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У Львові відбулася хіротонія Єпископа-помічника 
Філадельфійської архиєпархії Андрія (Рабія)

Неділя, 03 вересня 
2017 p.

У соборі Святого Юра 
у Львові 3 вересня 
2017 року під час 
Архиєрейської Літургії, 
яку очолив Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав, відбулася 
урочиста хіротонія 
владики Андрія (Рабія), 
Єпископа-помічника 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії.

Н а с а м п е р е д 
Апостольський нунцій 
в Україні, Архиєпископ 
Клаудіо (Гуджеротті), 
прочитав буллу від 
Святішого Отця 
Франциска, в якій Папа 
Римський проголошує 
отця Андрія Рабія 

Єпископом-помічником 
Ф і ладел ьф і й с ь к им , 
іменованим титулярним 
єпископом Германіціяни 
(США), уділяючи всі 
права та накладаючи 
всі обов’язки, що 

Владика Андрій Рабій

пов’язані з гідністю 
єпископа та з урядом 
згідно з нормами 
Кодексу канонів Східних 
Церков.

Під час проповіді до 

вірних Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав відзначив, 
що ми щойно стали 
учасниками і свідками 
особливої події. «Ми 
побачили, – сказав 
Предстоятель УГКЦ, 
– як Отець Син і 
Дух Святий дбають 
про нашу Церкву. 
Зі своєї таємничої 
глибокої незбагненної 
волі на Господь 
насадив виноградник 
Української Греко-
Католицької Церкви по 
цілому світу...».

Проповідник нагадав, 
що минулого тижня 
у Києві та Львові ми 
святкували 50-річчя 
Світового конгресу 

(Ïродовæення на ст. 3)
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українців. «Я побачив 
наших українців з різних 
куточків земної кулі: 
з Південної Африки, 
Японії, Китаю, із тих 
країн, де ми собі навіть 
не уявляємо, що там 
сьогодні присутня наша 
Церква через наших 
вірних синів і дочок. 
Ми сьогодні стали 
учасниками хіротонії 
нового єпископа, якого 
Отець посилає, аби 
подбати про нашу 
Церкву у США», – 
відзначив Глава Церкви.

Ми сьогодні запитуємо 
себе, каже архиєрей, 
що це означає. 
Яке Євангеліє, який 
благовіст сьогодні 
благовістує Українська 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к а 
Церква з України – своєї 
матірньої території для 
синів і дочок у всьому 
світі? «Насамперед – 

У Львові відбулася хіротонія Єпископа-помічника 
Філадельфійської архиєпархії Андрія (Рабія)

це те, що Господь і ми, 
як Його слуги, дбаємо 

про наших вірних у 
всьому світі. Спитаймо 

себе сьогодні, в якому 
стосунку цей служитель 
чи ми, як єпископи, 
священики, вірні, є з 
Господарем Божого 
винограднику? Ми не 
є його власниками, 
не є його найманими 
працівниками. Тоді ким 
ми є? Ким є цей єпископ, 
якого сьогодні перед 
нашими очима об’явив 
Господь? Він є учасником 
посланництва самого 
Сина Божого, Ісуса 

Андрій Рабій буде висвячений архиєреєм Його Блаæенством 
Святославом Шевчуком під час Архиєрейської Боæественної Літургії 
з нагоди відкриття Синоду єпископів УГКЦ у неділю, 3 вересня 2017 
року, в Архикатедральному Соборі св. Юра у Львові, в 11 годині 
ранку. Співслуæителями у хіротонії були Архиєпископ Стефан 
Сорока, митрополит Філадельфійської Архиєпархії, та Владика 
Давид Мотюк, єпарх Едмонтонської єпархії у Канаді.

(Ïродовæення на ст. 3) (Ïродовæення на ст. 4)

(продовæення з попередньої сторінки)
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У Львові відбулася хіротонія Єпископа-помічника 
Філадельфійської архиєпархії Андрія (Рабія)

Христа. Йому сьогодні 
Ісус Христос силою і 
діянням Святого Духа 
дав повноту свого 
вічного священства», – 
вважає Блаженніший 
Святослав.

«Дорогий владико 
Андрію, – звернувся 
Глава Церкви до нового 
єпископа, – ми сьогодні 
говорили, що сам Ісус 
Христос, як Божий Син, 
став виноградником, у 
своїй особі поєднав дві 
природи, Божу і людську. 
Ви це урочисто визнали 
перед хіротонією. 
Можна сказати, 
що у вашій особі 
Господь Бог поєднує 
дві дійсності нашої 
Церкви — українську 
і американську. Ви є 
сином цієї землі, сином 

княжого міста Львова, 
але Господь покликав 
вас на служіння в іншій 
країні, в іншій культурі, 
в іншому вимірі 
суспільного, культурного 
і церковного буття. 
Але тих дві дійсності 

ви поєднали у своїй 
особі. Тому сьогодні ми 
відчуваємо свято сили і 
єдності нашої Церкви».

На думку Глави Церкви, 
немає значення, де 
сьогодні живуть діти 

Церкви, в Україні чи на 
поселеннях. Це один 
і той самий Божий 
виноградник, який 
Господь Бог збудував, 
якого захищає і про який 
дбає у надзвичайний 
м и л о с е р д н и й 
батьківський спосіб.

Блаженніший Святослав 
насамкінець подякував 
батькам владики Андрія 
за такого чудового 
сина.
Департамент інформації 
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / p h o t o / u _ l v o v і _
vіdbulasya_hіrotonіya_
yepiskopapomіchnika_
f і l a d e l f і y s k o i _
arhi ieparhі i_vladika_
andrіya_rabіya_80348.
html

(продовæення з попередньої сторінки)
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У Львові відбулася хіротонія Єпископа-помічника 
Філадельфійської архиєпархії Андрія (Рабія)

Я дуже хочу подякувати отцеві Тарасу Свірчуку 
за його присутність та співслужіння під час 
хіротонії в Соборі св. Юра у Львові минулої 
неділі! Він був єдиним священиком нашої 
Філадельфійської Архиєпархії на хіротонії!  - 
Bishop Andriy Rabiy’s Facebook Page

“Today I would like to 
thank the entire family, 
especially my dad and 
mom, my brother Vitalik 
and his wonderful 
wife Iryna, my friends, 
brother priests, chancery 
staff in Philadelphia, 
parishioners of Reading, 
Lancaster, Hillside, New 
Brunswick and Manville 
for your kindness, 
graciousness, assistance 
and support! I promise 
to never forget it, and 
repay you in any way 
possible for it! May the 
good Lord bless you!”  
- Bishop Andriy Rabiy’s 
Facebook Page

 У неділю, 3-го вересня, після своєї хіротонії, Єпископ Андрій Рабій окроплює вірних свяченою 
водою з балкону Митрополичих Палат при Катедрі святого Юра у Львові, Україна.  
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(continued on next page)

Coat of Arms of Bishop Andriy Rabiy

The arms of Kyr Andriy 
(Rabiy), newly-ordained 
Auxiliary bishop of the 
Ukrainian Archeparchy 
of Philadelphia, 
represents one of the 
most refined examples of 
contemporary Ukrainian 
ecclesiastical heraldry, 
and this for three 
reasons: because it was 
created by a professional 
heraldic artist; because it 
is faithful to the laws of 
ecclesiastical heraldry; 
and because of its 
simplicity. 

Coats of arms consist 
of two components: a 
shield and its external 
ornaments. The symbols 
(charges and ordinaries) 
upon the shield represent 
the identity of the 
person who bears the 
arms, while the external 
ornaments denote their 
rank and position. Each 
arms is described in a 
heraldic language; an 
archaic form of English 
containing Norman-
French terminology. In 
that language, Rabiy’s 
arms are to be officially 
described as follows:

Or, in base three hillocks 
vert, from the central 
hillock a cross couped 
azure of three bars, the 
central bar longer than 
the upper and lower 
bars; on a chief enarched 
of the third, three mullets 

of five points argent in 
arc. The whole placed 
on a mantle purpure, 
tasselled and corded or, 
lined argent, ensigned 
with a Greek mitre, 
all set over an Eastern 
crozier and processional 
cross in saltire.

In heraldry, the two 
metalic tones of gold 
and silver are equivalent 
to the colours yellow 
and white. They are 
described as “or” and 
“argent.” Other colours 
are similarly described 
with archaic terms: 
green=vert, blue=azure, 
purple=purpure. A hillock 
is a small hill; “couped” 
means that the cross’s 
arms do not extend 
to the edge; mullets 
are stars with straight 
edges. “Saltire” means 
the episcopal cross and 
crozier are arranged in 
an “x” shape.

The internal elements 
(charges and ordinaries) 
of a new coat of arms can 
be chosen with a certain 
degree of freedom, 
provided they conform 
to heraldic principles. 
The external ornaments, 
however, are determined 
by heraldic law. A good 
heraldic artist will select 
(or help the bearer of the 
arms select), arrange, 
and depict elements 
and colours of the arms 

tastefully. The internal 
elements of these arms 
were carefully selected 
by Bishop Andriy himself, 
after a period of reflection 
and prayer. When doing 
so, he wisely chose to 
follow the rule of noble 
simplicity.

The “charges” and 
“ordinaries” on the 
shield symbolize various 
aspects of Andriy Rabiy’s 
life and mission, which 
began in Ukraine and 
continue in the United 
States of America. The 
upper heraldic “field” 
(background/zone) is 
blue and contains three 
white stars arranged in 

an arch. These symbols 
come from the arms 
and flag of the United 
States of America 
and also represent 
the Archeparchy of 
Philadelphia, where 
he serves. The curve of 
the blue field can be 
said to recall the curve 
of the heavens and the 
protective mantle of the 
Mother of God.

The lower field is yellow 
and contains a blue three-
barred cross mounted 
on green hills. Blue and 
yellow are the colours of 
Ukraine and a cross with 
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three vertical bars is the 
symbol of the Ukrainian 
Greek-Catholic Church. 
The first hill recalls 
Mount Sinai, where 
Moses received The Law. 
The second— Golgotha, 
where Christ became the 
New Law in fulfilling the 
Old Covenant. The third 
symbolizes two hills in the 
city of Lviv, Kyr Andriy’s 
birthplace: the first is the 
hill on over which the 
city’s namesake, Prince 
Lev, built the High Castle 
(a symbol of the city); 
and the second, the hill 
on which Saint George’s 
Archcathedral stands, 
where Rabiy served as a 
young man, and where 
he will be ordained a 
bishop. 

The form of the shield was 

chosen to best depict the 
internal elements, while 
drawing on a number 
of typical late medieval/ 
Renaissance Central 
European examples.

The external ornaments 
of the arms are the 
episcopal mantle, an 
Eastern crozier with 
two serpents entwined 
around the Cross 
(recalling Moses’ 
healing staff), and the 
processional cross 
carried before the bishop 
(In heraldry, only an 
archbishop has a double 
bar on this cross). While 
the internal elements 
are characterized by 
the simplicity of their 
number, colour, and 
arrangement, the 
externals are designed 

to reflect the dignity 
and solemnity of the 
episcopal office.

As an additional 
decoration, the heraldist 
trimmed the mantle with 
a yellow and blue band 
containing wheat and 
grapes, symbolizing 
the priesthood and the 
Eucharist. The mantle 
(mandyas) is ornamentally 
tied with chords to reveal 
the shield.

The Greek (Byzantine) 
mitre is ornamented like 
a crown with precious 
stones. This symbolizes 
the bishop’s authority, 
while reminding us of 
the crowns which the just 
shall received from Christ. 
Crowns are important in 
Byzantine sacramental 

Coat of Arms of Bishop Andriy Rabiy
(continued from previous page)

theology and are used 
for the Mystery of Holy 
Matrimony (also known 
as Crowning).

Episcopal mottos are not 
mandatory but are very 
common. Kyr Andriy 
chose a portion of a verse 
from the Holy Scriptures 
that summarizes his high-
priestly calling and also 
alludes to his studies 
in Church Law. Psalm 
118 (119) verse 77 is a 
prayer for God’s mercy 
upon those who follow 
His Law: “Show me 
your compassion that I 
may live, for your law 
is my delight.”  “Хай 
Твоє милосердя зійде 
на мене, і я буду жити, 
бо закон Твій – моя 
відрада.”   (Псалом 
119:77)

St. George’s Ukrainian Catholic Cathedral, Lviv, Ukraine
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Заява Митрополита-Архиєпископа Стефана Сороки
з Української Католицької Архиєпархії Філадельфії

щодо страæдань і ваæкої ситуації спричиненої ураганом 
Харві і його наслідків

Митрополит Стефан Сорока разом з 
Єпископом Іваном Бурою та Єпископом  
Андрієм  Рабієм, духовенством, монашеством 
та вірними моляться за тих, які постраждали 
в результаті руйнувань та затоплень, 
спричинених ураганом Харві, особливо 
у штатах Тексас та Луізіана.  Згадаймо 
у наших молитвах тих, хто загинули, і їхні 
скорботні родини та громади.  Згадаймо 
також тих, які втратили свої домівки і все 
набуте впродовж життя, і  просімо Господа 
благословити їх мудрістю і відвагою 
продовжити жити й дивитися вперед  з 
надією.    Помолімося також з вдячністю 
за рятівників, які перші прийшли на поміч, 
та медиків, які якнайшвидше налагодили 
медичну опіку над постраждалими, 
особливо над потерпілими від повені.  

Ми молимося, щоб постраждалі змогли знайти утіху пригадавши собі слова Пророка Єремії:  «Бо я 
свідомий моїх щодо вас задумів... задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття» 
(Єр. 29, 11).

Кілька років тому в нашій Архиєпархії був заснований фонд Domestic Disaster Recovery Fund, який 
допомагає постраждалим від таких природних катаклізмів як ураган Харві. Подібні нещастя, коли ми 
бачимо страждання наших близьких від втрати ними найближчих та усього земного добра, пригадують 
нам про  нашу минущу природу.  У такий час, як цей, ми покликані допомагати нашим близьким, що 
опинилися в потребі.  Якщо ви побажаєте скласти пожертву на потреби постраждалих від урагану 
Харві, просимо надсилати їх на адресу згаданого фонду.

        Domestic Disaster Recovery Fund
        c/o Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia
        810 N. Franklin Street
        Philadelphia, Pa 19123

 Пожертви звільняються від оподаткування.  Хоч такі пожертви можуть бути зроблені в будь-
який час, вони стають особливо потрібними після трагічних подій в Сполучених Штатах.  Ми стаємо 
знаряддям Його оздоровлення в молитві й допомоги ближнім у важкі моменти життя.

Нехай Бог благословить вас за ваші молитви і фінансову щедрість на потреби наших ближніх у цей 
важкий час.  
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Особливе благання за потерпілих від урагану Харві
Моæе бути додане до єктенії після Євангелія

За тих, кого спіткав 
руйнівний наступ 
урагану Харві і хто 
тепер переживає біль 
і страждання через 
тілесні пошкодження та 
втрату майна, молимось 
Тобі, вислухай і помилуй.

Господи, помилуй! (3 
рази)

Тим, які були покликані 
в дім Господній цим 
страшним стихійним 
лихом, нехай буде 
даровано вічний 
спочинок на лоні 
Авраама й місце між 
святими, а їхні  згорьовані 
близькі утішаться 
Твоєю божественною 
благодаттю, молимось 

Тобі, вислухай і помилуй.

Господи, помилуй!  (3 
рази)

За всіх тих, хто в цей 
важкий час відгукнувся 
на біду своїх близьких: 
рятувальників  та  
невтомних помічників, 
- укріпи їхні думки, тіла 

і душі та надихни всіх 
нас бути милостивими 
у своїй щедрості до 
наших братів та сестер 
у потребі, молимось 
Тобі, вислухай і помилуй.

Господи, помилуй! (3 
рази)

ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
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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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!

Місія “Зупа з канапкою” в Mount Carmel
Нам пригадуються слова 
Ісуса: “Істинно кажу 
вам: усе, що ви зробили 
одному з моїх братів 
найменших, - ви мені 
зробили” (Мт. 25, 40), - 
коли ми  спостерігаємо 
як парафія кожні два 
тижні організує місію 
“Зупа з канапкою”  для 
тих членів  громади, які 
опинилися б потребі.  
Парох, Всечесніший 
П р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско, і його 
парафіяни приготовляють 
на своїй парафіяльній 
кухні при церкві й 
пропонують поїсти в 
парафіяльному залі  
гарячу зупу з канапкою 
потребуючим людям. 
Численні парафіяни, 
волонтери залучаються 

до приготування обіду 
й обслуговування 
потребуючих.  Щомісяця 
парафіяни щедро 
жертвують  на цю 
програму парафії.  
Дехто з сусідів парафії 
приєднується до них 
із вдячності за поміч 
членам громади, які 
опинилися в складній 
ситуації.  Ця програма 
надихає всі наші парафії 
замислитися над нашою 
чуйністю та відповіддю на 
потреби наших сусідів – 
громад навколо парафій.  
Щедрість парафії 
служить натхненням для 
інших – бути щедрими і 
співчутливими до потреб 
ближніх.  Архиєпископ 
Стефан Сорока 
несподівано відвідав 

Місію в четвер, 23 серпня 
і подякував пароху й 
вірним за їхній приклад  
любові та щедрості до 
ближніх, які не належать 
до парафіяльної 
громади.  Цей візит 

привніс особливу радість 
і доброту в спілкування 
пароха, парафіян та 
відвідувачів кухні – та 
натхненням сам по собі.   
Вітаємо і дякуємо!

На фото стоять зліва направо:  Abbie 
Timmins,  Christine Bogner,  Joanne Mudry,  
Fr. Michael Hutsko,  Antoinette Shedleski 
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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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Deacon Paul Spotts incenses the 18th century replica of the Miraculous 
Icon of Our Lady of Pochaiv during the procession of pilgrims to 
the outdoor  chapel to the Assumption of the Blessed Virgin Mary 
Church during the 2nd Annual Call to Prayer  Marian Pilgrimage in 
Centralia, Pa. (Photo: George Ann Novak-Katchick)

The Faithful duirng the Service at Assumption of the Blessed Virgin 
Mary Ukrainian Catholic Church.  (Photo: Andrew Perrong)

Відбулося друге паломництво до храму Успіння 
Ïресвятої Богородиці УГКЦ в зруйнованому 

американському містечку Централія
Четвер, 31 серпня 2017 
p.
Близько 400 паломників 
зі штату Пенсільванія 
(США) зібралися біля 
маленької церкви 
Успіння Пресвятої 
Богородиці УГКЦ 27 
серпня 2017 року в 
м. Централія. Перше 
паломництво до цієї 
святині відбулося 
минулого року. Про 
це повідомив о. Джон 
Філдс.

Варто зазначити, два 
роки тому, 10 листопада 
2015 року, Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав відвідав цю 
церкву в супроводі 
Архиєпископа Стефана 
(Сороки), Митрополита 
Філадельфійського, та 
пароха цього храму. 
Після душпастирського 
візиту Глави УГКЦ 
і з благословення 
Митрополита Стефана 
ця святиня проголошена 
місцем паломництва.

«Церква тут вижила, 
незважаючи на великі 
труднощі, що були в 
Централії, та попри 
вимушене переселення, 
яке жителі повинні 
були витримати. 
Навіть коли настає 
катастрофа церква 

(Ïродовæення на ст. 4)
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Metropolitan Archbishop Stefan Soroka 
greets pilgrims during the 2nd Annual Call to 
Prayer Marian Pilgrimage in Centralia, Pa. 
(Photo: Dani Fresh NewsWorks)

(continued on next page)

Відбулося друге паломництво до храму Успіння 
Ïресвятої Богородиці УГКЦ в зруйнованому 

американському містечку Централія

діє», - прокоментував 
Архиєпископ Стефан. 
Він зазначив, що цей 
храм присвячений 
Діві Марії, адже вона 
наближає нас до Бога.
Після Літургії 
відбулася хресна хода 
паломників. А потім 
усі прочани молилися 
Молебень до Божої 
Матері перед копією 
Почаївської ікони Божої 
Матері, який очолив 
Митрополит Стефан. 
Після цього паломники 
були помазані миром.

Департамент інформації 
УГКЦ

Довідка

Централія (англ. 

Centralia) – містечко, 
розташоване у штаті 
Пенсільванія, США. 
Через підземну пожежу, 
що розпочалася в 1962 
році, чисельність жителів 
зменшилася з 1 000 (у 
1981 році) до 12 осіб 
(у 2005 році), з 2007 
року постійно проживає 
9 осіб. Централія тепер 
вважається найменш 
густонаселеним містом 
у штаті.

У Централії практично 
не залишилося 
заселених будинків. 
Більшість із них було 
знесено і ця місцевість 
тепер виглядає як луг із 
кількома прокладеними 
через нього вулицями. 
Єдина церква, що 
залишилася в місті, 

– церква Успіння 
Пресвятої Богородиці 
УГКЦ. Щотижня в 
суботу тут проводяться 
богослужіння.

h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / p h o t o /
v%D1%96dbu losya_

druge_palomni ts tvo_
d o _ h r a m u _
u s p % D 1 % 9 6 n n y a _
p r e s v y a t o i _
bogorodi ts%D1%96_
ugkts_v_zruynovanomu
_amerikanskomu_m
%D1%96st%D1%96
_tsentral%D1%96ya_
80324.html

(продовæення з попередньої сторінки)

СОТНІ ЛЮДЕЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ÏРОЩІ, ЩО ВІДБУЛАСЯ В 
УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСÏЕННЯ ÏРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ В ЦЕНТРАЛІЯ, ÏЕНС.

У неділю, 27 серпня 
2017 року, вірні з 
околиць і прочани 
уже вдруге зібралися, 
щоб відсвяткувати за 
юліянським календарем 
свято Успення Пресвятої 

Богородиці під час 
відпусту в Українській 
Католицькій Церкві 
Успення Пресвятої 
Богородиці в Централія, 
штат Пенсильванія.  Для 
них це стало нагодою 
спільно помолитися до 

Пресвятої Богородиці в 
одній з перших церков 
у Сполучених Штатах.  
Чудові сині бані церкви, 
збудованої на гірському 
схилі у вугледобувній 
частині Пенсильванії, 
запросили людей 

пізнати нескінченну та 
незбагненну присутність 
Пресвятої Богородиці в 
нашому земному житті.  
Відпуст розпочався о 12 
годині дня Божественною 
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Very Rev. Archpriest John Fields 
offers the homily on August 27, 
2017. (Photo: George Ann Novak-
Katchick)

Procession (Photo: George Ann Novak-Katchick)

Літургією, відтак була 
відправлена Жива 
Вервиця, Акафіст  
Успення Божої Матері, 
і закінчилася проща 
Молебнем о 4:30 
пополудні.  Отець Іван 
Філдс був головним 
служителем  на 
Божественній літургії, 
а Митрополит-
Архиєпископ Стефан 
Сорока проповідником  
під час Молебня.  
Прочани могли також 
помолитися перед 
старою  копією ікони 
Почаївської Божої 
Матері, датованою 
XVIII століттям, перед 
плащаницею Божої 
Матері та іконою 
Блаженного Владики 
Миколи Чарнецького з 
його мощами.

СОТНІ ЛЮДЕЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ÏРОЩІ, ЩО ВІДБУЛАСЯ В 
УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСÏЕННЯ ÏРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ В ЦЕНТРАЛІЯ, ÏЕНС.
(продовæення з попередньої сторінки)

Deacon Spotts proclaims the Gospel 
(Photo: Andrew Perrong)
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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 

86th Annual Pilgrimage to the Mother of God
“Set Aside All Earthly Cares: Find Peace Through the Mother of God” 

Come pray with us
Sisters of the Order of Saint Basil the Great, 710 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046

Sunday, October 1, 2017
Our day begins with Divine Liturgy at 11 a.m. and ends with Moleben at 4 p.m. 

ETHNIC FOOD WILL BE SERVED FROM 1 TO 4 PM
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86th Annual Pilgrimage to the Mother of God
Sisters of the Order of Saint Basil the Great

The Sisters of the Order 
of Saint Basil the Great 
are happy to announce 
this year's 86th Annual 
Pilgrimage honoring the 
Mother of God will be 
held on Sunday, October 
1, 2017 on the grounds 
of our Motherhouse in 
Fox Chase Manor, PA.  
The theme of this year's 
Pilgrimage is "Set Aside All 
Earthly Cares: Find Peace 
Through the Mother of 
God.”

The usual beginning of 
this day is the opportunity 
for the Sacrament of 
Reconciliation starting at 
9am.  A Divine Liturgy 
will be celebrated at 
11:00.  We are honored 
to announce that the 
homilist for the day will be 
His Grace, Metropolitan 
Archbishop Stefan Soroka.  
Responses at the Divine 
Liturgy and Moleben will 
be sung by the choir from 
the Ukrainian Catholic 
Shrine of the Holy Family 
in Washington, D.C.   
Lunch will be available 
afterwards, featuring 
traditional Ukrainian food.  
The day will conclude with 
a prayer service (Moleben) 
at 4:00 pm in the Grotto.

There will also be a 
program for children, 
youth and those seeking 
to deepen their prayer 
life.  

For further information, please call 215-379-3998 ext. 17 or visit the 
Sister's website at www.stbasils.com or on Facebook at www.facebook.
com/pages/Sisters-of-the-Order-of-St-Basil-the-Great-Jenkintown-
PA/280623061977867?fref=ts. 

Photos from a past pilgrimage
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“Giant Community Flea Market & 
Craft Fair” – Saturday, October 14th - 

Swarthmore, PA
 
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.

“Regular Bi-Weekly Pierogie Sales Are Back! 
 
The word is out!  Freshly-made Potato/Cheese filled 
Pierogies are back at Holy Myrrh-Bearers Parish and 
you can get them for only $8.00 per dozen.  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.  

 
Ss. CYRIL AND METHODIUS UKRAINIAN CATHOLIC 

CHURCH, OLYPHANT, PA 

7th  Annual Fund Raiser 2017 

“RUMMAGE SALE” 
St. Cyril’s Grade School 

GYM 

133 River Street  
Olyphant, PA 

SEPTEMBER 22nd  23th  
24th  2017 

TIME: 8:00 a.m-6:00 p.m. Friday-22th & Saturday-23th. 

Sunday-24th at 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

CONTACT: Lauren Telep at cell (646-241-9443) and Rev. Nestor Iwasiw 570-489-2271 Pastor at 
SS. Cyril's and Methodius Ukrainian Catholic  Church  http://stcyrils.weconnect.com   

Free parking across the Street from St. Cyril’s Church/School on River Street (one-way street) 
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Оселя ОДВУ ім. О. Ольæича Відсвяткувала
26-ту Річницю Української Незалеæности

Лігайтон, Ïа. В суботу 
і неділю — 19-го і 20-
го серпня, 2017 року, 
на оселі ОДВУ ім. О. 
Ольжича відбувся 26-ий 
фестиваль з нагоди 27-
ої річниці Незалежности 
України.
 
І так як у кожному 
році можна було 
запримітити значну 
кількість учасників, 
які з захопленям 
у д у ш е в л я л и с я 
м и л о з в у ч н і с т ю 
української музики та 
співу.

Рівночасно появлялася 
замітка, мимо 
теперішнього гніту 
нашими вороженьками, 
наш народ був, і 
буде завжди здатний 
протидіяти бутьякому 
насильству і відновляти 
свій напріям до свободи.
  

Kazka Ukrainian Folk Ensemble dances the Hopak (Photo 
submitted by Ulana Prociuk)

Та коли публика 
в и п о в н и л а 
довколишність зовнішної 
імпрезової сцени, 
появилися на сцені 
ведучі цілої програми 
Павлина Головяк та 
Андрій Добрянський, які 

Gerdan Trio (Photo submitted by Ulana 
Prociuk)

вивязалися взірцево в 
перебігу цілої програми.
Відтак появилася на 
сцені група українсько-
а м е р и к а н с ь к и х 
ветеранів пост 42 
ім. Джека Пеленса 
з Бетлегему, Па., які 
своєю присутністю 
п р е д с т а в и л и 
н е з л а м н і с т ь 
українського духа і тоді 
прозвучали українські 
та американські гимни.
 
В продовжуючому ході 
програми ансамбль 
Казка почав забавляти 
численну публику 
своїми милозвучними 
піснями і танцями  та, 
що б збагатити вмілість 
українського мистецтва, 
музичне тріо Гердан 

також виявив свою 
здатність у виконанні 
української пісні та 
музики.
 
А всім нам відома 
скрипалька Іннеса 
Т и м о ч к о - Д е к а й л о , 
своєю віртуозною грою 
удушевляла почуття всіх 
присутніх.

Програму закінчено 
нашим славнозвісним 
гопаком. А в 8-ій год. 
Вечером — до 12-
ої рано відбулася 
Забава при звуках 
орхестри Чари — 
музика Володимира  
Сизоненка.

(Ïродовæення на ст. 20)
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Photo: Fr. Volodymyr Baran of St. Vladimir Church, Palmerton, PA during the 
Divine Liturgy at St. Andrew’s Chapel in Lehighton on Sunday, August 20, 2017. 
(Photo submitted by Ulana Prociuk)

Оселя ОДВУ ім. О. Ольæича Відсвяткувала
26-ту Річницю Української Незалеæности

В неділю урочистості 
розпочалися св. 
Літургією в каплиці св. 
Андрея Первоаваного, 
котру відправив о. 
Володимир Баран парох 
церкву св. Володимира 
в Палмертон, ПА.  
Після Літургії  отець 
посвятив овочі, котрі 
були роздані вірним.

Мистецьку програму 
відкрили ведучі 
Павлина Головяк та 
Андрій Добрянський 
разом із українськими-
а м е р и к а н с ь к и м и 
ветеранами.  Опісля 
Василь Тарасько вручив 
голові Центральної 

Управи ОДВУ д-р 
Мирославові Кий 
грамоту ОДВУ та 
оселі ім. О. Ольжича 
за підтримку програми 
бейзбол для дітей в 
Україні. 

Окрім вище згаданих 
виконавців дует 
бандуристок Оксани 
Телепко та Галі Леськів 
зачарував публіку 
своїм виступом.  Як все 
закінчино мистецьку 
частину гучним Гопаком.  
В родинній атмосфері 
гості мило проводили 
час на фестивалю та 
насичувалися смачними 
харчами.

Oksana Telepko & 
Halya Leskiw (Photo: 
Ukrainian Homestead 
of ODWU, Inc.  
Facebook page)

      
Що року 
фестиваль на оселі 
розвивається де 
можна побачити 
нові ансамблі, 
таланти та  різних 
продавців. 
 
Вже запляновано 
цікаву програму 
на наступний 
фестиваль, котрий 
відбудеться 18-
19 серпня, 2018р.
на який  всіх 
запрошуємо. 

П р е с - С л у ж в а 
ОДВУ

(продовæення з попередньої сторінки)
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Новий рік священичого формування для шести семінаристів, які навчаються в Українській 
Католицькій Семінарії святого Йосафата, розпочався у п’ятницю, 25 серпня.  До навчання в 
Католицькому Університеті Вашінгтону вони приступили з понеділка,  28 серпня.

Фото:   Успенська Проща в Церкві Успення Пресвятої Богородиці в Централія, Пенс. 
На фото( зліва направо):  Andrew Perrong, Philadelphia Archeparchy; Philip Gilbert, Chicago 
Eparchy; Subdeacon Alex Bricki, Philadelphia Archeparchy; Very Rev. Robert J. Hitchens, seminary 
rector; Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka; Very Rev. Wasyl Kharuk, spiritual director; Martin 
Nagy, Chicago Eparchy; Kairo Chorne, Philadelphia Archeparchy; Bohdan Vasyliv, Philadelphia 
Archeparchy.

Шестеро семінаристів розпочали  новий рік 
священичого формування в Українській Католицькій 

Семінарії святого Йосафата
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As Eastern Catholics, we are called and sent as missionary disciples of Jesus Christ who know and live our 
faith, and share the Good News in every nation. Every parish is meant to be not just a spiritual home for 
the faithful we have, but as an apostolic outpost – a missionary center – for the New Evangelization to all 
peoples wherever the vineyard of the Lord is planted.  

To be disciples of Christ means that we are first and foremost baptized and committed followers of Jesus 
the Way, the Truth and the Life within the communion of disciples known as the Church. It is to live the life 
in the Spirit as communicated by the apostles to the earliest Christians after Pentecost by observing apos-
tolic teaching, worship, fellowship and leadership (Acts 2:42). 

To be missionaries of Christ means that we are active participants in the apostolic call of the Church to 
make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and 
teaching them all that Christ has commanded.  

Just as the call to faithful discipleship is not limited to the lay faithful, monastics and religious, so the call 
to faithful mission is not limited to the ordained clergy who serve in Christ’s name. Every baptized and 
chrismated Eastern Catholic is called to be missionary disciples of Jesus Christ, living and spreading the 
Gospel for the sake of our own salvation and for that of the people and nations around us. 

To learn and grow as missionary disciples means that all of the People God should see themselves as part 
of the Church’s effort towards a New Evangelization. This phrase, “new evangelization” is in reference to a 
renewed missionary impetus of the Holy Spirit that seeks to draw each of us who are baptized to a deeper, 
personal and joyful encounter with Jesus Christ that inspires a simpler, informed and attractive witness of 
faith to others, inviting them to explore more deeply the meaning and message of Jesus within the com-
mon life of the Church. 

Let’s explore what each of these points mean. 

It is a renewed missionary impetus of the Holy Spirit… 

No work of the Church can occur without the energizing grace of the Holy Spirit, who in every age calls 
the Church to a world which is transformed by Christ. The grace given to the Church is the grace of holi-
ness – of theosis – and the grace of mission. This grace is renewed especially in the epiclesis of the Holy 
Spirit upon the Church and upon the Holy Gifts in the Divine Liturgy. 

 

 

Called & Sent: Living as Missionary Disciples of Christ  

E A S T E R N  C AT H O L I C  C H U R C H E S  O F  A M E R I C A  
w w w . E a s t e r n C a t h o l i c . o r g  |  C a t e c h e t i c a l  S u n d a y  2 0 1 7  

(continued on next page)

The weekend of Saturday and Sunday, September 16-17, 2017 
has been designated as Catechetical Sunday. 
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That seeks to draw each of us who are baptized… 

As baptized and chrismated Christians, we have been sealed with the grace of the Holy Spirit and made 
part of a royal priesthood and holy nation – the Church. As such, the grace of Pentecost dwells within us 
forming us into a holy temple that is a light to the nations. This is our fundamental vocation in unity with 
the shepherds and servants of the Church. 

To a deeper, personal and joyful encounter with Jesus Christ… 

This encounter with Christ happens first and foremost in the worship of the Church – the proclamation of 
the Holy Scriptures, the liturgical celebrations, sacred icons, sacramental mysteries, and gathering of the 
parish community. It also happens in times of personal prayer with the Lord, including the reading of the 
Holy Scriptures and the praying of the Jesus Prayer (“Lord Jesus Christ, Son of God have mercy on me a 
sinner!”) which should be practiced daily, as well as the common life of the family as the domestic church. 
During His earthly ministry, Jesus walked daily with His disciples, forming them by His words, deeds and 
presence. Every Christian should seek to develop such a personal and daily walk with Christ whom we en-
counter providentially in every circumstance and person in our life, leading us to a deeper growth in His 
likeness. 

That inspires a simpler, informed and attractive witness of faith to others…   

If we read the New Testament, those who had a personal encounter with Jesus Christ or with those wit-
nesses who knew Him, and then became believers, were changed by grace and became bold and joyful 
witnesses to others. The first witness was the example of their own life, which were filled with the grace 
of the Holy Spirit and growth in Christian virtue. The second witness was their presence in accompanying 
and serving those who were in need of the mercy of the Gospel (Corporal and Spiritual Works of Mercy). 
The third witness was through proclamation, sharing their faith in the message and person of Jesus Christ 
and the Church. 

Inviting them to explore more deeply the meaning and message of Jesus within the life of the Church. 

This witness also includes an invitation to come and see the Lord and to consider returning to or joining 
the spiritual family of missionary disciples known as the Catholic Church. It is an invitation to be joined to 
the Body of Christ, to receive the treasures of faith and salvation, as well as the gifts of the Holy Spirit for 
growth in spiritual maturity and mission. In this regard, the Eastern Catholic Churches have much to offer 
through the beauty of her liturgical worship, faith and common life in our parishes.  

Conclusion 

Eastern Catholics, as much as those of our Western Catholic brothers and sisters, are called to be witness-
es to the Gospel in word and deed. They are called to be a light to the nations and to fulfill their vocation 
as missionary disciples of Jesus Christ. This initiative of the Holy Spirit with the New Evangelization must 
be responded to by every individual Eastern Catholic Christian and every parish community.  Prayerfully 
consider and discern the way that the Lord is calling and sending you as His missionary disciple! 

INDIVIDUAL FAMILY PARISH 
   

   

   

   

Called & Sent: Living as Missionary Disciples of Christ  

The weekend of Saturday and Sunday, September 16-17, 2017 
has been designated as Catechetical Sunday. 
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Додаткові прохання до Служби Божої на Катехитичну Неділю 

Під час Посиленої Єктенії наступні прохання можуть бути додані на початку навчального року за тих хто вчиться: 
 

Диякон (або священик): Ще молимось Господеві Богові нашому за наших учнів, щоби вони зростали у мудрості, розумінні та 
чесноті, задля прослави святого імені Твого і щоб дарував їм здоров'я з довголіттям для розбудови Його святої Церкви, 
вислухай і милостиво помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

 
Якщо присутні катехити, можна додати наступне прохання: 

 
Диякон (або священик): Ще молимось Господеві Богові нашому за всіх наших катехитів, щоби Господь зіслав Пресвятого 
свого Духа, провадив та скріпив їх у навчанні учнів нашої парафії, вислухай і милостиво помилуй.  
Хор: Господи, помилуй. (3) 

 

Благословення Учнів 
Після Заамвонної молитви, всі учні запрошуються на середину церкву і свяченик читає наступну молитву: 

 
Диякон (або священик): Господеві, помолімся.  

  Хор: Господи, помилуй. 
 

Священик: Господи, наш Боже і Сотворителю, Ти дав нам свої образ і подобу, і Ти навчив своїх вибраних учнів, що страх Господній – це 
початок мудрості. Ти об’явив мудрість дітям і навчив закону свого Соломона і всіх, хто шукає Тебе в чистоті серця свого. Відкрий серця, 
розум та уста наших учнів. Нехай приймуть силу закону Твого та зрозуміють все, що їх навчатимуть. Поможи їм зрозуміти Твою святу 
волю і долучитися до розбудови Твоєї святої Церкви. Обережи їх від усякого зазіхання диявольського, укріпи їх у вірі, праведності та 
чистоті всі дні їхнього життя. Нехай вони зросуть у мудрості та дотриманні Твоїх заповідей. Нехай вони стануть правдивими 
почитателями Твого імені і спадкоємцями Твого Церства. Благослови також їхніх вчителів. Подай, щоб їхні слова були вільними від 
всякого світського обману і марнославства, та голосно проголошували слово правди Твоєї істини. 
Бо Ти єси Бог наш, джерело правди та мудрості, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і 
навіки вічні.  
Хор: Амінь. 

 
Після цього учні підходять до священик, який благословить їх свяченою водою і каже: 

 
Страх Господній – це початок мудрості: нехай Гсоподь тебе вбереже від всього злого та неправди, в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 
 

Благословення Катехитів 
 
Диякон (або священик): Господеві, помолімся.  

  Хор: Господи, помилуй. 
 

Священик: Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти зробив рибалок мудрими вчителями та наказав їм йти і робити учнями всі 
народи. Зглянься на цих катехитів, які жертвують себе у служінні Тобі і Святій Церкві. Благослови їх, просвіти їхній розум та 
допоможи їм проголошувати слово Твоє у їхньому житті. Нехай їхня віра та любов осіяє нашу парафію, щоби через них всі 
прославляли Твоє святе Ім’я. Допоможи їм позбутися всякого страху та побороти усяку неміч. Сповни їх любов’ю до своїх 
учнів та вижени всяке диявольське начало, там де вони будуть навчати. Нехай їхні уроки будуть сповнені мудрості, і щоби 
кожен хто почує їх, були спасені і прийшли до зрозуміння правди Твоєї. 
Бо Ти є Бог мудрості, Христе, Боже наш, і ми Тобі славу возсилаємо, разом з Твоїм Отцем і Святим животворним Духом, нині і 
повсякчас, і навіки вічні.  
 
Хор: Амінь. 

Після цього учні підходять до священик, який благословить їх свяченою водою і каже: 
 

Страх Господній – це початок мудрості: нехай Гсоподь тебе вбереже від всього злого та неправди, в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 
 
 

Священик також дає кожному катехитові сертифікат вдячності та делегування до навчання. 
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New Ukrainian Catholic bishops in U.S. envision a 
missionary church

Bishop Aleksiychuk

Bishop Rabiy

(continued on next page)

years ago are not as 
strong as they used to 
be because people had 
moved,” he told Catholic 
News Service. “They go 
where the jobs are. And 
in these new places we 
don’t have our parishes 
and missions. We need to 
examine carefully these 
migration processes and 
go where our people 
are.

”Ukrainian Catholic 
Bishop Benedict 
Aleksiychuk, former 
auxiliary bishop of 
Lviv, was enthroned as 
the new head of the 
Eparchy of St. Nicholas 
in Chicago June 29. He, 
too, told CNS he felt the 
need to reach out to his 
people.

“My eparchy, for 
example, includes 

California with its 
Silicon Valley,” 
he said. “Many 
Ukrainian IT 
p r o f e s s i o n a l s 
work there, and 
the majority of 
them are not 
acquainted with 
the life of church. 
We need to go to 
them.”

B i s h o p 
Aleksiychuk said 
he has decided 
to establish a 

new department 
in his curia to 
be responsible 
for mission and 
strategy.

“This department 
will not deal 
with the routine 
challenges but will 
look in the future, 
will keep the hand 
on the pulse and 
will be constantly 
looking for the 
new ways to talk 
to people about 
God — the God 
they seek, sometimes 
unconsciously,” he said.

Major Archbishop 
Sviatoslav Shevchuk of 
Kiev-Halych, Ukraine, 
the leader of more 
than 5 million Ukrainian 
Catholics worldwide, 
entrusted Bishop 
Aleksiychuk with the 
task of mission at his 
enthronement when 
he said, “We are a 
Ukrainian church, but not 
a church for Ukrainians.”

In the late 19th century, 
the Ukrainian Catholic 
Church, a Byzantine 
church, sent priests to the 
United States to minister 
to its members who had 
migrated. Churches, 
parishes, and eparchial 
or diocesan structures 
were established later 

in what is known as the 
diaspora.

Archbishop Shevchuk 
told CNS that church 
leaders decided to 
ordain Bishop-elect 
Rabiy in Lviv “as a symbol 
of unity of the global 
Ukrainian church.”

“All the bishops of our 
church from different 
countries and continents 
will be present, as 
this day we start our 
annual synod,” he said. 
“Therefore, the ordination 
will be the event not for 
one eparchy, but for the 
whole church.”

“These bishops were 
born in Ukraine but 

By Mariana Karapinka 
Catholic News Service • 
Posted August 31, 2017

LVIV, Ukraine (CNS) 
— With the appointment 
of two new Ukrainian 
Catholic bishops in the 
United States, church 
leaders are hoping to 
reach out to church 
members in the diaspora.

“We are used to thinking 
about our church in the 
U.S. as a stabilized and 
settled church. However, 
it still is a missionary 
church,” said Bishop-elect 
Andriy Rabiy, who will be 
ordained in Lviv, where 
he was born, Sept. 3. 
He will serve as auxiliary 
bishop of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia.

“Our parishes 
established a hundred 
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(continued from previous page)

New Ukrainian Catholic bishops in U.S. envision a 
missionary church

will serve our people 
in the diaspora,” he 
added. “That’s an 
important sign of unity 
and exchange of gifts 
within the church. When 
the (Ukrainian Catholic 
Church) in Ukraine was 
getting out of catacombs 
after the collapse of 
Soviet Union and started 
restoring its structures, 
our clergy and laity from 
the diaspora helped 
immensely sharing their 
resources — financial, 

human, expertise, etc. 
Now it’s time for the 
mother-church to share.”

Father Mark 
Morozowich, dean of the 
School of Theology and 
Religious Studies at The 
Catholic University of 
America in Washington 
and a Ukrainian Catholic 
priest, said his church in 
the U.S. “needs dynamic 
pastors who will engage 
the people into the life of 
Christ and will stimulate 

the Christian life of 
the laypeople in our 
parishes.”

“We have to bring our 
unique tradition to the 
world,” he said noting 
that people of many 
different races view 
the Ukrainian Catholic 
Church as “their spiritual 
home.”

h t t p : / / w w w .
c a t h o l i c n e w s .

c o m / s e r v i c e s /
e ng l i s h n ew s /2017/
new-ukrainian-catholic-
bishops-in-us-envision-a-
missionary-church.cfm

ht tp ://cathol icphi l ly .
com/2017/08/news/
na t i ona l - news/new-
u k r a i n i a n - c a t h o l i c -
bishops-in-u-s-envision-
a-missionary-church/
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ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРНОГО ХРЕСТА 
ГОСÏОДНЬОГО

14-ого вересня 2017

Рівноапостольний імператор Константин, 
з допомогою Божою отримавши перемогу 
над ворогами у трьох війнах, бачив на небі 
знак – Хрест з написом “Цим Знаменням 
Переможеш”.  Гаряче бажаючи відшукати 
Святий Хрест, на котрому був розпятий Господь 
наш Ісус Христос, св. Константин відправив до 
Єрусалиму свою матір, св. Олену, з листом до 
Єрусалимського Патріарха Макарія.  Хоча св. 
Олена була вже на схилі віку, вона з завзяттям 
взялася за виконання цього доручення.  Вона 
наказала знищити поганські капища та 
ідольські статуї, як і переповняла Єрусалим.
 
Розшукуючи Животворний Хрест, вона 
розпитувала християн і юдеїв, та, нарешті, 
натрапивши на одного старого єврея Юду, 
вона дізналася, що Хрест закопаний там, 
де капище Венери. Знищивши капище і 
помолившись, вони почали копати землю.  В 
скорому часі натрапили на Гріб Господній і 
неподалік від нього три хрести, дощечка з 
надписом, яка була зроблена за наказом 

Пилата, і цвахи, котрими було прибите Тіло Господа.  Щоб дізнатись, на котрому з трьох 
хрестів був розп ятий Спаситель, Патріах Макарій почергово прикладав хрести до померлого.  
Коли приклали Хрест Господній, померлий ожив. Побачивши воскреслого, всі переконались, що 
знайшли Животворний Хрест.  Християни, котрі у великій кількості прийшли, щоби поклонитися 
Святому Хресту, просили святителя Макарія підняти, воздвигнути Хрест, щоб всі, хоч здалека, 
могли побожно споглядати на Святий Хрест.  Тоді Патріах та інші духовні особи почали високо 
підносити Святий Хрест, а люди, взиваючи: “Господи помилуй”, побожно покланялись Чесному 
Дереву. Ця торжественна подія відбулась у 326-ому році.  Також інші чуда творилися після 
знайдення Святого Хреста і багато юдеїв увірували в Христа і прийняли Хрещення.

(Із “ Настільної книги священнослужителя”)
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До свого 25-ти річчя УКУ відкриває новітній Центр 
Митрополита Андрея Шептицького

29 серпня 2017 p.

З нагоди 25-річчя УКУ 
в Україні з 9 до 14 
вересня в університеті 
відбуватимуться заходи, 
які зможуть відвідати 
всі охочі. Святкування 
розпочнеться з освячення 
та відкриття Центру 
Митрополита Андрея 
Шептицького.

У святковій програмі 
також концерт в 
Оперному театрі, 
паломницький тур 
духовними центрами 
Галичини, серія лекцій та 
дискусій тощо.  Участь у 
публічних заходах 11-13 
вересня є безкоштовною, 
та бажаючим потрібно 
буде зареєструватися.

Навчальний рік 
в Українському 
к а т о л и ц ь к о м у 
університеті почнеться із 
відзначення завершення 
7-літньої кампанії 
розвитку університету. 
«Наші вересневі дні 
святкування – це 
дні вдячності Богові, 
Церкві, усій українській 
громаді і неукраїнським 
друзям УКУ за великі 
благословення, які 
сплинули на університет 
за останні сім років. За 
цей час при систематичній 
підтримці десятків тисяч 
донорів університет 
подвоїв свої програми 
та кількість студентів, 

потроїв кількість будинків 
та зміг відіграти роль в 
процесах трансформації 
українського суспільства, 
зокрема, в час Революції 
Гідності та вищої освіти. 
На фасаді УКУ в Римі 
Патріарх Йосиф Сліпий 
вирішив написати, 
що «любов до науки 
собирає у розсіянні 
сущих».  Ми такий «збір у 
розсіянні сущих» і будемо 
переживати під час 
святкувань. Приємно, що 
представники широкої 
мережі «Друзів УКУ» (у 
20 містах світу є комітети 
приятелів УКУ), приїдуть 
на наші святкування з 
різних кінців України 
та з багатьох країн 
та континентів», – 
розповідає президент 
УКУ Владика Борис 
(Ґудзяк).

На Святковому 
подячному бенкеті будуть 
присутні: Патріарх УГКЦ 
Святослав (Шевчук) та 
члени Синоду єпископів, 
жертводавці, приятелі 

УКУ з усього світу. 
Почесним промовцем 
буде мер Вроцлава 
Рафал Дуткевич.

Урочистості 10 вересня 
розпочнуться із 
Архиєрейської Літургії. 
Опісля планується 
освячення та відкриття 
Центру Митрополита 
Андрея Шептицького. 
Присутніми на цьому 
заході будуть головні 
жертводавці цього 
Центру - Костянтин 
(Джеймс) Темертей та 
його дружина Луїза. 
До того ж, відвідувачі 
приміщення матимуть 
змогу відвідати 
інтерактивну виставку, 
яка присвячена 
Митрополиту Андрею 
Шептицькому. «Для 
університету спадщина 
Митрополита Андрея 
є дуже важливою і 
тому центральне місце 
зустрічі та майданчик 
для дискусій не лише 
університету, але й 
міста, як тепер часто 

кажуть hub, носитиме 
ім’я митрополита 
Андрея. Таким чином 
ми намагаємося 
зберегти пам’ять про 
Митрополита живою», 
– пояснює президент 
УКУ. А на вечір 10 
вересня в Оперному 
театрі запланована 
Урочиста Академія «Тут 
воссіяє Божа благодать»  
- постановка відомого 
режисера Сергія 
Проскурні.

11 та 12 вересня гості 
зможуть відчути себе 
студентами університету, 
побувши в аудиторіях 
разом з викладачами. 
«Ми готуємо серію 
публічних заходів  – 
лекцій, дискусій, майстер-
класів. Запрошуємо 
обрати з переліку 
найцікавіше  для себе 
та краще відчути 
університет зсередини», 
– каже проректор із 
розвитку та комунікацій 

(Ïродовæення на ст. 29)
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УКУ Наталя Климовська.
Початок навчального 
року в УКУ припадає на 
день нового церковного 
року - Індикту, що 13 
вересня і співпадає із 
святковими заходами. 
Важливим елементом 
святкування є вручення 
стипендій студентам 
різних факультетів.

«Ці святкування  – 
це також час для 
глибших рефлексій. 

Завершуючи першу 
чверть століття розвитку 
в Україні, після стрімкої 
траєкторії останніх років 
університету важливо 
закріпити розпочаті 
ініціативи, щоб зберігати 
християнські начала 
і якість усіх програм. 
Осмислення нашої 
історії потрібне для нових 
викладачів і студентів, 
які в час святкувань 
матимуть нагоду краще 
зрозуміти пройдений 

До свого 25-ти річчя УКУ відкриває новітній Центр 
Митрополита Андрея Шептицького

шлях, наше спільне 
паломництво. Цей шлях 
був звивистим, але 
водночас таїнственним 
і сповненим див. Він 
показує, що в Україні 
можливі добрі справи 
і що громадянське 
суспільство, люди доброї 
волі, що уповають 
на Бога, навіть без 
особливої підтримки 
держави можуть 
зробити дуже багато», 
– впевнений владика 

Бориc. Про це інформує 
прес-служба УКУ.

Детальна програма з 
https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/culture/
theology/68002аходів на 
сайті: https://week.ucu.
edu.ua/.

Ïапа: Хто не є радісним, той не євангелізує світ
30 серпня 2017 p.

Кожне покликання 
розпочинається від 
зустрічі з Ісусом, Який 
дарує нам нову радість 
і нову надію, бо Господь 
бажає, аби за Ним 
ішли люди, в серці яких 
вирує вітер радості. 
Думками про це Папа 
Франциск ділився під 
час загальної аудієнції 
у середу, 30 серпня 
2017 р., коментуючи 
євангельську розповідь 
про покликання перших 
учнів. Зустріч була 
присвячена роздумам 
про надію та пам’ять, з 
особливим посиланням 
на пам’ять про 
покликання.

Як зауважив Святіший 
Отець, досвід 
покликання настільки 

глибоко закарбувався 
у пам’яті апостолів, що 
однин з них «зафіксував 
навіть годину», коли це 
відбулося. Євангелист 
Іван розповідає цю 
подію, «немов спогад 
про молодість, що 
залишився незмінним 
у пам’яті старця». 
Ця зустріч відбулася 
на березі Йордану, 
де молоді галилеяни 
обрали Івана Христителя 
своїм духовним 
провідником. Одного 
дня туди прийшов Ісус 
та охристився. А коли 
прибув туди наступного 
дня, Предтеча сказав 
двом своїм учням: «Ось 
Агнець Божий!».

«Для отих двох ці 
слова стали “іскрою”. 
Вони залишають свого 
першого вчителя та 

починають слідувати за 
Ісусом. Він, по дорозі, 
обернувся до них і 
поставив вирішальне 
запитання: “Що ви 
шукаєте?”. Ісус, – 
зауважив Наступник 
святого Петра, – 
з’являється на сторінках 
Євангелій як знавець 
людського серця. В 
цей момент він зустрів 
двох юнаків в пошуках, 
які переживали 
здоровий неспокій. І 
дійсно, яка молодість є 
задоволеною молодістю 
без запитання про 
сенс? Молоді люди, 
які нічого не шукають, 
не є молодими, 
вони – пенсіонери, 
вони передчасно 
постарілися. І це 
сумна картина: бачити 
молодих пенсіонерів».

За словами Святішого 
Отця, Ісус на всіх 
сторінках Євангелії, 
під час всіх зустрічей, 
які трапилися на 
Його шляху, являється 
« р о з п а л ю в а ч е м » 
сердець. Саме тому Він і 
ставить запитання, яким 
намагається вивести 
на яв «прагнення 
життя та щастя», яке 
«кожна молода людина 
носить в собі». Саме 
так розпочинається 
покликання апостолів 
Івана та Андрія. Воно 
є «початком дружби 
з Ісусом», настільки 
сильної, що вони 
поділяють з Ним 
життя та бажання. 
Обоє, залишившись 
з Ісусом, «відразу 
перетворюються в 

(Ïродовæення на ст. 29)

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 30)



місіонерів», запросивши 
до спільноти своїх 
братів – Симона та 
Якова.

«Це була настільки 
зворушлива, настільки 
щаслива зустріч, що учні 
назавжди запам’ятають 
цей день, який просвітив 
і зорієнтував їхню 
молодість», – зауважив 
Папа, продовжуючи: 
«Як відкрити своє 
покликання у цьому світі? 
Його можна відкрити 
різними способами, 
але ця євангельська 
сторінка каже нам, що 
першим вказівником 
є радість від зустрічі 
з Ісусом. Подружжя, 
богопосвячене життя, 
священство: кожне 
справжнє покликання 
р о з п о ч и н а є т ь с я 
зустріччю з Ісусом, 
Який дарує нам радість 
й нову надію, та 
провадить нас, також 
і через випробування 
та труднощі, до 
якнайповнішої зустрічі 
з Ним і до повноти 
радості».
«Господь, – вів далі 

Святіший Отець, – 
не хоче чоловіків та 
жінок, які йдуть за 
Ним знеохочено, не 
маючи у серці вітру 
радості. […] Ісус хоче 
людей, які відчули, що 
перебування з Ним 
дарує безмежне щастя, 
яке можна оновлювати 
кожного дня протягом 
життя. Учень Божого 
Царства, який не є 
радісним, не євангелізує 
цього світу, бо сумний. 
Проповідниками Ісуса 
не стаємо, гострячи 
вістря риторики. Можна 
говорити й говорити, 
але якщо за цим нема 
нічого іншого… Як 
стаємо проповідниками 
Ісуса? Зберігаючи 
в очах відблиск 
справжнього щастя».

Ось чому, за словами 
Папи Франциска, 
християнин, подібно до 
Пречистої Діви Марії, 
зберігає у своєму 
серці «полум’я своєї 
закоханості в Ісуса». 
Очевидно, що в житті 
існують випробування, 
коли доводиться 

«прямувати вперед, не 
зважаючи на холод і 
супротивні вітри». Але 
християни «знають 
дорогу, що веде до 
цього священного 
полум’я, яке запалило 
їх один раз і назавжди».

«Тому прошу вас і 
заохочую: не рахуймося 
з думкою розчарованих 
і нещасливих, не 
прислухаймося до тих, 
які цинічно радять не 
ростити в житті жодних 
сподівань, не довіряймо 
тому, хто вже при 
народженні гасить будь-
який ентузіазм, кажучи, 
що жодне починання 
не варте жертвування 
всього свого життя, не 
слухаймо “постарілих” 
серцем, які гасять 
молодіжну ейфорію. 
Відвідуймо похилих 
віком, в чиїх очах сяє 
надія. Розвиваймо, 
натомість, здорові 
утопії: Бог хоче, щоб 
ми вміли мріяти як Він і 
разом з Ним, прямуючи 
вперед з належною 
уважністю до дійсності. 
Мріяти про інакший 

світ. А якщо котрогось 
дня мрія гасне, слід 
знову починати мріяти, 
черпаючи з надією із 
пам’яті про початки, 
повертаючись до цих 
жаринок, які можливо, 
після не надто доброго 
життя, приховані під 
попелом першої зустрічі 
з Ісусом», – сказав 
Святіший Отець.

Підсумовуючи, Папа 
наголосив, що 
«фундамен тал ьною 
д и н а м і к о ю 
християнського життя» 
є «пригадувати собі 
про Ісуса, про полум’я 
любові, завдяки 
якому ми одного дня 
збагнули своє життя, 
як проект любові», 
аби за допомогою 
цього полум’я «наново 
оживляти свою надію».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/08/30/
п а п а _ х т о _ н е _ є _
р а д і с н и м , _ т о й _
н е _ є в а н г е л і з у є _
світ/1333575
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Ïапа: Хто не є радісним, той не євангелізує світ
(продовæення з попередньої сторінки)

Спільне послання Ïапи Франциска і Ïатріарха 
Вартоломея І на День молитви за збереæення створіння

У п’ятницю, 1 
вересня 2017 р., 
коли відзначається 
День молитви в 
намірення дбання про 
збереження створіння, 

оприлюднено відповідне 
спільне послання 
Папи Франциска та 
Константинопольського 
Патріарха Вартоломея 
І:

Розповідь про 
створення пропонує 
нам панорамний 
погляд щодо світу. Святі 
Писання об’являють, 
що «на початку» Бог 

призначив людство 
співпрацювати у 
дбанні про природне 

(Ïродовæення на ст. 31)



середовище та в його 
захисті. На початку, як 
читаємо у Книзі Буття 
(2,5), «не було ще на 
землі ніякої польової 
рослини й не росла ще 
ніяка трава на полі, бо 
Господь Бог не посилав 
дощу на землю, і не було 
людини, щоб порати 
землю». Земля ввірена 
нам, як прекрасний 
дар і спадщина, щодо 
якої ми всі поділяємо 
відповідальність, аж 
доки «наприкінці» 
всі речі на небі й на 
землі не будуть наново 
об’єднані в Христі (пор. 
Еф 1,10). Людські гідність 
і процвітання глибоко 
поєднані з дбанням про 
все творіння.

«Тим часом», 
однак, історія світу 
представляє дуже 
інакшу ситуацію. Вона 
виявляє нам морально 
занепалу картину, 
де наші поведінка й 
наставлення щодо 
створіння притемнюють 
покликання бути Божими 
співробітниками. Наша 
схильність розбивати 
тендітні та врівноважені 
екосистеми світу, 
ненаситне бажання 
маніпулювати й 
контролювати обмежені 
ресурси планети, 
жадібність у викачуванні 
з ринку необмежених 

прибутків віддалили 
нас від початкового 
задуму створіння. Ми 
перестали шанувати 
природу як спільний дар, 
натомість, сприймаємо 
її як приватну власність. 
Ми не будуємо взаємин 
з природою з метою її 
підтримати, а, радше, 
пануємо над нею, аби 
підтримувати власні 
структури.

Наслідки цього 
а л ь т е р н а т и в н о г о 
бачення світу є 
трагічними й тривалими. 
Людське та природне 
середовище псуються 
разом, і цей занепад 
планети тяжить над 
н а й у р а з л и в і ш и м и 
людьми. Вплив 
кліматичних змін 
в і д б и в а є т ь с я , 
насамперед, на тих, які 
верстають убоге життя 
в кожному куточку 
земної кулі. Наш 
обов’язок відповідально 
в и к о р и с т о в у в а т и 
блага землі включає 
визнання і пошану 
кожної людської особи 
та всіх живих створінь. 
Невідкладні покликання 
і виклик заопікуватися 
створінням є 
запрошенням для 
всього людства діяти 
на користь сталого та 
цілісного розвитку.
Тому, єднаючись в тій 

самій стурбованості про 
стан Божого створіння 
та визнаючи, що земля 
є спільним благом, 
гаряче запрошуємо 
всіх людей доброї волі 
присвятити 1 вересня 
час для молитви за 
довкілля. З цієї нагоди 
прагнемо скласти 
подяку доброзичливому 
Творцеві за чудовий 
дар створіння та 
зобов’язатися оберігати 
його й зберегти для 
майбутніх поколінь. 
Врешті, ми знаємо, що 
трудимося намарно, 
якщо Господь не є 
поруч з нами (пор 
Пс 126/127), якщо 
молитва не перебуває в 
центрі наших роздумів 
та відправ. У дійсності, 
метою нашої молитви 
є перемінити спосіб 
сприйняття світу з 
метою змінити спосіб 
будування стосунків 
з ним. Кінцевою 
метою, яку ставимо 
перед собою, є бути 
відважними в тому, 
щоб впроваджувати 
більше простоти та 
солідарності у свої стилі 
життя.

Звертаємося із 
н е в і д к л а д н и м 
закликом до тих, які 
займають впливові 
позиції в соціальній, 
економічній, політичній 

та культурній сферах, 
щоб вони відповідально 
прислухалися до 
волання землі та з 
належною уважністю 
поставилися до потреб 
м а р г і н а л і з о в а н и х , 
але, насамперед, 
щоб відповіли на 
благання численних 
людей та підтримали 
глобальну згоду з 
метою оздоровлення 
зраненого створіння. 
Ми переконані, 
що справжнє та 
тривале вирішення 
викликів екологічної 
кризи та кліматичних 
змін неможливе 
без узгодженої та 
колективної відповіді, 
без розділеної та здатної 
усвідомити сподіяне 
відповідальності, без 
надання пріоритету 
солідарності й служінню.

Дано у Ватикані та у 
Фанарі 1 вересня 2017
Папа Франциск і 
Вселенський Патріарх 
Вартоломей

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/09/01/
с п і л ь н е _ по с ланн я _
папи_франциска_ і_
п а т р і а р х а _
вартоломея_і/1333980

Спільне послання Ïапи Франциска і Ïатріарха 
Вартоломея І на День молитви за збереæення створіння

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 31)
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Глава УГКЦ до сестер василіянок: «У час, коли сучасний 
світ та культура шукають влади, сестри склали довічний 

обіт послуху»

Неділя, 20 серпня 2017 
p
.
Сьогоднішнє Євангеліє 
говорить нам про 
борги, які люди мають 
по відношенню один до 
одного. У сьогоднішній 
євангельській притчі 
чуємо, що один цар 
мав слугу, який завинив 
йому сто тисяч талантів. 
Це фантастична сума, 
тонни золота. Таких 
грошей сьогодні немає 
увесь золотовалютний 
запас України. У 
старому світі, тоді, коли 
писалося це Євангеліє, 
таких грошей немала 
жодна особа в Римській 

імперії. Десять тисяч 
талантів не змогла 
би назбирати навіть 
вся Юдея і Галілея, 
як податок Римському 
імператорові за цілий 
рік. 

Дивно, як можна було 
такий борг витратити 
одній людині? З іншого 
боку, як його можна 
віддати? Тому навіть 
тоді, коли би цар сказав 
йому все продати 
(жінку, все майно), то 
він би цих грошей не 
отримав. Більше того, 
цей слуга почав просити 
господаря: «Потерпи 
мені і я все тобі 

поверну». Той господар 
все йому простив.

Сказав Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав під 
час проповіді на 
А р х и є р е й с ь к і й 
Божественній Літургії 
в монастирі Святих 
Кирила і Методія сестер 
Чину Святого Василія 
Великого у Львові. Під 
час богослужіння дві 
черниці склали довічні 
обіти.

За словами 
проповідника, в образі 
цього багатого, але 
водночас щедрого 

і милосердного 
господаря, Матей 
малює образ нашого 
Небесного Отця. «Усе 
наше життя з усіма 
здобутками і талантами 
є образом нашого боргу 
перед Богом і Небесним 
Отцем. Не зважаючи 
на це, Господь нас так 
любить, що не просто 
наше життя нам дає в 
руки, але готовий нам 
простити так багато, 
наскільки багато ми 
можемо перед Ним 
завинити. Немає такого 
проступку і такого 
гріха, якого би Божа 

(Ïродовæення на ст. 33)



любов і милосердя не 
могла перевершити 
своєю величчю, своєю 
силою прощення», - 
пояснив Блаженніший 
Святослав.

Однак, далі в притчі 
щойно прощений слуга 
знайшов того, хто 
був йому винен сто 
динаріїв. Це сума, яку 
можна було заробити 
за сто днів, бо платня 
робітника за один день 
в той час становила 
один динарій. «Той 
борг, який йому було 
щойно прощено, з тим 
боргом, що мав його 
ближній, не можна було 
співставляти. Але він 
не хотів бути подібним 
до милосердного 
господаря, не хотів 
прощенням поділитися 
і не хотів простити. 
Завершується ця притча 
доволі сумно. Бо, коли 
ти не хочеш поділитися 
тим прощенням, яке 
ти отримав, зі своїм 
ближнім, то втрачаєш 

його і знову є винним 
перед Богом», - вів далі 
проповідник.

На думку Глави Церкви, 
ця притча є викликом: 
«Бо кожен із нас 
повинен не просто 
пережити у своїй 
власній життєвій історії 
велич Божої любові 
до себе, але повинен 
тим прощенням і тою 
любов’ю поділитися, 
інакше він може його 
втратити».

Потім Предстоятель 
УГКЦ звернувся до 
монахинь: «Цікаве і 
глибоке слово, яке Бог 
скеровує до вас, дорогі 
сестри, які переживаєте 
особливий день. 
Сьогодні в цій скромній 
і тихій обителі відбулася 
надзвичайна подія 
вселенського значення: 
дві молоді особи 
сьогодні назад прийшли 
до свого Господаря, 
до свого Небесного 
Отця і віддали Йому 

все, що Він вручив їм в 
руки. Сьогодні наші дві 
сестри поклали назад 
на Божий престол 
свої таланти, мрії, свої 
знання. Більше того, 
вони віддали Богові 
квіт свого життя – свою 
юність, свою молодість. 
У нашій присутності 
вони сказали Богові 
Отцеві, Синові і Духові 
Святому: «Я є твоя, 
тільки твоя навіки». 
Цей жест є великим для 
всього світу».

Блаженніший Святослав 
пояснив, чому сьогодні 
діється щось велике і 
важливе: «У час, коли 
сучасний світ та культура 
шукають влади і люди 
не вміють керувати 
собою, а прагнуть 
керувати іншими, 
сестри склали довічний 
обіт послуху. У той час, 
коли законом сучасної 
культури є найбільше 
насолоди з найменшою 
в і д п о в і д а л ь н і с т ю , 
сестри сьогодні склали 

довічний обіт чистоти. 
У той час, коли народи 
вважають сенсом 
свого життя здобути 
чим побільше земного 
багатства, ці сестри 
відмовилися від всього 
земного і отримали 
набагато більше. Коли 
людина дає себе в руки 
Богові, Бог себе дає в 
руки людини. Сьогодні 
це велика подія для всієї 
Церкви і знак великої 
надії. Ви є радістю 
нашої Церкви», - 
звернувся Блаженніший 
Святослав до черниць.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
photo/glava_ugkts_do_
sester_vasil іyanok_u_
chas_kol i_suchasniy_
s v і t _ t a _ k u l t u r a _
shukayut_vladi_sestri_
sklali_dovіchniy_obіt_
posluhu_80247.html
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(Ïродовæення на ст. 33)

(продовæення з попередньої сторінки)

Єпископи УГКЦ зі всього світу з’їæдæаються до Львова на Синод

30 серпня 2017 p.

У неділю, 3 вересня, 
урочисто розпочнався 
Синод Єпископів УГКЦ. 
Цими днями єпископи 
УГКЦ з усього світу 

спішать до України. 
Головною темою 
Синоду є «Молитва». 
Синод триватиме десять 
днів.

Про це повідомив Глава 

УГКЦ Блаженніший 
Святослав 27 
серпня наприкінці 
А р х и є р е й с ь к о ї 
Божественної Літургії 
в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового.

«Головне прохання, яке 
ми прагнемо висловити 
на цьому Синоді, – це 
слова апостолів до 
Ісуса Христа: “Господи, 

(Ïродовæення на ст. 34)
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Єпископи УГКЦ зі всього світу з’їæдæаються до Львова на Синод

Учителю, навчи нас 
молитися”. Ми також 
прагнемо запитати 
себе і вас про те, як 
ми молимося, чи вміємо 
молитися, чи молитва є 
диханням нашої душі? 
Прошу всіх вас за цей 
Синод молитися! Ми 
так потребуємо, щоб 
Синод не був справою 
грона єпископів. Бо 
він загальноцерковна 
подія, велика подія всієї 
Церкви», - закликав 
Глава Церкви вірян.

Як повідомив 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, на початок 
Синоду, в наступну 
неділю, у Львові буде 
висвячений новий 
єпископ, що народився у 
Львові, але призначений 
єпископом-помічником 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії УГКЦ у 
США.

«Тому нового єпископа 
нашої Церкви, 
єпископа-номінанта 
Андрія, просимо вас 
особливо згадати у 
своїх молитвах», - 
закликав наприкінці 

Предстоятель Церкви. 
Про це повідомляє 
Департамент інформації 
УГКЦ.

Як повідомлялося, 8 
серпня 2017 року 
Святіший Отець 
поблагословив рішення 

(продовæення з попередньої сторінки)

Синоду Єпископів 
УГКЦ про призначення 
отця Андрія Рабія, 
п р о т о с и н к е л а 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії УКГЦ у 
США, єпископом-
помічником цієї 
архиєпархії, надаючи 

йому титулярний 
осідок Германіціяни 
(Germaniciana).

h t t p s : // r i s u .o rg .ua/
ua/ index/a l l _news/
catholics/ugcc/68080
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Ïорошенко у промові на Ïараді військ цитував 
Блаæеннішого Любомир (Гузара)

24 серпня 2017 p.

Президент Петро 
Порошенко у 
своїй промові на 
Параді військ з 
нагоди 26-річниці 
Незалежності України 
процитував слова 
покійного Верховного  
Архиєпископа УГКЦ 
Любомира (Гузара).

П о р о ш е н к о . 
зокрема, пригадав 
одну настанову екс-
глави УГКЦ про те, 
як українцям слід 
ставитися до своєї 
держави.
«Кардинал Любомир 

Гузар закликав 
ставитися до України 
згідно заповіді Божої 
«шануй отця і матір», - 
сказав Президент.
«Україна, - вчив 
владика, - в широкому 
значенні національна 
родина, іншої в нас 
нема. Треба сказати 
собі, що я народився 
українцем, так Бог дав, 
і я маю обов’язок дбати 
про свій народ», - додав 
він.

Як зауважив Президент 
України, що ця 
настанова не лише 
для влади, а для всього 
суспільства.

«Бо Його Блаженство 
також наголошував: 
«Якою буде наша рідна 
Україна, залежить 
від нас, від кожного 
з нас. Україна буде 
такою, якою ми її 
зробимо…. Усі ми, на 
служінні правди, добра 
і краси»». – заявив 
Петро Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 
за кілька годин до 
проведення Параду, 
члени Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних 
організацій разом із 
представниками влади 
взяли участь Молитві за 
Україну у Софійському 

соборі Києва.

h t tps ://r i su .org.ua/
ua/index/al l_news/
community/rel igion_
and_society/68025


