ugkts_do_
plastunіv_u_moiy_osobі_
vi_maiete_priyatelya_
yakiy_pragne_razom_
іz_vami_krokuvati_abi_
navch i t i s ya_ l yub i t i _
boga_y_ukrainu_80120.
html
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Папа: Нехай æе Марія принесе у світ Христову радість

15 липня 2017 p.
 
«Нехай же Марія 
допоможе нам стати 
святими й одного дня 
зустрітись з Нею в Раю», 
– мовив Папи Франциск 
15 серпня 2017 року 
перед молитвою 
«Ангел Господній», 
проказаною разом з 
тисячами прочан, які 
опівдні прибули на 
площу святого Петра 
у Ватикані, щоб з 
нагоди урочистості 
Внебовзяття Пресвятої 
Діви Марії почути його 
повчання, помолитись 
із ним Богородичну 
молитву «Ангел 
Господній» та отримати 
його Апостольське 
благословення.

За григоріянським 
календарем 15 серпня 
Церква відзначає 
урочистість Внебовзяття 
(Успіння) Пресвятої Діви 
Марії. Догму про те, 
що Марія була взята до 
раю з тілом та душею, 
1950 року проголосив 
Папа Пій ХІІ.

Роздумуючи над 
с ь о г о д н і ш н ь о ю 
Євангелією від святого 
Луки, що розповідає 
про те, як Пречиста 
Діва Марія поспішила 
до святої Єлизавети, 
аби допомогти їй в 
останні місяці перед 
народженням сина, 

Папа Франциск 
підкреслив, що 
найбільшим даром, який 
Марія принесла похилій 
віком кузені – і також 
усьому світові – є Ісус, 
Якого Вона вже носила 
в Своєму лоні. І з уст 
Єлизавети Вона почула 
слова, які ввійшли в 
молитву «Богородице 
Діво»: «Благословенна 
ти між жінками й 
благословен плід лона 
твого» (Лк 1,42).

В домі Єлизавети та 
Захарії, де колись 
панував смуток з приводу 
відсутності дітей, 
тепер бачимо радість 
задля майбутнього 
народження дитини: 
хлопчика, який 
стане великим 
Іваном Христителем, 
предтечею Месії-
Христа. І, за словами 
Його Святості, коли до 
них прийшла Марія, 
радість переповнює 
серця, бо невидима, 
але дійсна присутність 
Ісуса надає значення 
всьому: життю, родині, 
спасінню людства. 
«Всьому! І ця повнота 
радості виражається 
голосом Марії в 
прекрасній молитві, яку 
нам передала Євангелія 
від святого Луки, і яка, 
від першого слова 
латинською мовою 
називається “Magnificat” 
- “Величання”, – сказав 

Святіший Отець.– Це 
пісня прослави Господа, 
Який творить великі 
діла через смиренних 
людей, невідомих 
світові, як сама Марія, 
як Її обручник Йосиф, 
як і саме місце, де 
вони живуть – Назарет. 
Великі діла вчинив 
Господь з простими 
людьми, великі діла 
Господь вчиняє у 
світі із смиренними, 
адже покора є немов 
порожнеча, яка 
залишає місце для Бога. 
Смиренна людина є 
могутньою, бо Вона є 
покірною, а не тому, 
що є сильною. Саме 
в цьому полягає велич 
смиренної людини й 
покори». Далі  Його 
Святість звернувся до 
присутніх на молитві з 
проханням запитатати 
себе самих, але не 
вголос, а у серці, яким 
є наше смирення?

Молитва «Величання» 
Пресвятої Богородиці 
оспівує милосердного 
й вірного Бога, Який 
здійснює Свій задум 
спасіння через малих і 
убогих, тих, які вірують у 
Нього, які, як і Пресвята 
Діва Марія, довіряють 
Його слову. «Щаслива 
та, що повірила, бо 
здійсниться сказане 
їй від Господа», – 
вигукнула Єлизавета. В 
тому домі прихід Ісуса 

через Марію не тільки 
створив атмосферу 
радості та братерської 
спільноти, але також 
і атмосферу віри, яка 
провадить до надії, до 
молитви, до прослави 
Бога.

Папа Франциск 
висловив сподівання, 
щоб сьогодні так 
відбувалось і в 
наших домівках, аби 
святкування Внебовзяття 
Пресвятої Діви Марії 
наново принесло до 
наших домів, до наших 
громад отой величезний 
дар, оту унікальну 
благодать, яку ми 
повинні просити завжди 
і понад усі інші милості, 
які нам лежать на серці: 
благодать, Якою є Ісус 
Христос!

«Несучи Ісуса, 
Пресвята Богородиці 
приносить також і нам 
нову радість, повну 
значення; приносить 
нам нову здатність 
з вірою переживати 
найболючіші та найважчі 
хвилини; приносить 
нам здатність до 
милосердя, прощення, 
в з а ємо зро з ум і н н я , 
підтримки одні одних, 
– сказав Святіший 
Отець. – Марія – це 
зразок чесноти й віри. 
Коли вдивляємось у 

(Продовæення на ст. 23)
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Середа, 26 липня 2017 
p.

Складаю вдячність 
Господу Богові, 
який зіслав свої 
щедрі дари для всіх 
учасників Загальної 
Виборчої Капітули 
та за молитвами 
вашої співзасновниці 
блаженної Йосафати 
й ваших співсестер 
удостоїв вас цього 
в і д п о в і д а л ь н о г о 
служіння.

Пише в Листі-привітанні 
Отець і Глава УГКЦ до 
с. Софії Лебедович, 
н о в о о б р а н о ї 
Г е н е р а л ь н о ї 
настоятельки ССНДМ, 
та сестер дорадниць.
«Хочу запевнити Вас, 
дорога сестро, що 
ми високо цінуємо 

Глава УГКЦ привітав новообрану Генеральну 
настоятельку ССНДМ і нових дорадниць

жертовне служіння, яке 
так віддано звершували 
Ваші сестри в минулому 
і надалі невтомно 
продовжують це 
робити, – зазначив 
Глава УГКЦ. – Наша 
Церква й надалі 
потребує ваших ревних 
молитов, вашої праці 
в соціальній сфері, 
катехитичному служінні 
та ще в багатьох 
сферах суспільного 
життя, де сестри 
прикладом жертовного 
б о г о п о с в я ч е н о г о 
життя свідчать про 
Воскреслого Христа 
всім, хто потребує».
Глава УГКЦ запевнив 
у своїй відкритості до 
всіх ініціатив сестер, 
які будуть спрямовані 
на розвиток Церкви, 
ширення Божого слова 
та добра боголюбивого 

люду.
Додамо, 24–25 
липня 2017 року XIII 
Генеральна капітула 
обрала с. Софію 
Славомиру Лебедович із 
Провінції Матері Божої 
Неустанної Помочі з 
Польщі Генеральною 
н а с т о я т е л ь к о ю 
Згромадження сестер 
служебниць Непорочної 
Діви Марії на наступні 
шість років (2017–2023). 

Капітула обрала ще 
чотирьох Генеральних 
дорадниць.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
n ew s /g l a v a _ug k t s _
privіtav_novoobranu_
generalnu_nastoyatelku_
s s n d m _ t a _ n o v i h _
doradnits_80078.html

внебовзяту Марію, Яка 
остаточно сповнила 
Свою земну мандрівку, 
дякуємо Їй за те, що 
завжди випереджує нас 
у паломництві життя 
й віри, адже Вона 
– перша Учениця. І 
просимо Її, щоб і ми 
мали міцну, радісну й 
милосердну віру; щоб 
Вона допомогла нам 

Папа: Нехай æе Марія принесе у світ Христову радість

нам стати святими й 
одного дня зустрітись з 
Нею в Раю». – завершив 
Святіший Отець своє 
роздумування перед 
молитвою «Ангел 
Господній» у вівторок 
15 серпня 2017 р, а 
після проказування 
молитви мовив:
«Марії, Цариці миру, Яку 
сьогодні контемплюємо 

в небесній славі, прагну 
ще раз ввірити тривоги 
й болі народів, які 
в багатьох частинах 
світу страждають 
від стихійних лих, 
суспільних заворушень 
чи конфліктів. Нехай 
же наша Небесна 
Мати виєднає для всіх 
розраду і майбутнє в 
мирі та згоді!»

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/08/15/
п а п а _ н е х а й _ ж е _
м а р і я _ п р и н е с е _ у _
с в і т _ х р и с т о в у _
радість_/1330920

(продовæення з попередньої сторінки)
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«Лемківщина сьогодні є учителькою нової Європи», – 
Блаæенніший Святослав на ювілейній 35-й Лемківській 

ватрі в Польщі

Субота, 22 липня 2017 
p.

З ласки Божої 
цього року я зміг 
прибути до цієї Богом 
благословенної землі, 
як паломник і прочанин, 
аби тут схилити голову 
в молитві до Господа 
Бога і пом’янути ці сумні 
роковини, 70-ту річницю 
акції «Вісла». Ця сумна 
подія розпорошила 
рідних нашому серцю 
лемків по всьому світі. 
У нашій молитві ми 
хочемо торкнутися ран 
цього Божого народу та 
цієї землі.

Сказав Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час 
відкриття Лемківської 
ватри у Ждині в Польщі. 
Зазначимо, що захід 
відбувся в межах 
Всецерковної прощі на 
гору Явір.

Він додав, що вчора 
разом із численними 
паломниками молився 
на горі Явір, дякуючи 
Матері Божій за те, що 
вона пригортає до свого 
серця свій народ. «Я 
прибув сюди, аби схилити 
голову перед нашими 
п р а б а т ь к і в с ь к и м и 
храмами, перед 
могилами наших 
предків, аби в молитві 
ще раз відчути, що тут, 

на цій землі, наш народ 
жив і житиме в Божій 
присутності. Прагну 
особливо подякувати і 
згадати в молитві всіх 
батьків і матерів, які 
зуміли передати своїм 
дітям любов до цієї 
лемківської землі та 
цього благословенного 
краю. Спогадуючи 
сумні роковини, ми 
прагнемо подякувати 
за те, що не можна 
було відібрати в цього 
народу. Забрали землю, 
забрали могили предків, 
забрали наші храми 
та не могли вирвати із 
сердець людей віру в 
Бога і любов до своєї 
землі. Гадаю, сьогодні 
увесь світ і всі народи 
з подивом дивляться, 
як лемки люблять свої 
гори, як лемки люблять 
свою землю», – сказав 
Предстоятель Церкви.

За його словами, 
Лемківщина сьогодні 
є учителькою нової 
Європи, яка втрачає 
коріння, втрачає свою 
національну і релігійну 
пам’ять, втрачає свою 
віру в Бога і тому немає 
надії. А лемки цього 
всього можуть навчити 
сучасного європейця. 
«Велике вам за це 
спасибі! Мені особливо 
сьогодні приємно бути 
учасником цієї ювілейної 
35-ї Лемківської ватри. 
Чому? Тому що я зустрів 
тут так багато знайомих. 
Сюди приїхали люди 
не тільки з Польщі, 
Словаччини, України, а й 
з усього світу (з Канади, 
США, Австралії). На 
Лемківській ватрі ми 
відзначаємо свято нашої 
єдності. Однак сьогодні 
відбулася ще одна 
подія, яку, можливо, не 

всі бачили, але яка є 
невід’ємною частиною 
цього свята. Я сьогодні 
вперше зустрів і подав 
руку владиці Паїсієві. Це 
надзвичайно важливий 
момент в історії наших 
Церков, які живуть на 
одній землі. Подаючи 
один одному руки, ми 
визнали себе братами 
у Христі. Цього нам 
так сьогодні бракує», – 
відзначив Глава УГКЦ.

Наприкінці він додав: 
«Гадаю, послання, яке 
ми принесли з України, 
– це те, що велика 
Україна з вами. Ми з 
вами єднаємося, один за 
одного будемо горою 
стояти, бо в цій єдності 
– наша сила, наше 
майбутнє. Сьогодні ми 
згадуємо сумні події, 

(Продовæення на ст. 25)
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але біль Лемківщини 
– це біль всієї великої 
України. Відчуття гідності, 
яке носить у своєму серці 
кожен лемко в цілому 
світі, спонтанно стало 
гімном гідності Революції 
на Майдані. Недаремно 
лемківський плач «Плеве 

«Лемківщина сьогодні є учителькою нової Європи», – 
Блаæенніший Святослав на ювілейній 35-й Лемківській 

ватрі в Польщі

кача» став гімном 
Майдану. Спогадуючи 
ці сумні роковини, ми 
спогадуємо також і долю 
УГКЦ – вашої матері, 
яка терпіла з вами. 
Нехай Всемилостивий 
Господь благословить 
нас усіх Божим миром».

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
audio/lemkіvshchina_
sogodnі_ie_uchitelkoyu_
n o v o i _ y e v r o p i _ _
b l a z h e n n і s h i y _
s v y a t o s l a v _ n a _

y u v і l e y n і y _ 3 5 y _
l em k і v s k і y _ v a t r і _ v _
polshchі_80044.html

Ukrainian Catholic Archeparchy Restructuring Church 
Operations In Philly  

August 21, 2017

By Mark Abrams 

PHILADELPHIA (CBS) 
— Buildings and the 
cost to maintain them 
prompted the leader of 
the Ukrainian catholic 
church in Philadelphia 
to take steps to begin a 
restructuring of church 
operations.

Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka, who 
leads the Ukrainian 
Catholic Archeparchy 
– or diocese – says it 
became clear in the last 
several months that the 
church has too many 
buildings and needs 
to better manage its 
resources.

So, leading by example, 
Soroka says he ordered 
the move of the chancery 
building on North 
Franklin Street, and the 
cathedral rectory to 
space across the street 
next to the Cathedral 
of the Immaculate 
Conception.

“This building the 
chancery moved in was 
a school before. Well, 
the school’s been closed 
for 30 years already. 
And, so we kind of used 
it for a retreat center, 
for a museum, different 
things, but is that the best 
use for it,” said Soroka.

The rectory now occupies 
a former monastery here.

Soroka says he’s 
also directing pastors 
in this region to re-
evaluate their building 
needs and recommend 
consolidation steps.

As to the vacated 
buildings, Soroka says 
he’s in active negotiations 
with potential tenants to 
lease them.

h t tp : //ph i lade lph ia .
c b s l o c a l .
c om / 2 0 1 7 / 0 8 / 2 1 /
u k r a i n i a n - c a t h o l i c -
a r c h e p a r c h y -
res t ructur ing-church-
operations-in-philly/

(продовæення з попередньої сторінки)
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MEMORIAL SERVICES FOR BISHOP RICHARD

08/17/2017 

Last evening, August 
16th,  at St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Cathedral, Chicago, 
the fifth eparch of St. 
Nicholas eparchy, Bishop 
Benedict Aleksiychuk, 
accompanied by clergy 
from the Chicago 
deanery prayed for the 
repose of the soul of his 
immediate predecessor, 
the Bishop Richard S. 
Seminack.

Immediately after 
celebrating vespers 
and a panakhyda for 
the eternal memory of 
the bishop, who died 
one year earlier, the 
Сhancellor of the St. 
Nicholas eparchy spoke 
to those present in the 
church. Fr. Mykhailo 
Kuzma recalled the gift 

of life and service of the 
late bishop to the Church 
and the eparchy. In his 
reflections, Fr. Kuzma 
mentioned that Bishop 
Richard Seminack died 
at the age of 74 as a 
result of a serious illness. 
However, Bishop Richard 
sincerely desired to finish 
his mission of service as 

the fourth bishop of St. 
Nicholas eparchy, but he 
was called to his heavenly 
reward seven months 
before his 75th birthday. 
Bishop Richard was 
always fully-dedicated 
to his numerous pastoral 
responsibilities. Thus, he 
never wanted to resign 
despite his failing health. 
All were reminded that 
everyone is chosen by 
to fulfill God’s given 
potential— love God 
and share that love 
with others. This was 
eloquently reflected 
in the motto inscribed 
on the coat of arms 
of Bishop Richard. Fr. 
Kuzma summarized his 
reflections with a familiar 
quote from the letter 
of St. Paul to Timothy 
“I have fought well; I 
have finished the race; 
I have kept the faith. 
From now on the crown 

of righteousness awaits 
me, which the Lord, the 
just judge, will award 
to me on that day, and 
not only to me, but to 
all who have longed for 
his appearance.” (2 Tim. 
4:7-8).

After the services, 
everyone was invited to 
the hall for an informal 
gathering with coffee and 
cake to share memories 
of the late bishop, 
Richard, in gratitude for 
his service to the Church 
and our eparchy.

Adapted from an 
article on http://esnucc.
o r g / n e w s - e v e n t s /
news/2017/august/17/
memorial-services-brs

Photos: St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Cathedral Facebook 
page

Bishop Benedict Aleksiychuk during the Memorial Service

Fr. Mykhailo Kuzma
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Mt. Carmel-Centralia Parishes Host Annual Summer Camp—
Vacation Bible School 

Centralia, Pa.--The 4th 
Annual Summer Camp-
Vacation Bible School 
sponsored by Ss. Peter 
and Paul Ukrainian 
Catholic Church, Mt. 
Carmel and Assumption 
of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic 
Church, Centralia was 
held the week of August 
7th- 11th.  

Thirty children attended 
the five-day program 
held each day from 
10 a.m. to 3 p.m. in 
the church and on the 
grounds of Assumption 
of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic 
Church, Centralia, Pa.

The Very Reverend 
Archpriest Michael 

Hutsko, pastor of the 
parishes said, “Each 
year, the camp is open 
to all youth of the South 
Anthracite Deanery as 
well as their extended 
family, friends and 
neighbors who are 
between the ages of 
kindergarten through 8th 
grade.”

This year’s program was 
“Maker Fun Factory: 
Created by God –Built 
for a Purpose.” 

Children were broken up 
into small groups called 
Crews. Crews are an 
important part of Maker 
Fun Factory!  Here’s 
why: Kids develop new 
friendships, older kids 

shine, younger kids 
are cared for, and 
Bible lessons are more 
memorable. Each day, 
Crews will travel through 
field-tested rotations that 
reinforce relevant Bible 
points and immerse kids 
in new adventures. At 
Maker Fun Factory, one 
memorable  Bible Point 
is reinforced throughout 
each station, each day—
making it easy to apply 
long after Vacation Bible 
Camp is  over. 

The following were the 
themes for each day:

Monday Theme Day 1: 
God made you.

Tuesday Theme Day 2: 

God is for you.

Wednesday Theme Day 
3: God is always with 
you.

Thursday Theme Day 
4: God will always love 
you.

Friday Theme Day 5: 
God made you for a 
reason.

Every day the children 
participated in crafts and 
also enjoyed games and 
activities on the spacious 
church grounds.

The children also 
participated in the 

(continued on next page)



Divine Liturgy each day 
celebrated by Father 
Hutsko.

Again this year, one of 
the highlights included 
learning about the honey 
bee.  On Tuesday, Nate 
Weber, a nephew of 
Father Hutsko, who works 
for the Pa. Department 
of Agriculture, visited the  
camp and explained the 
importance of the honey 
bee to our ecosystem. 
He also explained the 
products that bees 
produce and passed a 
piece of the wax comb 
around and answered 
many questions posed 
by the children.

On Wednesday,  the 
men of the Holy Name 
Society from Ss. Peter 
and Paul’s parish, 
sponsored an afternoon 
and evening at Knoebels 
Amusement Resorts, 
Elysburg, Pa all of the 
children of our parish 
and all summer camp 
children.   The parish 
men cooked a picnic 
dinner under the park’s 
pavilions.  The campers 
were treated to unlimited 
riding on the amusement 
park rides.

The family cook out, with 
a lunch of hamburgers 
and hot dogs, chips, 

Mt. Carmel-Centralia Parishes Host Annual Summer Camp—
Vacation Bible School 

(continued from previous page)

watermelon and 
drinks was held 
on Friday after the 
closing Divine Liturgy  
During this social all 
the families involved 
in the camp, shared 
stories from the 
experiences they had 
all week.  This was 
also an opportunity 
for parents to share in 
the camp experience. 

Throughout the 
week, the children 
were encouraged to 
look for examples of 
the presence of God 
in their homes and 
communities.

The camp is made 
possible by the 
year-round special 
fundraising efforts 
of parishioners of 
Ss. Peter and Paul 
Church, coordinated 
by parishioner Amy 
Lapointe.

27 ñåðïíÿ 2017 ð.  28

Learning about honey bees
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Happy Birthday!

З Днем народæення!

September 11: Rev. Volodymyr Kostyuk
September 12: Rev. Gregory Maslak
September 13: Very Rev. Archpr. Mitrat
                   Roman Mirchuk
September 15: Rev. Msgr. Myron Grabowsky
September 25: Rev. Vasyl Putera
September 29: Rev. Wasyl Kharuk

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 Щедро 
Благословить Вас. Многая Літа!

September 2017 - Âåðåñíÿ 2017

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

September 20: Rev. Ruslan Romanyuk
                   (8th Anniversary)
September 21: Rev. Andriy Dudkevych
                   (22nd Anniversary)
September 23: Rev. Petro Zvarych
                   (17th Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками 
Слуæіння в Господньому 
Винограднику!


