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У неділю, 24 вересня, в 3 год. пополудні на каналі EWTN 
відбудеться пряма трансляція Божественної літургії з Української                   
     Католицької Катедри Непорочного Зачаття у Філадельфії

У неділю, 24 вересня, о 3 год. пополудні на каналі EWTN буде транслюватися Архиєрейська 
Божественна Літургія, яку відправлятиме Єпископ Андрій Рабій в Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття у Філадельфії.  На літургії співатиме хор Українського Католицького Крайового 
Собору Пресвятої Родини з Вашінгтону, О.К.  Дивіться на телевізійному каналі EWTN , або пряму 
трансляцію на веб-сторінці:  http://ukrarcheparchy.us/ abo http://www.ewtn.com/multimedia/live_player.
asp?sat=dome abo https://livestream.com/archphila/divineliturgy

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Bishop Andriy Rabiy’s Remarks in English at his Episcopal 
Ordination on September 3, 2017 at St. George’s Ukrainian 

Catholic Cathedral in Lviv, Ukraine.

Today we have a very 
auspicious occasion in 
this beautiful Cathedral 
of St. George in Lviv 
to witness not only the 
opening ceremony for 
the Synod of Ukrainian 
Catholic Bishops which 
usually happens around 
this time; but also you all 
have seen and witnessed 
another beautiful 
event, an episcopal 
consecration -- how a 
priest is being made a 
bishop, a leader in the 
Church.
 
Being a bishop is an 
exciting, yet huge 
ministry in the Church. 
Yet a bishop always 
works with God and 
through God. Again, 
let’s always remember 
there is nothing possible 
in God and with God all 
things are possible.  This 
is why my prayer and my 
intention is actually to 
rely on the will of God, 
on His power, and His 
providence to help me 
to lead the people that 
will be entrusted into my 
care, to do my very best 
in whatever I possibly 
can.  And please keep in 
mind that whatever you 
witnessed today did not 
happen by chance, not 
at all. It actually took a 
long time, hard work, 

a lot of prayers. And, 
also, if it wasn’t for the 
help, the support and 
especially the prayers of 
many of you, the faithful 
from the Archeparchy of 
Philadelphia, or around 
the world for that matter, 
I would not be standing 
here in the midst and 
addressing you at this 
very moment.  And I 
want to say -- I THANK 
YOU. When I came to 
the United States, you 
all embraced me, you 
all supported me in 
every way.  And God 
only knows how much I 
appreciate that!  Being a 
kid in a foreign country, 
it’s not that easy, but you 
made it so easy for me 
at that time.
 
I also want to thank 
all the priests of our 
Archeparchy for 
supporting me all the 
time, especially by prayer 
in the last few weeks.
 
I would like to thank our 
own Archbishop Stefan 
(Soroka) for being here, 
for being my consecrator, 
but more importantly for 
being my mentor and my 
spiritual father for the last 
16 years. I appreciate 
and value it very much.
 
I would also like to thank 

Bishop David (Motiuk) of 
the Eparchy of Edmonton 
for being present here, 
for agreeing to be my 
third consecrator.
 
We are going to have the 
presentation Liturgy at 
our beautiful Cathedral 
in Philadelphia on 
September 24, 2017 at 
3:00 in the afternoon and 
I would like to invite all 
of you to come in prayer 
together and not only to 
see me as a bishop there 
but also to celebrate 
us as the church.  The 
church which is alive, the 
church which actually 
strives and wants to be 
better in holiness, better 
in closeness to the Lord 
and this is what it is all 
about.
 
Our churches, especially 
abroad, are open to 
everyone.  They are 

not only open to recent 
immigrants, they are not 
only open to the people 
who are already second, 
third, fourth generation 
born there as well.  We 
also have many people 
in our parishes that 
have nothing to do with 
Ukrainian at all. Yet they 
have come to love our 
Liturgy, they came to love 
our Church.  Our church 
is, will be, and should 
be open to everyone.  
This is one of the things 
we are going to pursue 
with Archbishop Stefan.  
Vladyko, I am looking 
forward to working with 
you and whatever I can 
be of help and of use; I 
will be there.
 
I would like to thank all 
of you for watching and 
being here with us.  May 
God Bless you!  Amen
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Bishop Rabiy’s Coat of Arms was designed by 
Matthew G. Alderman  help  of Fr. Athanasius McVay.

1-ого жовтня 2017 p.

Нехай Господь Бог благословить 
Вас, Кир Андріє, з нагоди дня 

уродин!

Многая і благая Літа!

ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
 
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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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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У неділю, 1 жовтня 2017 р., Сестри Чину святого Василія Великого проводять 86-ту щорічну Прощу 
на своїй посілості на Факс Чейс Менор. Темою цьогорічної Прощі є: «Відклади усі земні турботи й 
досягни умиротворення через Матір Божу». Це є закликом до прочан відкласти всі свої щоденні справи 
і досвідчити божественне, замислитися над тим, що є найважливіше - про місце Бога в вашому житті. 
Якгио ми за прикладом Марії скажемо Богові: «Так!», то дивним чином назавжди змінимо наше життя 
понад усяку уяву!

Я сподіваюся побачити Вас на цьогорічній Прощі, Ви зможете взяти участь у Божественній Літургії, сповіді. 
Молебні, духовній програмі, будете мати час на приватну молитву, побачите молодіжну програму та, 
як звичайно, поласуєте смачним обідом, 3 нами також буде хор Українського Католицького Крайового 
Собору Пресвятої Родини з Вашінгтону. ОК; групи пластунів, та сумівців; наш дорогий Архиєпископ 
Стефан Сорока як проповідник, інші Єпископи, духовенство та монашество.

PRESS RELEASE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
         

Development Office       September 20, 2017 
Sisters of the Order of Saint Basil the Great 
215.379.3998 ext 17  
215.780.1743 fax 
development@stbasils.com 
www.stbasils.com  
 
 
 
 

86th Annual Pilgrimage to the Mother of God 
Sisters of the Order of Saint Basil the Great 

 
Please join us for this year's 86th Annual Pilgrimage honoring the Mother of God which will be held 
on Sunday, October 1, 2017 on the grounds of the Motherhouse of the Sisters of Saint Basil the 
Great 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 day begins with the opportunity for confession starting at 9:00 am.  A Divine Liturgy 
will be celebrated at 11:00 am by Archbishop Stefan Soroka and accompanying hierarchy and 
clergy.  The homolist for the Divine Liturgy and Moleben will be His Grace Archbishop Stefan.  
Lunch will be available afterwards, featuring traditional Ukrainian food.  The day will conclude with 
a prayer service (Moleben) at 4:00 pm at the Grotto. 
 
Special programs for children and teens! 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
Since 1911 the Sisters of the Order of Saint Basil the Great have served in the United States.  The 
Sisters strive to be a Praying, Healing, Life-Giving Presence in every community they minister, 
especially in the field of education.  Their Motherhouse is in Fox Chase Manor, Pennsylvania, which 
is just outside Philadelphia.  The Sisters can be reached by email at province@stbasils.com by 
telephone at 215-379-3998 and by mail at 710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, PA  19046. 
Their website is www.stbasils.com  
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Проповідь на празник Покрову Пресвятої Богородиці

13.10.2016 p

Свято Покрову Пресвятої 
Богородиці присвячене 
видінню святого Андрія 
Юродивого, що молився 
разом з народом у 
церкві. Араби, що 
оточили місто Царгород, 
відступили, тому що з 
допомогою прийшла 
Пресвята Богородиця, 
котра захистила місто 
своїм омофором, 
тобто хусткою, чи 
покровом. Наші козаки 
на Запорізькій Січі 
мали церкву Покрову 
Пресвятої Богородиці, а 
воїни УПА проголосили 
Покров своїм офіційним 
святом. У нашому 
народі це свято знане 
й люблене, тому що 
набожність більшості 
нашого люду до 
Пресвятої Богородиці 
правдива й велика.

Свято Покрову 
Пресвятої Богородиці 
пригадує велику 
роль Марії у житті 
людства. Сказавши 
Богові “так”, вона не 
тільки уможливила 
план спасіння людства 
– цим виразом 
Пресвята Богородиця 
погодилася стати 
матір’ю кожної людини. 
Коли переглянемо 
двохтисячолітню історію 
християнства, то 
знайдемо переконливі 
підтвердження цього. 
Існує багато свідчень 
протягом усього часу 

існування християнства 
про допомогу Марії 
людям у Фатімі, Люрді 
або інших чудотворних 
місцях, скажімо, у нашій 
Зарваниці. Кожен, хто 
до Неї звертався, не 
відійшов з порожніми 
руками і це могли 
бути тілесні зцілення 
або духовні дари. 
У сьогоднішній час 
Пресвята Богородиця 
простягає свій покров, 
аби захистити нас 
передусім від темряви 
духовної смерті. Нам 
треба лише підняти очі 
вгору, відкрити своє 
серце, простягнути 
руки – і Марія негайно 
прийде на допомогу. 
Сьогодні вона ще раз 
бажає сказати нам, що 
сильно любить нас і 
хоче нашого спасіння. 
Вона постійно простягає 
свою материнську Руку, 
аби повести нас до 
Ісуса, аби показати 
нам правильний шлях 
до щасливої вічності 
та провадити нас 
правильною дорогою. 
Вона бажає захищати 
нас на цьому нелегкому 
земному шляху, що, хай 
би який був довгий, все 
одно закінчиться і доведе 
до щасливої вічності. 
Пресвята Богородиця 
є великим даром для 
нас – безмірним даром. 
Рятівною для всіх є 
практика пригадувати 
собі святу і преславну 
Діву Марію та в усяких 
небезпеках віддавати 

їй себе самих – так, як 
немічна дитина віддає 
себе своїй матері. 
Часте прикликання імені 
Марії приносить душі 
безпеку й потіху – так 
стверджує у своїх твоpax 
Т. Кемпійський.

Хто може найкраще 
навчити нас покладатися 
на Бога, любити 
Його? Очевидно, що 
Пресвята Богородиця, 
наша небесна Матір-
покровителька. Живучи 
на землі, вона багато 
терпіла, а вершиною її 
страждань була смерть 
Ісуса на хресті. Господь, 
подарувавши її нам, 
дав заступницю, що 
допоможе нам гідно 
йти цією долиною сліз. 
У світі є багато людей, 
котрих можна назвати 
сиротами, тому що, 
шануючи Ісуса, не 
шанують Його Матері. 
Це велика помилка 
та велика втрата 
– позбавляти себе 
могутньої материнської 
опіки. Дитина без матері 
стає сиротою, подібно 
людина, що позбавляє 
себе опіки Божої 
Матері, прирікає себе 
на духовне сирітство.
У нашому житті, якщо ми 
підготовані, відчуваємо 
чудесну й неустанну 
поміч Божої Матері, 
коли прибігаємо та 
щирим серцем віддаємо 
себе під її могутній 
материнський покров. 

“Власне кажучи, вона 
тільки чекає, щоби 
вивести нас на певні 
береги та повести до 
Ісуса Христа. Вона 
звертає свої милосердні 
очі, які стежать за нами, 
щоб ми не блукали 
манівцями, а щоб стали 
на шлях правди та життя. 
Ми навіть не можемо 
собі уявити, наскільки 
наше життя може стати 
радісним з допомогою 
Богоматері, адже сам 
Господь того хоче” 
(о. Іван Ортинський, 
“Щасте-доле, де ти?”).

К о л и с ь 
О л е к с а н д р і й с ь к и й 
патріарх Кирило 
звернувся приблизно 
такими словами до 
учасників Ефеського 
собору: “Радуйся, 
Богородице Маріє, бо ти 
є та, через котру Свята 
Тройця прославлена, 
та, через яку демони 
потоптані, через яку 

(Продовження на ст. 7)



творіння, що впало, 
знову до неба прийняте, 
через тебе апостоли 
сповіщають спасіння 
народам”.

У Пісні Пісень, де 
оспівано, зокрема, 
любов Бога до 
вибраного народу й 
до кожної душі, це 
особливо стосується до 
Пресвятої Богородиці: 
“О найкраща між 
жінками… Яка бо ти 
прекрасна, моя люба!” 
(Пісня пісень 1, 8; 15). 
Це має захоплювати й 
нас, аби практикувати 
любов до Пресвятої 
Богородиці, довіряти їй, 
прославляти небесну 
Неньку нашим життям, 
не тільки уникаючи гріха, 
а й сердечно наслідуючи 
її чесноти. У житті 
Пречистої Діви Марії, 
зокрема, помітна велика 
любов до неприятелів. У 
книжці “Досвітня Зоря” 
(розділ “Про любов 
до неприятелів”) автор 
Франц Аріяс наводить 
слова святого Івана 
Золотоустого, котрий 
навчав, що людина 
буває більше подібна 
до Бога тільки тоді, 
коли вона добре чинить 
відносно своїх ворогів і 
тих, хто її кривдить. Така 
поведінка відносно своїх 
ворогів має випливати 
із серця. Робити добро 
тим, хто нам його 
робить, не становить 

жодної проблеми, а 
робити добро тим, 
хто нас кривдить, – це 
чеснота, котра коштує 
людині багато молитви, 
зусиль і перемоги над 
своїми пристрастями 
та невпорядкованими 
внутрішніми нахилами. 
Таких неприятелів 
щодо Пресвятої 
Діви було багато: 
книжники і фарисеї, що 
переслідували Христа; 
вибраний народ, 
що кричав “розіпни, 
розіпни!”; Пилат, що 
видав несправедливий 
смертний вирок; римські 
воїни, котрі прибили 
Ісуса до хреста. 
Пречиста Діва Марія 
ніби їх не зауважувала, 
вона в останню хвилину, 
як Мати, стояла під 
хрестом і терпіла 
разом із Сином. Гідне 
подиву те, що її син, 
Ісус Христос, залишає 
їй заповіт, вказуючи на 
Івана Богослова: “Жінко, 
ось син твій” (Йо 19, 26). 
Тим збірним виразом 
доручає всіх людей опіці 
своєї Матері. Пресвята 
Богородиця, стоячи під 
хрестом, ніби не бачила 
ворогів, але бачила 
любов правдивого 
Бога, свого Сина Ісуса 
Христа, котрий умирав 
на хресті. Вона не 
палала ненавистю, не 
бажала помсти, вона 
любила Бога й любила 
всіх людей, навіть тих, 

хто розіп’яв її Сина. О, 
подиву гідна любове 
Матері до Сина і до 
ворогів-розпинателів! 
О, подиву гідна любове 
Матері до нас, грішних 
людей! Хто збагне її, хто 
прийме таку любов у 
своє серце?

Кожного з нас така 
велика любов Пресвятої 
Богородиці до ворогів 
спонукує сердечно 
переглянути своє життя 
й щиро сказати собі 
правду, запитуючи 
себе: чи я не маю 
когось такого, кого не 
люблю, кого вилучаю зі 
своєї любові. Можливо, 
когось переслідую у 
своєму серці й не можу 
принаймні примиритися 
з тою особою.

Автор Я.Корнобіс описує 
історію смерті одного 
завзятого протестанта, 
що палав ненавистю до 
Католицької Церкви. На 
ложі смерті він попросив 
привести священика… 
всіх здивувало, що 
сталося. Історія ж 
була така: коли він у 
дитинстві повертався 
зі школи, бачив, як 
школярі кидали каміння 
у статую Матері Божої. 
Він оборонив її. Його 
запитали: “Ти католик?” 
– “Ні! – відповідав він. – 
Але я охрещений”. Вночі 
йому приснилася гарна 
Пані, котра сказала, що 

не забуде йому цього 
доброго вчинку, що він 
не загине. Тепер, коли 
він лежав на смертному 
ложі, до нього прийшла 
ця Пані зі статуї. 
Пригадала йому його 
добрий вчинок та 
свій давній прихід до 
нього. Це так вплинуло 
на чоловіка, що він 
захотів висповідатися, 
покаятися, – тому й 
покликав священика.

Просимо тебе, о Божа 
Мати, навчи нас любити 
Господа і ближнього 
так сильно, наскільки це 
можливо для нас, людей, 
візьми нас під могутній 
захист і покров у цьому 
житті, а в майбутньому 
дай щасливе життя.

Храм Покрови Пресвятої 
Богородиці, м.Львів, 
14.10.2003.

Слово Господнє живе 
та діяльне: Проповіді. – 
Львів: Свічадо, 2009. – 
296с.

http://charnetskyj.org.
ua/articles/propovidi/
propovid-na-praznyk-
pok rovy -p resvya to j i -
bohorodytsi/ 

Проповідь на празник Покрову Пресвятої Богородиці
(продовження з попередньої сторінки)

24 âåðåñíÿ 2017 p.  7



24 âåðåñíÿ 2017 p.  8

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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нове покоління 
для нової україни!

a new generation  
for a new ukraine!

        GALA LUNCHEON   
         IN SUPPORT OF UCU

        БЛАГОДІЙНИЙ БЕНКЕТ    
         НА ПІДТРИМКУ УКУ

“ C O M E  C E L E B R A T E  U C U  A C H I E V E M E N T S !   L E A R N  A B O U T  O U R  N E W  G O A L S ! ”

нью Йорк | new York
2017

 неділя | sundaY
5-го листопада | november 5th

Reception: 1:00 – 2:00 pm 
Luncheon 2:00 – 4:30 pm

the st. regis hotel new York
2 East 55th Street at 5th Avenue 

20th floor ballroom
New York, New York

speCial guests:

bishop borys gudziak
President, Ukrainian

Catholic University

ulana suprun, md
Acting Minister 

of Health of Ukraine

for more information please call UCEF at 1 (800) 599-3671, visit our Website: www.ucef.org
or join our Facebook group of new York friends of uCu: https://www.facebook.com/nyfUCU  
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Catechetical Sunday at the Cathedral - September 17, 2017
On September 17, 2017 Catechetical 
Sunday was observed at the Ukrainian 
Catholic Cathedral of the Immaculate 
Conception, Philadelphia. Towards the 
conclusion of both the 9 AM and 11 AM 
Divine Liturgies,  Fr. Roman Pitula gathered 
the children by the tetrapod, prayed and 
blessed the students and their teachers the  
Missionary Sisters of the Mother of God.

On Catechetical Sunday  we celebrate an 
important event in our parish life as we 
seek to grow in “Communion with God” by 
beginning our new catechetical year. In a 
special way on Catechetical Sunday we ask 
God to grant to His servants, our students, 
our teachers, and ourselves the grace to 
grow in our communion with Him.

During the prayer, Fr. Pitula said, “Open 
the hearts, the minds, and the lips of these 
students. Enable them to receive the power 
of Your law, and to comprehend the useful 
things which will be taught them. Help 
them understand Your perfect will and 
contribute to the building up of Your holy 
Church. Deliver them from every snare of 
the enemy, preserve them in true faith, and 
in righteousness and purity all the days of 
their lives. May they grow in wisdom and 
in the observance of Your commandments. 
May they be revealed as worshippers of 
Your name and heirs of Your kingdom.”  
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 Date: Sunday, October 15th, 2017 
 

 Time: Doors open at 12:30 PM 
     First drawing at 2:00 PM 
 

 Where: Holy Ghost Ukrainian Catholic Church 
  315 Fourth Street, West Easton, PA 18042 
 

$10 admission includes first sheet of tickets. 
Many prizes valued at $100+!  Door prizes and 50/50 raffle! 

All ages are welcome! 
 

Refreshments including homemade pierogies, BBQ,              
baked goods and more will be available for purchase. 

 

Top Prizes include:  55” 4K UHD TV,  
Canon EOS Rebel T6, Diamond Pendant, and more! 

 www.HolyGhost-Ukrainian-Catholic.org 

“Giant Community Flea Market & Craft Fair” – 
Saturday, October 14th - Swarthmore

 
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.

St. Vladimir Parish - 
Scranton, PA

St. Vladimir Parish 
Annual Flea Market 
The Annual Flea Market 
sponsored by St. Vladimir 
Ukrainian Greek Catholic 
Church will be held in the Parish Center, 
428 North Seventh Avenue, Scranton 
on Saturday, October 14, 2017 from 
9:00am to 2:00pm. Doors will not open 
before 9:00am. This event benefits the 
Parish Children’s Religious Education 
Program. Ukrainian and American foods 
will be available for purchase as well as 
a theme basket raffle.

To reserve a table or for additional 
information contact Daria at 570 963-
1580.  

Homemade Pyrohy Sale
The parishioners of Scranton’s St. Vladimir 
Ukrainian Greek Catholic Church are 
sponsoring an autumn potato and 
cheese pyrohy/pierogi sale on Saturday, 
October 7, 2017 from 2:00 to 6:00pm 
at the Parish Center, 428 North Seventh 
Avenue. These are freshly made that day 
and are not frozen. Cost is $7.00 per 
dozen.

Orders should be placed no later than 
Monday, October 2nd and are being 
taken by Leslie at 570 342-3749.   
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Blessing of the Backpacks - Perth Amboy, NJ

As summer comes to a close 
and the school year begins, 
the Blessing of the Backpacks 
was held at Assumption 
Church in Perth Amboy, NJ. 
All of God’s children, young 
and old, were encouraged 
to bring their backpacks 
to church to be blessed 
for educational success for 
the coming school year. 
More than twenty children 
from kindergarten through 
high school participated. In 
addition to the blessing, Fr. 
Ivan  Turyk offered children’s 
homily and each child 
received a holy card of the 
guardian angel.

Блаженніший Святослав привітав студентів, школярів та 
освітян із новим навчальним роком

Понеділок, 28 серпня 
2017 p.

Цього тижня 
розпочинається новий 
навчальний рік наших 
студентів і школяриків. 
Дозвольте мені вас 
привітати, дорогі 
школярі та студенти, 
викладачі, педагоги, 
професори з цим новим 
часом! 

Про це сказав 
Отець і 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.

Глава Церкви запевнив 
у своїй особливій 
молитві за студентство, 
дітей, школярів: 
«За християнською 
традицією найкраще 
розпочинати навчання, 
приступивши до Таїнств 
Сповіді та Євхаристії. 
Думаю, Ісус Христос 
поблагословить вас на 
цей новий навчальний 
рік і поблагословить у 
цих Святих Таїнствах 
Церкви», - сказав 

Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав.      

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua
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Vacation Bible Discovery Camp 2017
Assumption Catholic Church, Perth Amboy, NJ

Smiles and joyful voices 
from twenty kids filled 
Assumption church hall 
during camp, where 
the children learned 
about God and love of 
neighbor. The three days 
of learning and games 
for children in Grades 1 
through 5 began each 
morning with prayer 
followed by the various 
activities till 4 pm each 
day. Each morning 
students made crafts, 
played games and 
had snacks and lunch 
together.

This amazing spiritual 
experience is an 
incredible gift to the 
children of our parish 
and it could not be given 
without the help our 
volunteers. To everyone 
who supported us, thank 
you for all you did for 
the children.

Assumption parish in 
Perth Amboy, NJ at 684 
Alta Vista Pl, has made an 
important commitment to 
support the youth of our 
parish in their spiritual 
development through our 
elementary Parish School, 
Summer Vacation Bible 
Camp and Religious 
Education Programs. 
Many opportunities are 
available to engage 
youth in a meaningful 
way at Assumption as 
young people learn and 

grown in their faith during 
these very formative 
years

Our parish welcomes and 
invites families to attend 
Saturday 5:00 p.m. or 
Sunday Liturgies at 9:00 
a.m. and 11:30 a.m. and 
share in the many faith 
community activities and 
celebrations that go on 
throughout the year.



Welcome Back To ACS’s 54th Year
Of Educating Children In The Catholic Faith.

The vision of the Ukrainian 
Catholic Bishops over 
a half century ago led 
to the establishment of 
Assumption Catholic 
School in Perth Amboy 
NJ that currently is 
the largest elementary 
Ukrainian Catholic 
School in America. Over 
the years, thousands of 
students have called the 
school their second home 
and with their parents, 
created many positive 
memories. Among the 
many gratifying moments 
is when alumni return 
to register their own 
children to give them 
the Assumption Catholic 
experience.

On September 6, 2017 
for the 54th time the ACS 
welcomed back returning 
and many new students. 
Students were welcomed 
by their teachers and 

a new principal Mrs. 
Lissette Shumny, who 
started her first year 
as ACS principal. An 
energy of excitement 
and anticipation buzzed 
on the school grounds as 
the students, fresh-faced 
in their crisp uniforms 
reunited with friends and 
shook off any lingering 
first-day jitters. ACS IS 
SO  proud and excited 
to launch the 2017-
2018 school year with 
our incredibly talented 
and dedicated teaching 
staff and  ongoing 
support and partnership 
of Assumption parish. 
ACS is a small parochial 
school administered 
by the Roman Catholic 
Diocese of Metuchen, 
the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of 
Philadelphia and the 
Ukrainian Catholic 
Church of the 

Assumption of the 
Blessed Virgin Mary. 
AdvancEd accredited, 
the school provides 
a Christ-centered, 
Catholic environment to 
a diverse population of 
pre-kindergarten (age 

4) through 8thgrade 
students. Before Care 
and After Care are 
available. 

Registration is ongoing 
throughout the school 
year.

To receive more information about the school, call 
732-826-8721, visit www.assumptioncatholicschool.
net or https://www.facebook.com/Assumption-
Catholic-School-370915…/

New principal Mrs. 
Lissette Shumny and 

Rev. Ivan Turyk
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Saint Basil Academy News

OPEN HOUSE & TESTING 
DATES
Saint Basil Academy will host 
Open House on Sunday, 
October 8th from 12-3 PM.  
Register online at https://
www.stbasilacademy.org/
admissions/.

The Entrance/Scholarship 
Exam will be given on 
Saturday, October 21st and 
Saturday, October 28th, from 
8am-12 pm. Register online: 
https://www.stbasilacademy.
org/admissions/application-
test-registration/

To schedule a Shadow Day visit 
https://www.stbasilacademy.
org/admissions/visit-us/.

For more information, please 
contact Mrs. Kimberely 
Clearkin, Director of 
Admissions, at 215-649-9083.

HOMECOMING 2017
Saint Basil Academy is hosting its 3rd Annual Homecoming on Saturday, October 14, 2017. The event 
will begin at 6PM.   For more information please visit: 
https://www.stbasilacademy.org/alumnae/homecoming/

COLLEGE FINANCIAL AID PRESENTATION
Please join us on Wednesday, November 15th  at 7pm in our Auditorium at Saint Basil Academy for 
the following presentation:
Using the 529 Plans to Save for College - Kelly Davis, Program Representative, Bureau of Savings 
Programs, Pennsylvania Treasury Department.
Understanding College Financial Aid - Fran McKeown, Higher Education Access Partner, PHEAA-
Pennsylvania School Services.
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Saint Basil Academy Starts the School Year 
with New Associations

 Saint Basil 
Academy, an all-girls 
private academy in 
Jenkintown, PA, directed 
by the Sisters of the Order 
of Saint Basil the Great, 
has started the new 
school year with exciting 
new associations.  Most 
importantly, the Academy 
is excited to welcome 
new principal Mrs. 
Connie D’Angelo.  Mrs. 
D’Angelo comes back 
to Saint Basil Academy 
from her most recent 
position as Dean of 
Student Affairs at Mount 
St. Joseph Academy.  
She previously held the 
position of Vice Principal 
at St. Basil Academy.  
Mrs. D’Angelo holds an 
Educational Leadership 
Certificate from Cabrini 
University, an MA in 
English from Arcadia 
University and a BA 
in English from St. 
Joseph’s University.  Mrs. 
D’Angelo has been 
meeting all constituencies 
at the school since the 
start of July with plans 
in place for an exciting 
future.  Mrs. D’Angelo is 
committed to supporting 
the mission and identity 
of the school, founded 
on the tradition and 
culture of the Ukrainian 
Catholic Church and the 
Ukrainian Sisters of St. 
Basil the Great.

 Saint Basil 

Academy is pleased 
to announce a new 
relationship with the 
Ukrainian Heritage 
School, centrally 
located at the Ukrainian 
Educational and Cultural 
Center.  As the UHS 
has grown in numbers 
and classes in the last 
few years, they have 
developed a need for 
more space for effective 
learning.  This year, the 
eighth through twelfth 
grades have found 
their home at Saint 
Basil Academy.  SBA is 
excited to welcome the 
school, and become 
part of the Ukrainian 
School “triangle” with the 
Ukrainian Educational 
& Cultural Center 
and Manor College’s 
“Ukrainian Nest” 
Saturday classes.

 Saint Basil 
Academy also welcomes 
Anastasiya Bloshchynska 
into the Freshman Class 
at Saint Basil Academy.  
Anastasiya is the 
daughter of Father Ihor 
Bloshchynskyy, pastor 
of the Annunciation 
BVM Ukrainian Catholic 
Church in Melrose Park, 
PA, and his wife Dr. Iryna 
Ivankovich, Executive 
Director of the St. Sophia 
Religious Association. 
Anastasiya, student of 
Khrystyna Yurchakevych, 
is an accomplished 

student pianist, and 
was awarded a Music 
Scholarship, as well as 
a seat in the SBA Music 
Academy. 

 As we welcome a 
wonderful new Freshman 
Class into Saint Basil 
Academy, we invite you 
to our Annual Open 
House on Sunday, 
October 8, 2017 from 
12 noon to 3:00 pm.  All 
girls and their families 
who are in the planning 
stages for high school 
are encouraged to come 
and see the campus, 
meet the teachers and 
students, staff, and 
administration, and learn 
about our academic, 
athletic, art and music, 
service, and other extra-
curricular programs.  

You will also have an 
opportunity to find out 
about scholarships and 
financial assistance, 
in particular, about a 
recen t l y -e s tab l i shed 
opportunity for a 
Ukrainian ancestry 
scholarship for girls 
active in the Ukrainian 
community.  We are 
located close to Manor 
College and the 
Ukrainian Educational 
and Cultural Center, 
711 Fox Chase Road, 
Jenkintown, PA.  For 
more information, please 
call the Admission 
Department at 215-649-
9083.

Submitted by: Lesia 
Penkalskyj

Photo by Kimberely Clearkin; SBA Principal 
Connie D'Angelo and UHS Parent Board 
President Larissa Kebuz signing new Facility 
Use Agreement.
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South Anthracite Deanery 2017 Ukrainian Seminary Day and 
Lenten Devotions Raise $53,000 for St. Josaphat Seminary 

The Ukrainian Catholic clergy of the South Anthracite Deanery presented a check for $53,000 to Metropolitan 
Stefan Soroka, Metropolitan-Archbishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, which 
represents the proceeds from the 2017 Annual Ukrainian Seminary Day and the Deanery Lenten devotions, 
for St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary, Washington, D.C. The presentation was made during the 
annual clergy retreat at San Alfsonso Retreat House, Long Branch, NJ.

From 1985 through this year, 2017, the annual Ukrainian Seminary Day has raised over $888,000 for the 
financial support of the seminary, which is located adjacent to the campus of The Catholic University of 
America in Washington, D.C.

Pictured left to right: 
Deacon Paul Spotts, St. Michael Church, Frackville and St. John the Baptist Church, Maizeville; Father 
Mykola Ivanov, pastor of Transfiguration of Our Lord Church, Shamokin and Patronage of the Mother 
of God Church, Marian Heights; Father Petro Zvarych St. Michael Church, Frackville and St. John the 
Baptist Church, Maizeville;  Very Rev. Archpriest Michael Hutsko, dean of the South Anthracite Deanery, 
pastor of Ss. Peter and Paul Church, Mt. Carmel and Assumption of the Blessed Virgin Mary Church, 
Centralia; Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka; Msgr. Myron Grabowsky, pastor of St. Michael Church, 
Shenandoah and St. Nicholas Church, St. Clair;  and Father Paul Makar, pastor of St. Nicholas, Minersville 
and Nativity of the Blessed Blessed Virgin Mary Church, Middleport. (Not photographed: Rev. Msgr. James 
T. Melnic, pastor of Patronage of the Mother of God Church, McAdoo and St. Michael Church, Hazleton 
and Father Mark Fesniak, former pastor of St. Nicholas, Minersville and Nativity of the Blessed Blessed 
Virgin Mary Church, Middleport.)
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Featuring . . . 

Hosted by SS. Peter and Paul Catholic Church 

Sunday, November 5, 2017 
Doors open at 1:30 p.m.  Games begin at 2:00 

p.m. 

Trinity Hall                                                  
37 Prospect St., Simpson, PA 

20 Games plus Special Bingos, 50/50,                 
& Refreshments, too!                                   

$20 in advance -- $25 at the door 

For information call:   ……                                                       
Leslie (570) 499-0746                             
Mary (570) 282-4924                                

Marge (570) 282-5680 
. 

Tickets are non-refundable. 

DOORS OPEN AT NOON 

GAMES BEGIN AT 1 PM 

SUNDAY, OCTOBER 29, 2017 

Presentation of Our Lord 
1564 Allentown Road 

Lansdale, PA 

Presentation of Our Lord 
Ukrainian Catholic Church 
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Tickets: 
$20 in 

advance 
$25 at 

the door 

 

FOR TICKETS AND INFORMATION:  

PLEASE CALL ALICIA AT 215-852-3463  
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Fa
bu

lo
u

s 
Fo

od
 F

illed B
askets 

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!
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MOLEBEN AND MEETING OF LUC’s 
NORTH ANTHRACITE COUNCIL

On Sunday afternoon, September 17, 2017, a beautiful 
Moleben to Jesus Christ, Lover of Mankind was served 
at St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church in 
Edwardsville, PA. The pastor, Father Paul Wolensky, and 
his parishioners invited members of the North Anthracite 
Council of the League of Ukrainian Catholics to conduct 
their regular meeting afterwards in the parish community 
room. As it was  the Sunday After the Exaltation of the 
Holy Cross, veneration and choral homage was also paid 
to the flower decorated cross resting on the tetrapod.

Following the Moleben, LUC members reviewed progress 
made in preparation for the upcoming North Anthracite 
Council hosted LUC Convention set for October 6, 7 
and 8, 2017 to be held at the Genetti Best Western 
Hotel and Conference Center in Wilkes-Barre and at 
SS. Peter and Paul Ukrainian Greek Catholic Church in 
Plymouth, PA. All indications are that the Convention will 
be a productive one.   A delightful buffet closed out the 
late afternoon events.

Photo:  Front row – Father Walter Pasicznyk; Father Paul Wolensky, Spiritual Advisor and Host Pastor;
Kathleen Izak; and Anna Magill. Second Row – Joanne Serafin; Geri Adamchak; Helen Harabin; Catherine 
Halloway; Sonya Demsey; John Naradko; Dorothy Jamula, President and Convention Cochair; and Janina 
“Yanka” Everett, Convention Cochair.    Back row – Andy Jamula; Rick Micknich; Geri Kolotelo; Ann 
Beshada; Michael Trusz; Gina McLaughlin; and Maria Szpynda.  Absent when photo was taken: Sandra 
Berta and John Fedorko  (Photo by Paul Ewasko)
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П'ятниця, 08 вересня 
2017 p

Нещодавно в 
ар х и к а т е дра л ь ном у 
соборі Святого Юра 
у Львові відбулася 
непересічна подія. 
Цими днями владики 
Синоду Єпископів під 
головуванням Отця і Глави 
Церкви Блаженнішого 
С в я т о с л а в а 
х і р о т о н і з у в а л и 
нового єпископа для 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії УГКЦ в США. 

Новий єпископ 
Андрій (Рабій), 
корінний львів’янин, 
уже довгий час 
д у ш п а с т и р ю є 
в США. Під час 
Синоду Єпископів 
п р е д с т а в н и к а м 
Д е п а р т а м е н т у 
і н ф о р м а ц і ї 
УГКЦ вдалося 
поспілкуватися із 
владикою Андрієм. 
Він розповів про 
своє дитинство, про 
роки навчання в 
семінаріях і про 
душпастирство в 
США.

Владико Андрію, 
як так вийшло, що 
ви народилися у 
Львові, навчалися в 
Івано-Франківській 
духовній семінарії і 
душпаспастирювали 
у Філадельфійській 
архиєпархії?

Це дуже довга історія, 
але тепер, оглядаючись 
у минуле, я розумію, 
що таким був Божий 
промисел. Тож я 
народився у Львові. 
Після закінчення школи 
я ще не був повнолітнім, 
тому подав документи 
на навчання в Івано-
Франківську духовну 
семінарію, бо туди 
приймали на навчання 
хлопців такого віку. 
Коли я провчився там 
два роки, владика 
Іриней (Білик), який став 
ректором семінарії, 
запропонував мені 
продовжити навчання 
у США. Бо тодішній 
Митрополит Стефан 
(Сулик) шукав студентів 
для навчання в семінарії 
Святого Йосафата у 
Вашингтоні. Нас було 
семеро відчайдухів і 
серед нас ще був один 
священик. Ми вирушили 
до Америки в серпні 
1994 року.

Ми уявляли собі навчання 
в американській семінарії 
подібним, як в Україні. 
Але все було інакшим. 
Ми йшли навчатися в 
Католицький університет 
Америки і для цього 
наполегливо вчили 
англійську мову, бо було 
недостатньо просто вміти 
читати й писати. Згодом, 
через рік, я вступив на 
філософський факультет 
цього університету. 
У 1999 році я почав 

вивчати теологію в 
Д о м і н і к а н с ь к о м у 
богословському інституті. 
Тут варто додати, що 
це класична теологічна 
школа у Вашингтоні. Це 
навчання я завершив у 
2002 році.

Мені почали трястися 
ноги і я звернув з дороги

Пізніше я став 
душпастирем у штаті 
Нью-Джерсі, де служив 
три роки. Згодом знову 
навчався у Вашингтоні, 
але цього разу вивчав 
канонічне право. У 2008 
році я здобув ступінь 
ліценціата канонічного 
права і служив при 
парафії. У той самий 
час Митрополит 
Стефан (Сорока) 
вирішив призначити 
мене канцлером, потім 
архівістом, пізніше я 
мав ще інші посади. 
Останньою була 
посада протосинкела 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії. Наприкінці 
липня я дізнався про мою 
номінацію, яка офіційно 
була проголошена 8 
серпня.

А чи пригадуєте 
той день, коли вам 
повідомили про 
вашу номінацію?

Чесно кажучи, того дня я 
їхав в авто. Митрополит 
Стефан зателефонував 
мені і каже: «Андрію, ти 

сидиш?» А я йому: «Я за 
кермом». Митрополит 
тоді каже: «Зупинися і не 
їдь». А я на те йому: «Я 
можу їхати і розмовляти». 
Тоді Митрополит сказав 
про моє призначення 
Єпископом-помічником. 
Мені почали трястися 
ноги і я звернув з дороги 
(сміється). Насправді, 
мені було важко в це 
повірити і був потрібен 
час, аби отямитися.

Цікаво знати, 
владико, як 
зародилося ваше 
п о к л и к а н н я . 
Під час інтерв’ю 
з визначними 
священиками чи 
єпископами часто 
доводиться чути, 
що вони брали 
приклад із когось (зі 
священика чи ченця). 
Чому вирішили 
пов’язати своє життя 
з Церквою?

Моє зацікавлення 
розпочалося, коли я 
почав прислуговувати 
при вівтарі в соборі 
Святого Юра. 
Щонеділі в храмі була 
Архиєрейська Літургія 
за участю єпископа або 
навіть Блаженнішого. 
Мене захоплювало 
бачити архиєреїв, 
особливо коли їх було 
багато, наприклад на 
Синоді Єпископів. Цей 

(Продовження на ст. 21)
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спів, ця велич, краса 
богослужінь... Тоді ж я 
задумувався про своє 
покликання в житті. Я 
точно знав, що хочу бути 
в Церкві. Моя родина 
мене підтримала в цьому 
прагненні. Коли прийшов 
час визначатися із 
подальшим шляхом, я 
пішов у семінарію.

У якій родині ви 
зростали? Чула про 
ваш цікавий родовід.

У батька моєї матері, 
тобто в мого діда, 
був брат, який був 
священиком. На жаль, 
він помер ще в молодому 
віці. Мій дідо також хотів 
навчатися в семінарії, та 
в 1939 році до Львова 
прийшли радянські 
війська. Тому він не 
мав змоги навчатися 
в семінарії і вступив у 
Львівський політехнічний 
інститут. Мій дідо з 
татового боку був дуже 
відданий Церкві. Для 
мене він був «дитячим 
проповідником». Тоді ще, 
у радянські часи, коли ми 
сідали за Святу вечерю 
напередодні Різдва, він 
завжди мені розповідав 
мало не все Євангеліє за 
півгодини. Я дуже любив 
слухати його розповіді. 
Завжди дивувався 
йому, адже він закінчив 
чотири класи, а мав 
таке глибоке знання і міг 
мені так цікаво пояснити, 
що я завжди хотів його 

слухати. Ці люди стали 
великою частиною мого 
шляху до покликання.

А зараз ваші батьки 
у с в і д о м л ю ю т ь , 
що їхній син став 
єпископом? 

Гадаю, їм поки важко 
це усвідомити. Вони 
були здивовані моєю 
номінацією, а ще більше 
я їх здивував, коли 
сказав, що хіротонія 
відбудеться в соборі 
Святого Юра. Гадаю, це 
був позитивний шок для 
них, як і для мене в той 
час.

Ви щойно розповіли 
про своє покликання, 
яке було тривалим. 
Адже буває, що хтось 
посеред ночі встає і 
чує поклик Божий. 
У вашому випадку 
це був досить 
довгий шлях змалку. 
Тож як розпізнати 
своє покликання і 
відповісти на нього?

Читаючи Святе Письмо, 
ми бачимо, що кожна 
людина, покликана 
Богом, була вибрана 
в різний спосіб. 
Пригадаймо Мойсея. 
Його покликання 
розпочалося із куща, 
що палав. Його це 
зацікавило, він підійшов 
до нього, почув голос: 
«Мойсею, зніми сандалі 
свої». Пригадаймо Йону: 

коли він почув, що Бог 
його кличе, то почав 
тікати. А коли отямився, 
то довірився Богові. 
Кожна людина має своє 
покликання.

Головне в розпізнаванні 
покликання завжди бути 
відкритим до всього в 
житті. Потрібно зважувати 
всі можливості і варіанти. 
Рішення обов’язково 
прийде несподівано. 
Бог раптово все може 
змінити і переписати. Аби 
не мати великого шоку, 
краще бути відкритим і 
зважувати все. Бо, коли 
ми кажемо тільки своє 
«я», тоді існує мало місця в 
житті Божому промислові 
й провидінню.

Я почав із собору Святого 
Юра і я таки повернувся 
до нього через 27 років

Коли я тепер оглядаюся 
назад на своє життя, 
то це усвідомлюю. Бо 
був Божий палець у 
моєму житті. Я почав із 
собору Святого Юра 
і повернувся до нього 
через 27 років. Протягом 
цих 27 років багато 
було того, чого я не міг 
зрозуміти і лише тепер 
почав це усвідомлювати.

Як не пропустити, 
не втратити своє 
покликання?

Наведу приклад зі свого 
життя. Із самого початку, 

коли прислуговував у 
соборі, була можливість 
поїхати до Рима вчитися 
в семінарії. Але в той час 
я вже подав документи на 
навчання до семінарії в 
Івано-Франківську і мене 
туди прийняли. Я міг тоді 
ще змінити семінарію, 
але пішов туди, де 
вже був зарахований. 
Через два роки я таки 
поїхав на навчання 
закордон. Це були не 
звичайні семінарійні 
студії, а класична освіта 
в одному з найкращих  
університетів. Крім 
всього, мені було важко 
вчитися ще й іноземною 
мовою. Але Бог допоміг. 
І були такі моменти, 
що я міг заплакати, 
хотілося покинути все 
і поїхати додому, але, 
присвятивши 15 хвилин 
молитві, я казав собі: 
«Андрію, вставай і йди 
вчитися далі». Потрібно 
знати, чого ти сюди 
прийшов і до чого Бог 
тебе кличе. А якщо Він 
тебе кличе, то Він тобі 
дасть все необхідне. 
Головне, ніколи не 
боятися. Якщо людина 
чує поклик у своєму 
житті служити Богові і 
він є щирим у серці, то 
не потрібно боятися. 
Звичайно, буде важко! 
Ви погляньте тільки на 
життя апостолів: десять 
із них були замордовані 

Владика Андрій (Рабій): «Якщо людина чує поклик в 
своєму житті служити Богові, то не потрібно боятися»

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 22)



за віру. Але Бог нікого 
не покинув і всі вони 
стали святими, яких 
ми почитаємо і з яких 
беремо приклад.

У кожного єпископа 
є свій підхід до 
служіння в єпархії. А 
ви з чого розпочнете 
своє служіння? 

Будучи на посаді 
п р о т о с и н к е л а 
архиєпархії, я знаю, які 
існують потреби. Тепер 
існує велика потреба 
далі організовувати нашу 
українську громаду, 
Церкву в Америці. 
Емігранти попереднього 
покоління знали, що 
вже не повернуться, 
тож засновували тут 
інституції (страхові 
компанії, фінансові 
установи, банки, школи). 
Попри те, що вони в 
той час не мали грошей, 
гуртом збирали кошти на 
будівництво храмів. Тепер 
характер еміграції дещо 
змінився: вона зумовлена 
економічними мотивами, 
а не політичними, як 
було раніше. Українці 
їдуть туди, де є робота. 
Не завжди теперішні 
мігранти пристають до 
встановлених осідків 
української громади. 
Вони можуть жити в 
тих місцевостях, де ще 
ніколи не було українців. 
Тому моїм завданням 
є довідатися про них і 
намагатися організувати 

місійні парафії чи 
осередки, аби вони не 
загубилася і плекали 
українську культуру, віру, 
традиції. Це буде одним 
із пріоритетів мого 
єпископського служіння.

Багато єпископів з-за 
кордону кажуть, 
що діаспорна 
українська молодь 
вже мало спілкується 
рідною мовою і рідко 
ходить до церкви. Чи 
справді це так?

Це не тільки проблема 
нашої української 
еміграції, діаспори. Це 
стосується всіх, бо наші 
діти, які там є, навіть 
між собою стараються 
говорити англійською, 
іспанською. Дивлячись 
на інших дітей, вони 
повторюють за ними. 
Вони більше захоплені 
тим духом часу, в якому 
вони є. Це не суто 
українська проблема. 
Просто в теперішньому 
суспільстві діти такими є.

Те, що вони не 
р о з м о в л я ю т ь 
українською, не означає, 
що вони перестали бути 
українцями

Дітям, які народилися 
в еміграції, ми можемо 
розповідати цілими 
днями, якою гарною є 
Україна, милозвучними є 
українські пісні, багатою 
є наша культура, а вони 

послухають і скажуть: 
«Це все гарно, але ми 
зараз є у США». Для 
них це стає другорядним. 
На жаль, таким є виклик 
часу.

Чи не перестануть 
вони ходити до 
церкви?

Цього не станеться, 
бо, скажімо, в США 
ми маємо вже п’яте 
покоління дітей українців, 
народжених у США. І є 
такі місцевості, які дуже 
вболівають за Церкву 
й українську культуру. 
Попри те, що вони можуть 
знати лише кілька слів 
українською, але вони 
знають наші звичаї. Те, 
що вони не розмовляють 
українською, не означає, 
що вони перестали бути 
українцями.

Ваша біографія 
єднає дві дійсності 
(в Україні і за 
кордоном). Чого, на 
вашу думку, бракує 
чи чого б мали 
навчитися парафії 
з України в наших 
парафій у США і 
навпаки у контексті 
стратегії розвитку 
Церкви «Жива 
парафія – місце 
зустрічі з живим 
Христом»?

Стратегія стосується 
стандартів парафій для 
всієї УГКЦ. Оскільки 

парафії в Україні 
перебувають на одному 
рівні, а парафії за 
кордоном - на іншому, то 
ці стандарти дозволяють 
їх урівняти. Який би 
парафіяльний досвід 
могла дати Америка 
Україні? Насамперед 
те, що наша Церква є 
не тільки для українців. 
У нас є такі парафії, 
де приходять на 
богослужіння люди з 
Китаю, В’єтнаму і вони 
вважають себе нашими 
парафіянами. Вони 
вдягають наші вишиванки 
на богослужіння. І, 
можливо, вони є більшими 
українцями, ніж наші 
етнічні українці. Це урок 
для нас, бо ми повинні 
визначатися не тільки 
за етнічними ознаками. 
Натомість від українських 
парафій наші парафії в 
США повинні переймати 
вміння плекати духовне 
життя. Бо в США всі 
кудись поспішають… 
Завжди бракує часу, 
приділяється мало уваги 
духовному життю.

Розмовляли Руслана 
Ткаченко та о. Ігор Яців 

h t tp ://news .ugcc .ua/
i n t e r v i e w / v l a d i k a _
a n d r % D 1 % 9 6 y _
r a b % D 1 % 9 6 y _
golovne_n%D1%96koli_
ne_boyatisya_80399.html

Владика Андрій (Рабій): «Якщо людина чує поклик в 
своєму житті служити Богові, то не потрібно боятися»

(продовження з попередньої сторінки)
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Владики Синоду Єпископів вшанували пам’ять патріарха 
Йосифа Сліпого в соборі Святого Юра

Четвер, 07 вересня 
2017 p.

7 вересня, у день смерті 
патріарха Йосифа 
Сліпого, владики 
Синоду Єпископів УГКЦ 
помолилися Панахиду в 
крипті собору Святого 
Юра. Богослужіння 
очолив Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав.

Після молитви в соборі 
відбулася мистецька 
програма «Я вибираю 
віру…», присвячена 
125-літтю від дня 
народження патріарха 
Йосифа Сліпого та 
25-ї річниці його 
перепоховання.

На початку урочистої 
академії Олег Синютка, 
Голова Львівської ОДА, 
зачитав звернення 
Президента України з 
цієї нагоди. «Цього року 
ми вшановуємо постать 
вашої великої церковної 
історії та історії 
українського народу 
загалом - Верховного 
Архиєпископа УГКЦ 
патріарха Йосифа 
Сліпого, який належить 
до особистостей 
світового рівня», - пише 
Президент.

За його словами, 
патріарх Йосиф був 
великим духівником із 
науковим мисленням, 
стратегом, екуменістом, 

одним із фундаторів 
сучасної УГКЦ, що 
стала мостом між 
Західною та Східними 
Церквами. «Вчитуючись 
у життєпис, свідчення, 
«Заповіт», стаєш свідком 
високої духовної сили та 
безмежної віри людини, 
яка метою свого життя 
обрала служіння 
Богові, Україні, праці 
єднання українців у світі, 
боротьбу за патріархат 
Української Церкви, як 
знак самодостатності 
нації, добро для 
нашої незалежності», 
- зазначає у зверненні 
Петро Порошенко.

«Він заповідав усім нам: 
«Моліться, працюйте і 
боріться за збереження 
християнської душі 
кожної людини 
українського роду і за 

весь Український народ 
і просіть Всемогутнього 
Бога, щоб Він допоміг 
нам завершити нашу 
тугу за єдністю і наші 
змагання за церковне 
з’єднання у здвигненні 
Патріархату Української 
Церкви!». Сьогодні 
нам особливо важливо 
утвердити цю єдність в 
обороні наших кордонів, 
в християнській єдності, 
в розбудові України, як 
могутньої європейської 
держави. З глибокою 
шаною схиляємо голову 
перед пам’яттю Йосифа 
Сліпого. Він є прикладом 
для наслідування та 
джерелом наснаги», - 
підсумовує у зверненні 
Президент.

Додамо, що мистецька 
програма є спільним 
проектом Центру студій 

спадщини патріарха 
Йосифа Сліпого, 
Львівської архиєпархії 
УГКЦ та Фундації 
«Андрей». Спеціально 
для цього заходу відомий 
львівський композитор 
Мирослав Волинський  
написав два музичних 
твори.

Фото: Анастасія 
Касінчук

Департамент інформації 
УГКЦ

ht tp://news.ugcc.ua/
photo/vladiki_sinodu_
yepiskopіv_vshanuvali_
p am y a t _ p a t r і a r h a _
yosifa_slіpogo_v_soborі_
svyatogo_yura_80394.
html
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У Гошеві відбулася патріарша проща-відпуст з нагоди 400 
літнього ювілею Василіянського Чину святого Йосафата

11 вересня 2017 p.

Відпуст у Гошівському 
монастирі Василіян 
зібрав 10 вересня тисячі 
прочан. На відпуст 
прибули єпископи УГКЦ 
з парафій від заходу до 
сходу України, далекого 
зарубіжжя – Америки, 
Австралії, Аргентини, 
Бразилії, США, Канади, 
Італії на Ясній Горі. Така 
кільіксть владик УГКЦ 
пояснюється тим, що 
саме у ці дні у Львові 
відбуваються  засідання 
Синоду єпископів УГКЦ.

За повідомленням 
кореспондентки РІСУ 
Наталії Палій, протягом 
двох днів,  9-10 вересня, 
прочани у Гошеві 
долучалися до спільних 
богослужінь, молебнів, 
нічних чувань.

«Ми переживали різні 
прощі з минулого 
року а тепер маємо 
кульмінацію тих 
святкувань в Україні, - 
наголосив Глава УГКЦ 
Патріарх Святослав. 
– Відзначали 150-ті 
роковини канонізації 
святого Йосафата 
Кунцевича у базиліці 
святого Петра у Римі. 
Також святкували ювілей 
василіанського чину 
у Крехові, Добромилі 
та інших монастирях. 
Сьогодні особливо хочу 
привітати отців, братів з 

ювілеєм. Дкуємо господу 
Богу, що благословить 
нашу церкву добрими 
покликаннями до 
монашого стану і за 
те, що ви є вибрані, 
а не лише покликані. 
Сьогодні ми відчуваємо, 
що ваш реформатор, 
мій великий попередник, 
митрополит Київський 
Й о с и ф - В е л я м и н 
Рутський, думав про 
оновлення монашества 
усієї нашої Церкви. 
Можливо, ви маєте 
сьогодні велике 
непросте завдання. 
Хочу звернутися до 
молодих дівчат і хлопців, 
які шукають своєї 
дороги у житті – ми вас 
потребуємо, церква, 
наш народ. Сьогодні я 
хочу виконати завдання 
того слуги, який кличе 
– послужіть Богові і 
церкві в монашому чині. 
А наше завдання – 
єпископів і священиків, 
допомогти вам. Також 
наша молитва сьогодні 
лунає за наших 
хлопців на фронті за 
їх матерів, яких є тут 
чимало. Щоб Господь 
бог благословив нашу 
землю миром, щоб не 
мусіли ховати більше 
наших синів і дочок - а 
вони посвячували себе 
для Бога і для України».

Паломники, які чисельно 
зібралися у Гошеві на 
Ясній Горі, були не лише 

з Івано-Франківщини. 
«Це християнська місія 
привчати дітей бути 
близько до Бога, - 
ділиться пані Олена, 
яка приїхала з родиною 
та двома маленькими 
синочками зі Львова. 
– У таких місцях 
завжди відчуваємо 
віру і наскільки вона 
є сильною. Тому 
пропустити таку подію 
я вважала б, напевно, 
навіть гріхом. Потрібно, 
щоб діти привчалися 
до такого змалку. В 
Гошеві ми вперше і 
враження надзвичайні, 
чудова атмосфера, 
гарно, приємно, що тут 
сьогодні багато дітей».

«Для нас це родинна 
проща, - ділиться 
Любомир Стринаглюк 
з Івано-Франківська. 
– Я тут, щоб, перш 
за все, попросити у 
Господа прощення 
гріхів. Також маємо, 
направду історичний, 
унікальний день, бо 
не лише святкуємо 
400-річчя реформи у 
Василіянському чині, але 
й відбувається Синод 
єпископів. Наша Церква 
розвивається, потребує 
мудрого керівництва. 
Отже, сподіваємося, що 
Святий Дух надихнув 
церковних очільників 
на добрі рішення, 
адже перебуваємо 
у непростому часі і, 

звичайно, ті всі виклики, 
які маємо, потребують 
рішень також і на 
духовному рівні. З 
цим очікуванням та 
молитвою просимо 
Бога, щоб далі 
провадив нашу церкву 
до розвитку і вона 
отримала новий подих 
пережити ті виклики, які 
маємо».

З величезним 
захопленням присутні 
на прощі у Гошеві 
прийняли відомий хор 
імені Григорія Верьовки 
з Києва. Колектив 
с у п р о в о д ж у в а в 
Архиєрейську Літургію 
та виконав декілька 
відомих українських 
народних пісень.

«Емоції у нас чудові, 
адже приїхала така 
кількість ірархів, - 
розповідає генеральний 
директор і художній 
керівник національного 
з а с л у ж е н о г о 
а к а д е м і ч н о г о 
українського народного 
хору ім. Григорія 
Верьовки Зеновій 
Курінець. – Нам за 
честь бути у такому 
славному товаристві. 
Стільки людей-
християн тут зібралося. 
Серце переповнене 
благодаттю. Ми вперше 
супроводжували саме 

(Продовження на ст. 25)
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г р е к о - к а т о л и ц ь к у 
літургію. Досі ми співали 
зі священиками УПЦ 
КП. До речі, тиждень 
тому ми побували 
Ченстохові, де залишив 
свій слід благочестивий 
Іван Павло ІІ і де є 
наша українська ікона 
Матері Божої, яка 
зупинила свого часу 
турецьку навалу. А за 
тиждень потрапили 
у ще одне це святе 

У Гошеві відбулася патріарша проща-відпуст з нагоди 400 
літнього ювілею Василіянського Чину святого Йосафата

Папа Франциск: Боже прощення є знаком Його любові до нас

17 вересня 2017 p. 

 «Євангельський уривок 
цієї неділі (пор. Мт. 
18, 21-35) пропонує 
нам повчання про 
прощення, яке не 
заперечує вчиненої 
кривди,  але визнає, що 
людина, сотворена на 
Божий образ і подобу, 
завжди є більшою, 
ніж зло, яке вона 
скоїла», – наголосив 
Папа Франциск, 
промовляючи до десятків 
тисяч паломників та 
гостей Вічного Міста, 
які 17 вересня 2017 
року зібрались на 
площі Святого Петра 
у Ватикані, щоб почути 
повчання Святішого 
Отця, проказати разом 
із ним Богородичну 
молитву «Ангел 
Господній» та отримати 
його Апостольське 

благословення.

Святий Петро запитав 
Ісуса: «Господи! Коли мій 
брат згрішить супроти 
мене, скільки разів 
маю йому простити? 
Чи маю до сімох разів 
прощати?» Простити 
кривдникові сім разів 
здавалось апостолу 
Петрові чимось дуже 
великим. Можливо, 
іноді, й нам може 
здаватись, що простити 
двічі – це вже надто 
багато. Однак, Ісус 
навчає іншого: «Не кажу 
тобі: до сімох разів, але 
– до сімдесяти раз по 
сім». Тобто, Спаситель 
заохочує нас до того, 
аби прощати завжди.

Вселенський Архиєрей 
навів у приклад також 
і євангельську притчу 
про милосердного царя 

та лукавого слугу, який, 
отримавши прощення 
боргу, не захотів так 
само зробити із своїм 
співбратом. Іноді й ми 
поводимось подібно: 
отримавши прощення 
від Господа Бога, не 
бажаємо простити 
нашим братам та 
сестрам.

Як наголосив Єпископ 
Риму, вже у нашому 
Хрищенні Бог нам 
простив великий борг: 
первородний гріх. 
Господнє милосердя до 
нас є безмежним, про 
що ми пересвідчуємось 
протягом усього нашого 
життєвого шляху. Він 
прощає нам наші гріхи 
кожного разу, коли  
ми каємось і просимо 
у Нього пробачення. 
Кожного разу, коли 
до нас підкрадається 

спокуса, аби замкнути 
наше серце перед 
тим, хто нас образив, 
пригадаймо собі слова 
нашого Небесного 
Отця, сказані до 
лукавого слуги із 
згаданої притчі: «Слуго 
лукавий! Я простив 
тобі ввесь борг той, 
бо ти мене благав. 
Чи не слід було й тобі 
змилосердитись над 
твоїм товаришем, як я 
був змилосердився над 
тобою?». Кожен, хто 
отримавши прощення, 
зазнав радості, миру 
та внутрішньої свободи, 
може відкрити своє 
серце на можливість, в 
свою чергу, простити 
своєму ближньому.

Далі Глава Католицької 
Церкви пригадав слова 

місце. У цьому є справді 
Божий промисел. Я, 
до речі, галичанин 
– з Голобутова, 
Стрийського району. 
Там народився 
блаженніший Святослав 
(Шевчук)». 

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/68217

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 26)
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молитви «Отче наш», 
у якій сам Ісус вчить 
нас звертатись до 
Небесного Отця такими 
словами: «І прости 
нам провини наші, як 
і ми прощаємо нашим 
винуватцям» (Мт. 6 
12). «Боже прощення є 
знаком Його безмірної 
любові, яка виливається 

Папа Франциск: Боже прощення є знаком Його любові до нас
(продовження з попередньої сторінки)

на кожного із нас», – 
мовив Святіший Отець, 
додаючи, що Божа 
любов є настільки 
великою, що дозволяє 
нам бути вільними аж 
до тієї міри, що навіть 
можемо віддалитись від 
Нього, однак, ця любов 
завжди чекає на нас, як 
Батько чекав на свого 

блудного сина. Боже 
прощення є ніжністю, 
яка приймає кожного 
грішника, що стукає 
у двері прощення. 
«Небесний Отець є 
повний любові і хоче 
дати її нам, але не може 
цього зробити, якщо 
ми закриваємо наші 
серця перед любов’ю 

до інших», – підсумував 
Глава Католицької 
Церкви.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/09/17/
ангел_
господній_з_папою_
франциском
_17_вересня_
2017_р/1337354

Створено Чернівецьку єпархію УГКЦ та призначено 
першого Єпарха

12 вересня 2017 p. 

У вівторок, 12 вересня 
2017 р. у Ватикані 
повідомлено про те, 
що Папа Франциск дав 
згоду на рішення Синоду 
Єпископів УГКЦ про 
створення Чернівецької 
Єпархії, з осідком у 
Чернівцях, виокремивши 
її територію з 
д о т е п е р і ш н ь о ї 
К о л о м и й с ь к о -
Чернівецької єпархії та 
приєднавши її до складу 
І в а н о -Фра к і в с ь к о ї 
митрополії. Нова єпархія 
об’єднає громади УГКЦ 
в Чернівецьцій області.

Синод Єпископів 
УГКЦ обрав першим 
Єпархом владику 
Йосафата Мощича, 
МЗСА, дотеперішнього 
Єпископа-помічника 
І вано -Франк і всько ї 
архиєпархії.

Спроби створення 
офіційних структур 
УГКЦ на Буковині 
сягають кінця XVIII 
сторіччя, а перший храм 
було посвячено 1821 
року. Греко-католики 
Буковини спочатку 
п ідпорядковувалися 
Л ь в і в с ь к о м у 
а р х и є п и с к о п о в і , 
а після створення 
С т а н і с л а в і в с ь к о ї 
єпархії в 1885 році 
– Станіславівському 
єпископові. З приходом 
комуністичної влади 
громада була змушена 
діяти в підпіллі.

Після відродження 
Церкви, 1993 року було 
створено Коломийсько-
Чернівецьку єпархію, 
виокремивши її 
територію з Івано-
Франківської єпархії, а 
храм Успіння Пресвятої 
Богородиці у Чернівцях 

став співкатедральним. 
В 2006 році було 
створено Буковинський 
вікаріат. Коли ж 2011 
року було створено 
І в а но -Фран к і в с ь к у 
митрополію, то 
К о л о м и й с ь к о -
Чернівецька єпархія 
увійшла до її складу.

Владика Йосафат, 
якому 16 вересня 
виповниться 41 рік 
життя, є наймолодшим 
єпископом УГКЦ. Своє 
священниче служіння він 
здійснював у Місійному 
Згромадженні святого 
Андрія Первозваного. 
У 2000-2003 роках 
навчався у Римі, після 
чого повернувся в 
Україну, присвятившись 
євангелізаційній та 
виховній діяльності, 
а також виконував 
служіння Головного 
Настоятеля своєї 

чернечої спільноти. 
У 2014 році був 
п р и з н а ч е н и й 
Єпископом-помічником 
І вано -Франк і всько ї 
архиєпархії.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/09/12/
створено_чернівецьку_
єпархію_угкц/1336350
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October 2017 - Æîâòíÿ 2017
Happy Birthday!

З Днем народження!

October 1: Bishop Andriy Rabiy
October 2: Most Rev. Stephen Sulyk,
Archbishop Emeritus
October 9: Rev. Ivan Demkiv
October 12: Rev. Paul J. Makar
October 12: Rev. Roman Sverdan
October 13: Rev. Volodymyr Popyk
October 15: V. Rev. Archpriest Daniel Troyan
October 16: Rev. Nestor Iwasiw
October 28: Rev. Edward Levandusky
October 31: Rev. Ruslan Romanyuk

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

Нехай Добрий Господь 
Тримає  Вас у Своїй  Îпіці 
та Ùедро Благословить Вас. 
Ìногая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

October 17: Rev. Deacon Paul Spotts
(8th Anniversary)

October 17: Subdeacon Roman Oprysk
(8th Anniversary)

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

Нехай Бог Îбдарує Багатьма 
Благословенними Роками Служіння 
в Господньому Винограднику!


