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У неділю, 24 вересня 2017 р. під час Архиєрейської 
Божественної літургії в Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття  духовенство, монашество та вірні 

офіційно привітали нововисвяченого Єпископа-Помічника 
Філадельфійської Архиєпархії  Преосвященного Андрія Рабія

Ф і л а д е л ь ф і я , 
Пенс. -  У неділю, 
24 вересня, о 3 год. 
дня нововисвяченого 
Єпископа-Помічника 
П р е о с в я щ е н н о г о 
Андрія Рабія урочисто 
привітали духовенство, 
монашество та вірні 
Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії. 
Під час Архиєрейської 
Божественної Літургії 
в золотоверхій 
Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії,  
за адресою 830 
North Franklin 
Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19123, 
Єпископ Андрій Рабій 
відправив  Архиєрейську 
Службу Божу й 
виголосив проповідь.  

Архиєпископ Стефан 
Сорока, Митрополит 
для Українців Католиків 
США й Архиєпископ 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к и й , 

виголосив привітальне 
слово. Він сказав, що 
наша Архиєпархія 
б л а г о с л о в е н н а 
багатьма відданими 
священиками, які здатні 
бути провідниками 
Церкви.  З середовища 
цих талановитих 
священиків Бог покликав 
нашого молодого 
Єпископа Андрія 
Рабія здійснювати 
духовний провід в якості 
Єпископа-Помічника.

М о н с е н ь й о р 
Dennis Kuruppassry, 
п р е д с т а в н и к 
А р х и є п и с к о п а 
Christophe Pierre, 
Папського Нунція в 
Сполучених Штатах, 
від імені нунція привітав 
Владику Андрія та 
вручив Папську 
Булу.  Українською 
мовою Папську Булу 
зачитав Всечесніший о. 

Під час Божественної літургії Кир 
Андрій Рабій тримає в руках і 

показує присутнім Папську Булу 
(фото Sarah Webb)(Продовження на ст. 2)

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Роман Пітула, Ректор 
Катедри, Англійською 
- Всечесніший 
П р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско, Декан 
Південно-Антрацитного 
деканату. Єпископ 
Андрій Рабій показав 
Булу всім вірним, які 
відповіли традиційним 
«Axios!», - «Достойний!»

У своїй проповіді 
Єпископ Андрій 
послався на стих із 103 
Псалма: «Благослови, 
душе моя Господа і 
все нутро моє – його 
святе ім’я. Благослови, 
душе моя, Господа 
і не забувай усіх 
добродійств його 
ніколи»; і  продовжив: 
«Сьогодні я сповений 
радості.  Так я 
почуваюся зараз.  Мою 
радість важко передати 
словами.  Моє серце 
переповнене. Я дуже 
радий бути серед 
вас. Справді, радість 
переповнює мене. Це 
таке гарне почуття». 

На завершення Літургії 
Єпископ Іван Бура, 
Єпископ помічник 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії? привітав 
Єпископа Андрія від 
імені духовенства, 

У неділю, 24 вересня 2017 р. під час Архиєрейської Божественної літургії 
в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття  духовенство, 
монашество та вірні офіційно привітали нововисвяченого Єпископа-

Помічника Філадельфійської Архиєпархії  Преосвященного Андрія Рабія

Монсеньйор Dennis Kuruppassry виголошує привітання від 
Папського Нунція і передає Владиці Андрію Папську Булу 

(фото Терези Сівак)

(фото: Петро Білий)

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 3)
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монашества та вірних 
Архиєпархії.  

Єпископ Бура розповів 
про життєвий досвід 
Єпископа Андрія, 
який був пов’язаний з 
переслідуваною в ХХ 
столітті Українською 
Католицькою Церквою 
в Україні.  Підпільна 
Церква, катакомбна 
Церква, була Церквою 
Єпископа Андрія Рабія 
в Україні. 

Єпископ Іван зауважив, 
що Єпископ Андрій 
зростав у двох світах, 
у двох реальностях, в 
Україні та в Америці.  
С і м н а д ц я т и р і ч н и м 
юнаком він відгукнувся 

У неділю, 24 вересня 2017 р. під час Архиєрейської Божественної літургії 
в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття  духовенство, 
монашество та вірні офіційно привітали нововисвяченого Єпископа-

Помічника Філадельфійської Архиєпархії  Преосвященного Андрія Рабія

(фото Терези Сівак)

(фото: Петро Білий)

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 4)
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У неділю, 24 вересня 2017 р. під час Архиєрейської Божественної літургії 
в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття  духовенство, 
монашество та вірні офіційно привітали нововисвяченого Єпископа-

Помічника Філадельфійської Архиєпархії  Преосвященного Андрія Рабія

на Божий заклик і 
вступив до Семінарії 
в Івано-Франківську, 
а згодом до Семінарії 
святого Йосафата в 
Вашінгтоні, О.К.   Він 
жив у Львові, Івано-
Франківську, Вашінгтоні, 
на теренах Ню Джерзі 
та Пенсильванії.  Як 
єпископ він відкриватиме 
красу нашої Церкви 
всім віруючим».

Після заключних 
слів Єпископа Івана 
Бури, Єпископ Андрій 
благословив віруючих 

свяченою водою.  

Є п и с к о п а м и 
співслужачими на 
Літургії були:  Єпископ 
Павло Хомницький, 
Стемфордська 
Єпархія, Єпископ Іван 
Бура, Єпископ-Помічник 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
А р х и є п а р х і ї ;  
Архиєпископ William 
Skurla, Візантійська 
Архиєпархія Пітсбурга;  
Єпископ Kurt Burnette,  
Візантійська Єпархія 
Пассейку;  Єпископ 
Edward DeLiman, 

Є п и с к о п - П ом і ч н и к 
Латинської Архидієцезії 
Філадельфії;  Єпископ 
Василь Лостен,  
Є п и с к о п - е м е р и т 
Стемфордської Єпархії;  
Єпископ James C. 
Timlin, Єпископ-емерит 
Латинської Дієцезії 
Скрентона.

С п і в с л у ж а ч и м и 
священиками були 
Всечесний о. Роман 
Дубицький, Всечесніший 
П р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско, 
Всечесніший о. Тарас 

Лончина, Всечесніший 
о. Роберт Гітченс, 
Всечесніший о. Нестор 
Івасів та Всечесніший о. 
Роман Пітула; а також 
диякони Михайло Ваак 
та Павло Спотс. 

При вівтарі 
п р и с л у г о в у в а л и 
семінаристи з 
Української Католицької 
Семінарії святого 
Йосафата в Вашінгтоні, 
О.К. 

(фото Терези Сівак)

(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 5)
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 (фото: Sarah Webb)

На літургії співав 
хор з Українського 
К а т о л и ц ь к о г о 
Крайового Собору 
Пресвятої Родини в 
Вашінгтоні, О.К. під 
проводом Оксани 
Ласовської та Стефана 
Жижки.  

Телевізійний канал 
EWTN на весь 
світ транслював 
Б о ж е с т в е н н у 
літургію починаючи 

з 3 год. пополудні, а 
переглянули її 39 000 
глядачів.  

Єпископ Андрій 
Рабій був іменований 
Папою Франциском 
Єпископом 8 серпня 
2017 р., у підтвердження 
вибору Синоду 
Єпископів Української 
Католицької Церкви. 
Він є наймолодшим 
Єпископом в 
Сполучених Штатах.  

Єпископ Андрій Рабій 
був рукоположений на 
Єпископа 3-го вересня 
2017 р. Блаженнішим 
С в я т о с л а в о м 
Шевчуком, Верховним 
А р х и є п и с к о п о м 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
М и т р о п о л и т о м 
Стефаном Сорокою 
та Єпископом Давидом 
Мотюком, Єпископом 
Едмонтонським, Канада,  
в Катедрі святого Юра 

у Львові, Україна.  

Перед своїм 
н а й м е н у в а н н я м 
Папою Франциском 
і рукоположенням, 
Єпископ Андрій 
Рабій служив 
Генеральним Вікарієм 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії та парохом 
Церкви  Різдва 
Пресвятої Богородиці 

У неділю, 24 вересня 2017 р. під час Архиєрейської Божественної літургії 
в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття  духовенство, 
монашество та вірні офіційно привітали нововисвяченого Єпископа-

Помічника Філадельфійської Архиєпархії  Преосвященного Андрія Рабія
(продовження з попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 6)
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в Редінгу, Пенс., та 
а д м і н і с т р а т о р о м 
місійної церкви св. 
Андрія Апостола в 
Ланкастері, Пенс., 
заснованої в лютому 
2013 р.  Він і далі 
продовжить служити  в  
цих парафіях.

Після Божественної 
Літургії духовенство, 
монашество та вірні 
мали можливість 
поспілкуватися з 
Владикою Андрієм 
на прийнятті, 
влаштованому в його 
честь в катедральному 
залі.  

У неділю, 24 вересня 2017 р. під час Архиєрейської Божественної літургії 
в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття  духовенство, 
монашество та вірні офіційно привітали нововисвяченого Єпископа-

Помічника Філадельфійської Архиєпархії  Преосвященного Андрія Рабія

Благословення святою водою (фото Терези Сівак)

Привітання під час прийняття  (фото Терези Сівак)
 (фото: о. Іван Турик)

(продовження з попередньої сторінки)
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19 вересня 
працівники Канцелярії 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії подарували 
Єпископу Андрію 
рушнички для трисвічника 
та двосвічника, й  
оправлене в рамку 
запрошення на 
Божественну літургію й 
прийняття в Катедрі 24 
вересня 2017 р.

-------------------------------------

Рушнички для підсвічників 
були придбані у 

Візантійській Крамниці
Byzantine Church 

Supplies Store
 

810 N. Franklin Street, 
Philadelphia, PA 19123  

Phone: 
(215) 627-0660

Website:  
http://ukrcathedral.com/

byzsup/

Facebook page:
https://www.

facebook.com/
byzantineChurchSupplies/

Єпископ Андрій, 24 вересня 2017 р.

Єпископ Андрій з працівниками Канцелярії, 
19 вересня 2017 р.

Працівники Канцелярії дарують Єпископу Андрію 
рушнички до підсвічників
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Святкування 125-річчя заснування 
Чину Сестер Служебниць 
Непорочної Діви Марії, яке 
планувалося на неділю, 22 жовня 
2017 р. в Катедрі Непорочного 
Зачаття в Філадельфії,  
відкликається.  Нову дату буде 
оголошено згодом.

Information concerning the new 
date for the celebration of this 
125th anniversary, including 
the anointing and healing and 
veneration of the holy relics of 
Blessed Josaphata Hordashevska, 
SSMI, will be announced when the 
new date is finalized.

Photo: November 15, 2015

ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
15 ЖОВТНЯ  СВЯТКУВАННЯ РІЧНИЦЬ ПОДРУЖЖІВ В АРХИЄПАРХІЇ;  БОЖЕСТВЕННА  
   ЛІТУРГІЯ ОБ 11 ГОД. РАНКУ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ  
   НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНС. 
 
 
ДАТА  БУДЕ   МОЛЕБЕНЬ ТА ЕЛЕОПОМАЗАННЯ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА  
ПЕРЕНЕСЕНА  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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ТРАГЕДІЯ СПОНУКАЄ НАС ДО РОЗДУМІВ ПРО ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ

Митрополит Стефан Сорока
 Н е щ о д а в н я 
трагічна втрата життів 
і спокою у Лас Вегасі, 
та терористична атака 
в Торонто, Канада,  а 
попередньо фізичні 
й моральні  трагедії,  
спричинені ураганами 
на Карибських 
островах, в Пуерто 
Ріко, Флориді, Тексасі, 
змушують кожного з нас  
задуматися про цінність 
життя.  Молячись за 
жертв цих трагедій, ми 
одночасно  роздумуємо 
про  дар життя, який 
отримує кожен з нас.  
Під час молитви наші 
думки наповнюються 
вдячністю за цей дар. 
Ми відновлюємо наші 
особисті зобов’язання 
шанувати й оберігати 
цей дорогоцінний дар і 
ділитися ним з близькими.  
Сподіваємося, що 
для кожного з нас це 
ще й привід поважно 
замислитися й прийняти 
рішення щось зробити, 
щоб захистити життя від 
зачаття до природньої 
смерті.  Можливо, що 
найкращим свідченням 
поваги до втрачених 
в результаті останніх 
трагедій життів могла би 
стати наша особиста 
посвята і зобов’язання 
поважати життя від 
зачаття до природньої 
смерті.     

 Дару життя 

загрожують руйнівні 
сили природи, та 
маніпулятивні й 
керовані серця і думки 
людей.   Невинні життя 
щоденно відбираються 
тими, хто відстоює 
право на аборти 
й евтаназію.  Наші 
зусилля потрібні, щоб 
підтримувати людей на 
кожному етапі життя.  
Чи можемо ми зробити 
щось більше, щоб 
захистити й допомогти 
тим, хто є ментально і 
фізично недієздатний?  
Хворі  та старші 
також потребують 
нашої любові й уваги 
у забезпеченні їхніх 
особливих потреб.  

 То ж, шануймо 

цей дар життя щедро 
уділений нам Богом.  
Висловлюймо нашу 
подяку Всевишньому 
в наших молитвах 
і вдячністю в серці.  
Наші вияви вдячності 
приведуть нас до 

посвяти в любові й 
служінні на нашій дорозі 
життя.   Кожного місяця 
жовтня ми відновлюємо 
нашу посвяту   ПОВАЗІ  
ДО  ЖИТТЯ!   Святкуймо 
дар життя уділений нам 
Богом.



T H E  P R O B L E M

Watching the news and reading the headlines, we 
may feel helpless seeing the heartbreaking lack of 
respect for human life. How do we respond when our 
efforts seem small in the face of the culture of death? 

O U R  C H R I S T I A N  I D E N T I T Y

To understand more fully how to defend and protect 
human life, we must first consider who we are, at the 
deepest level. God creates us in his image and likeness, 
which means we are made to be in loving relationship with 
him. The essence of our identity and worth, the source of 
our dignity, is that we are loved by God: “We are not the 
sum of our weaknesses and failures; we are the sum of the 
Father’s love for us and our real capacity to become the 
image of his Son.”1

We are called to divine intimacy, true communion 
with God, and we can grow in this closeness with him 
through daily prayer, reading the Scriptures, and frequent 
participation in the sacraments, especially Confession and 
the Eucharist. 

O U R  M I S S I O N  A S  C H R I S T I A N S

The knowledge and realization of how deeply we are loved 
by God elicits a response of love that simultaneously draws 
us closer to God and, at the same time, impels us to share 
his love with others.

Embracing a relationship with God means following in his 
footsteps, wherever he may call. Just as Jesus invited St. 
Peter and St. Andrew to become his disciples, he invites 
us to do the same: “Come after me, and I will make you 
fishers of men” (Matthew 4:19). 

Being a disciple of Jesus naturally includes sharing the Gospel 
with others and inviting them into a deeper relationship with 
God. As Christians, our identity and our mission are two 
sides of the same coin; like the apostles, we are called to be 
missionary disciples. 

M I S S I O N A R Y  D I S C I P L E S H I P

This doesn’t necessarily mean quitting our jobs or moving 
to foreign countries. For most of us, our mission field is 
daily life: “Christ teaches us how to evangelize, how to 
invite people into communion with him, and how to create 
a culture of witness: namely, through love. A Christian life 
lived with charity and faith is the most effective form of 
evangelization.”2

The first step towards living this life is allowing Jesus to 
meet and transform us daily. If we respond to his grace, our 
lives will show we have something beyond what the world 
offers: we follow a person whose love changes our lives, so 
we want others to also experience his transforming love.

When we live in union with God, open to his prompting, 
we’re more able to see the opportunities for witness and 
his guidance in responding to these opportunities. We may 
fear doing the wrong thing or saying the wrong thing, but 
we do not need to be afraid. Jesus promised his disciples, 
“I am with you always, until the end of the age” (Matthew 
28:20). 

I D E N T I T Y  C R I S I S

As a society and as individuals, we often measure ourselves 
by false standards: by what and how much we do, our 
successes or failures, how others treat us, the degree 
of our pleasure or independence, etc. And when these 
changeable substitutes prove to be insufficient, or when 
we are faced with challenges and suffering, we may feel 
helpless, alone, or abandoned; we may be tempted to feel 
as though our lives have decreased value or worth.

But God’s love—individual, real, unchanging—is the true 
source of our worth, identity, and dignity. It really is not a 

How to Build  
a Culture of Life
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Як твориться культура життя

Переглядаючи новини й читаючи газетні 
заголовки ми можемо відчути себе 
безпомічними спостерігаючи розпачливий 
брак поваги до людського життя. Як ми 
реагуємо, коли наших зусиль здається замало 
перед лицем культури смерті?

Наша християнська ідентичність ......................

Щоб краще зрозуміти як оборонити і захистити 
людське життя, ми мусимо спочатку вирішити, хто ми є 
в найглибшій своїй сутності. Бог створив нас за своїм 
образом і подобою, що означає - ми створені, щоб 
перебувати з Ним у взаєминах любові. Суттю нашої 
ідентичності та цінності, як джерела нашої гідності, є те, 
що Бог любить нас: «Ми не є сумою наших слабостей 
чи падінь; ми є сумою любові Бога до нас і нашої 
дійсної здатності стати відображенням Його Сина» 1.

Ми покликані до божественної близькості, дійсного 
сопричастя з Богом, і ми можемо зростати у цій 
близькості в Ним через щоденну молитву, читання 
Святого Письма і часте прийняття святих таїнств, 
особливо сповіді й Євхаристії.

Наша місія як християн ...................................

Знання й усвідомлення того, як глибоко Бог любить нас, 
вимагає у відповідь любові, яка одночасно штовхає нас 
до близькості з Богом і в той сам час спонукає ділитися 
цією любов'ю з іншими.

Вступити у взаємини з Богом означає йти його шляхом 
куди б Він нас не покликав. Як Ісус покликав Петра й 
Андрія стати його апостолами, так само Він запрошує 
і нас: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей» 
(Мт. 4,19).

Бути апостолами Ісуса природньо включає 
проповідування Євангелія і запрошення всіх до 

глибших взаємин з Богом. Наша ідентичність і наша 
місія як християн - це як дві сторони однієї монети; як і 
апостоли, ми покликані до місіонерського апостоляту.

Місіонерський апостолят ..................................

Це не обов'язково означає, що ми маємо покинути 
нашу працю і перебратися в іншу країну. Для більшості 
з нас, нашим місійним полем є щоденне життя. «Христос 
вчить нас як євангелізувати, як запрошувати людей до 
сопричастя з Ним, і як творити культуру послідовників: 
дослівно, через любов. Християни живуть милосердям і 
з вірою у найефективніші форми євангелізації» 2.

Першим кроком у цьому напрямі є дозволити Ісусу 
пізнати нас і перетворювати щодня. Якщо ми відповімо 
на Його благодать, наше життя покаже, що ми 
володіємо чимось понад те, що пропонує нам світ: 
ми йдемо за особою, чия любов змінює наше життя, 
і тому ми хочемо, щоб інші також пережили його 
перетворюючу любов.

Коли ми живемо в єдності з Богом відкриті до Його 
спонукання, ми стаємо більш здатними бачити 
можливості для наслідування і Його настанови у 
відповідь на ці можливості. Ми можемо боятися зробити 
помилку, чи сказати щось не те, але нам не треба 
лякатися. Ісус обіцяв своїм апостолам: «Я з вами по всі 
дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 20).

Криза ідентичності ..........................................

Як суспільство і як особистості ми часто приміряємо до 
себе фальшиві стандарти: що і як багато ми зробили, 
наші успіхи чи провали, як інші ставляться до нас, рівень 
нашого задоволення чи незалежності тощо. І коли ці 
непостійні замінники показують нашу невідповідність, 
чи коли ми опиняємося перед випробуваннями і 
стражданнями, ми можемо відчути себе безпомічними, 
одинокими, чи покинутими; нас може спокушати 
відчуття, що наше життя маловартісне, чи негідне.

Але Божа любов - особиста, справжня і незмінна - 



question of who we are, but rather whose we are. Because 
his love will never change, nothing can reduce our God-
given dignity, and nothing can diminish the immeasurable 
worth of our lives. 

O U R  R E S P O N S E

When someone is facing great trials, we need to meet 
them where they are, walk with them on their journey, 
intercede for them, and be open to sharing Christ’s love 
however he directs.

When a woman becomes pregnant, and her boyfriend 
threatens to leave if she continues the pregnancy, we need 
to lovingly walk with her. When family members or friends 
become seriously ill, we need to assure them that God 
still offers them something in this life, and they still have 
purpose. We need to consistently be with them every step 
of the way.

Sometimes our actions speak for themselves; other times, 
words are needed. Whatever the situation, Jesus knows 
how to speak to each person’s heart; we simply need to 
follow where he leads.

A  C U LT U R E  O F  L I F E

This is how we answer our missionary call. This is how we 
build a culture of life, a culture that joyfully proclaims the 
truth of God’s love, purpose, and plan for each person. 
Changing the culture is a process of conversion that 
begins in our own hearts and includes a willingness to be 
instructed and a desire to be close to Jesus—the source of 
joy and love.

When we encounter Christ, experience his love, and 
deepen our relationship with him, we become more aware 
of our own worth and that of others. His love for each 
person is cause for great joy, and growing understanding 
of this priceless treasure motivates us to share his love 
with others. Our lives are often changed by the witness of 
others; so too, others’ lives may be changed by our witness 
and authentic friendship with them.

Let us go, therefore, and not be afraid. God is always with 
us.

1  John Paul II, Homily, 17th World Youth Day, Downsview Park, Toronto, July 
28, 2002.

2  USCCB Committee on Evangelization and Catechesis, Disciples Called 
to Witness: The New Evangelization. Copyright © 2012, United States 
Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. All rights reserved.

Excerpt from “Homily of the Holy Father John Paul II” © 2002, Libreria Editrice 
Vaticana, Vatican City. Used with permission. All rights reserved. Models used 
for illustrative purposes only. Dad and baby via Twenty20/@itsjuliwilliams. 
Used with permission. All rights reserved. Icons: Entypo pictograms by Daniel 
Bruce – www.entypo.com. Used with permission. Copyright © 2017, United 
States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. All rights reserved.
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є істинним джерелом нашої вартості, ідентичності й 
гідності. Насправді це питання не хто ми є, а чиї ми 
є. Бо Його любов ніколи не зміниться, ніщо не може 
принизити нашу Богом дану гідність, і ніщо не може 
зменшити безмірну цінність нашого життя.

Наш відгук .....................................................

Коли хтось опиняється перед великими випробуваннями, 
ми маємо пізнати їх, бути з ним в його подорожі, 
просити за нього і бути відкритими до уділення 
Христової любові, як Він і навчав нас.

Коли жінка завагітніла і її чоловік грозиться її покинути, 
якщо вона не позбудеться дитини, ми маємо бути 
поряд з нею з любов'ю. Коли члени родини чи друзі 
тяжко хворіють, ми повинні запевнити їх, що Бог все 
ж намагається діяти в їхньому житті, і в них все одно є 
якась мета. Нам треба постійно бути поряд з ними на 
всіх етапах їхнього життя.

Часом наші дії говорять самі за себе; іншим разом 
потрібні слова. У будь-якій ситуації Ісус знав як 
звернутися до серця кожної особи; ми ж просто 
потребуємо йти туди, куди Він нас веде.

Культура життя ..................................................

Це як ми відповідаємо на наше місіонерське покликання. 
Це як ми будуємо культуру життя, культуру, яка радісно 
проголошує правду про Божу любов, мету і план щодо 
кожної особи. Зміна культури - це процес навернення, 
що починається в нашому власному серці і включає 
бажання вчитися і прагнення бути ближче до Ісуса 
-джерела радості та любові.

Коли ми пізнаємо Христа, досвідчуємо Його любов, 
і поглиблюємо наші взаємини з Ним, ми краще 
усвідомлюємо нашу власну цінність, а отже і вартість 
інших. Його любов до кожної особи є причиною радості, 
а зростаюче розуміння цього безцінного скарбу мотивує 
нас ділитися Його любов'ю з іншими. Часто наше 
життя змінюється завдяки прикладу інших; так само й 
життя інших людей може змінитися через наш приклад і 
справжню дружбу з ними.

То ж, рушаймо і не біймося. Бог завжди з нами.

(Translated into Ukrainian from the article in English)
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Духовенство Філадельфійської Архиєпархії збиралося в 
Long Branch, NJ,  на свої щорічні реколекції

Лонг Бранч, Н. Дж. 
– З понеділка, 18 
вересня, по четвер, 21 
вересня духовенство 
Української Католицької 
Архиєпархії Філадельфії 
разом з Архиєпископом 
Стефаном Сорокою, 
Єпископом Іваном 
Бурою та Єпископом 
Андрієм Рабієм 
проводили  свої щорічні 
духовні  реколекції 
в Реколекційному 
Центрі  святого 
Альфонсо.  Духовним 
провідником реколекцій 
був Всечесніший 
отець-Митрат Мартин 
Канаван, що зараз 
уже є на емеритурі 
й інкардинований до 
Пармської Єпархії 
святого Йосафата,  та 
одночасно є духівником 
Семінарії святого 
Василія в Стемфорді, 
Конн.
Монсеньйор Канаван 

був парафіянином 
першої  церкви в 
Сполучених Штатах, 
парафії святого Михаїла 
в Шенандоа, Пенс., 
коли відчув покликання 
до священичого 
служіння, а згодом 
багато років служив 
вірних Української 
Католицької Архиєпархії 
Філадельфії.  
Під час реколекцій 
Монсеньйор Канаван 
поділився роздумами 
про духовне відновлення 
опертими на Святому 
Письмі,  в яких наголосив 
на красі всього 
творіння Всевишнього.  
Особливу увагу він 
звернув на самобутню 
красу кожного творіння 
Божого.

Духовенство брало 
участь у щоденних 
літургійних службах: 
утреніх, вечірніх та 

лутіргіях.  Єпископи Іван 
Бура, Андрій Рабій та 
Архиєпископ Стефан 
Сорока були головними 
служителями під час 
Божественних літургій 
у вівторок, середу та 
четвер відповідно. 

У четвер за традицією 
після Служби Божої була 
відслужена Панахида 

за всіх померлих 
єрархів та духовенство 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії.  

Після панахиди отець 
Роберт Гітченс від 
усього духовенства 
подякував Монсеньйору 
Канавану за уділену під 

(Продовження на ст. 14)
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час реколекцій науку, 
а присутні заспівали 
традиційне «Многая 
літа!»

Митрополит Стефан 
висловив свою вдячність 
Монсеньйору Канавану 
та усім духовним отцям 
за участь у реколекціях, 
а отцям Роберту Гітченсу 
та Василеві Харуку за 
координацію Реколекцій 
та  приготування текстів 
літургійних відправ.  Він 
також подякував отцям 
Вальтеру Пасічнику та 

Духовенство Філадельфійської Архиєпархії збиралося в 
Long Branch, NJ,  на свої щорічні реколекції

Роману Свердану, які 
служили ключниками на 
літургії. 

Часто, коли священики 
від’їжджають з 
парафій на реколекції, 
парафіяни прощаються 
з ними словами: «Гарних 
вам вакацій!»,  або 
зустрічають питанням:  
«Як були ваші вакації?»
Однак, реколекції 
не є вакаціями, але 
потрібними і навіть 
обов’язковими для 
священиків часом 

усамітнення від 
щоденної рутини 
п а р а ф і я л ь н о г о 
життя для молитви, 
роздумування та 
духовного відновлення.
Ця концепція 
усамітнення для 
духовної віднови 
прослідковується і в 
житті Ісуса Христа.  
За свідченнями 
євангелистів Матея, 
Марка та Луки Ісус 
після свого хрещення 
Іваном Хрестителем 

віддалився в пустелю, 
де постив сорок днів і 
ночей. 

У 1520 році святий 
Ігнатій Лойола розвинув 
цю духовну практику.  
Його духовні вправи 
дуже вплинули на 
розвиток реколекцій, 
особливо для 
духовенства, як засіб 
поглиблення духовного 
єднання з Богом. 

У понеділок, 2-го жовтня, під 
час обіду Митрополит Стефан 
привітав Єпископа-Помічника 
Андрія Рабія з уродинами, 
які він святкує 1-го жовтня, і 
припідніс йому святковий торт.   
Присутні заспівали імениннику 
«Многая літа!».   

На фото: Митрополит Стефан, о. Роман 
Свердан та Єпископ Андрій Рабій

(продовження з попередньої сторінки)



Владика Андрій відвідав Центр Дозвілля у Львові

У середу, 13 вересня, я 
відвідав відділ Карітасу 
України, Центр дозвілля 
та соціальної адаптації 
для молодих людей з 
особливими потребами, 
за адресою Площа Св. 
Юра 5/30 у Львові, 
який займається з 
молоддю, яка має певні 
вади, на запрошення 
пані Марії Чучман. 
Вона, Наталя Загайло 
та отець диякон Роман 
Бабій працюють з 22 
молодими юнаками і 
юначками вже понад 
15 років. Вони створили 
і провадять програму 
всебічної допомоги. Ця 
програма торкається 
особистого, фізичного, 
психологічного та 
духовного розвитку. 

Молодь радо відвідує 
центр і видно, що 
робота п. Марії та о.-д. 
Романа. На жаль, Центр 
Дозвілля має велику 
потребу у фінансуванні 
їхнього проекту і буде 
дуже шкода якщо його 
закриють. Їхній річний 
бюджет є близько 
200,000 гривнів (або 
$8,000). Я дуже просив 
би усіх допомогти їм хто 
як тільки і скільки може. 
Ви можете виписати 
чек на Special Needs 
in Ukraine та надіслати 
кошти на Archbishop’s 
Chancery, 810 
North Franklin Street, 
Philadelphia PA 19123. 
Attn: Special Needs 
in Ukraine. Владика 
Андрій передасть гроші 

особисто коли знову 
відвідає центр у січні 
2018 року. Також, 
можете надіслати 
дарунки для дітей 
на адресу: Центр 
дозвілля та соціальної 
адаптації для молодих 
людей з особливими 
потребами, Площа 
Св. Юра 5/30, Львів, 

79000. Допоможімо їм! 
Наперед щиро вдячний 
і запевняю Вас усіх 
в особливій молитві 
благодарення за Вашу 
доброту та ласку! 
Дякую Вам!

+Андрій Рабій
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Saint Basil Academy News
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: 
h t t p s : / /www . s t ba s i l a cademy .o rg/a l umnae/
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.

Ascension Manor 
in Philadelphia is 

seeking candidates 
for Custodian/

Grounds Technician

Ascension Manor is seeking 
qualified candidates for a 
Full Time Custodian/Grounds 
Technician. Custodian/
Grounds Technician performs 
exterior & interior cleaning 
and light maintenance duties. 
Prior completion of college or 
equivalent trade related courses 
and the ability to speak multiple 
languages are a plus. Resumes 
can be faxed to (215)922-3735. 
EOE
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Академія Святого Василія Великого Відкриває Шкільний 
Рік із Новими Відносинами

 Академія Святого 
Василія Великого, 
приватна дівоча середня 
школа, власністю 
Сестер Чину Святого 
Василія Великого у 
Дженкінтавні, почала 
новий шкільний рік із 
новими партнерствами.  
Н а й г о л о в н і ш е , 
Академія вітає нову 
директорку школи, пані 
Констанс Д’Анджело.  
Пані Д’Анджело 
повертається назад до 
Академії із попередньої 
позиції Дін Студентських 
Справ у Mount St. 
Joseph Academy. 
Перед тим вона була 
в позиції заступника 
директора в Академії 
Святого Василія.  Пані 
Д’Анджело освіта 
включає Cертифікат 
з Наукового 
Провідництва із Кабріні 
Коледжу, ступінь 
маґістра із Аркадія 
Університету, та ступінь 
бакалавра із Ст. Джосеф 
Університету.  Нова 
директорка стрічалася 
із всіми сегментами 
шкільної громади ще 
від липня, плянуючи 
цікаве майбутнє. Пані 
Констанс Д’Анджело 
підкреслила своє 
присвячення до місії та 
ідентичності Академії 
Святого Василія 
Великого, засновані на 
фундаменті традицій та 
культури Української 
Католицької Церкви 

та українських Сестер 
Чину Святого Василія 
Великого.

Академія Св. Василія з 
приємністю оголошує 
нове партнерство із 
Нашою Українською 
Рідною Школою, якої 
централя міститься в 
Українському Освітньо-
Культурному Центрі.  
З тим, що школа 
значно розвинулася 
числами учнів та кляс в 
останніх роках, вийшла 
потреба розширити 
собі місце на більш 
ефективне навчання. 
Цього року, кляси від 
осьмої до дванадцятої 
примістилися до 
Академії Святого 
Василія.  Академія з 
приємністю прийняла 
школу, і є раді 
стати “трикутником” 
українознавства разом 
із УОКЦентром та 
Менор Коледжом 
із “українським 
гніздечком.”  

Академія Святого 
Василія Великого 
також вітає Анастазію 
Блощинську в 9-ту клясу 
при Академії.  Анастазія 
є донею отця Ігора 
Блощинського, пароха 
Церкви Благовіщення 
ПДМ в Мелровз 
Парку, та отця дружини 
д-р Ірини Іванкович, 
виконавчим директором 
Релігійного Товариства 

Святої Софії.  Анастазія, 
учениця пані Христини 
Юрчакевич, є здібною 
ученицею фортепіяну.  
Вона нагороджена 
музичною стипендією та 
прийнята до “Музичної 
Академії” при школі.

Запрошуємо Вас на 
річний День Відкритих 
Дверей (Open House) 
в неділю, 8-го жовтня, 
2017, від 12-ої до 3-ої 
год. по пол.  Заохочуємо 
дівчат, котрі вже 
плянують дорогу до 
середньої школи, 
разом із родинами, 
прийти оглянути школу, 
запізнати учителів та 
учениць, персонал, 
адміністрацію, та 
довідатися про 
академічні, спортивні, 
мистецькі й музичні, 

суспільні, та позашкільні 
програми.  Також буде 
нагода довідатися 
про стипендії, 
фінансову допомогу, та 
новостворену стипендію 
для дівчат українського 
походження, котрі є 
активні в українській 
громаді.  Академія 
Святого Василія 
Великого є близько 
Українського Освітньо-
Культурного Центру та 
через дорогу від Менор 
Коледжу, 711 Fox Chase 
Road, Jenkintown, PA 
19046.  За дальшими 
інформаціями, просимо 
дзвонити до вступного 
департаменту на число 
215-649-9083.

Подала: Леся 
Пенкальська

(Фотографія: Кимберлі Клеркин) 
Директорка Академії Констанс Д'Анджело 
та голова Управи НУРШ підписують договір 
ужитку шкільного приміщення Академії 
на старші кляси НУРШ. 
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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 

  F
all

 B
as

ke
t B

ing
o 

Tickets: 
$20 in 

advance 
$25 at 

the door 

 

FOR TICKETS AND INFORMATION:  

PLEASE CALL ALICIA AT 215-852-3463  

Sample only 

Fa
bu

lo
us

 F
oo

d Filled B
askets 

THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Catholic

Fraternal Life Insurance and Benefit Society

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

1912
Deposit Agreement Accounts                Fraternity                                                                               
Paying 2017

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

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

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

www.provassn.com

 

 
 

 
 

 

 
 

 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 
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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. 

 

 

 

 

SS. CYRIL & METHODIUS 
 Ukrainian Catholic Church  

WARREN ST & 1ST AVE, BERWICK    

 Saturday, October 28th 9am - 3pm 

Lunch will be available, along with variety of 

~~ FOOD MADE OUR WAY & baked goods ~~ 

* TAKE- OUTS (limited) START @ 11:00 

For information Contact   Janina Everett   570 759-2824  



 

SCRANTON’S BUS TRIP

Scranton’s St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic 
Church is sponsoring a Christmastime bus trip to 
New York City on Saturday, December 9, 2017. 
There will be three stops in Manhattan: the Ukrainian 
Village on the lower East Side, Bryant Park’s Winter 
Village housing 125 vendors in midtown, and the 
Christmassy Fifth Avenue area. Participants will 
have an opportunity to enjoy some tasty Ukrainian 
goodies, see many beautiful Christmas decorations 
as only New York City can do it including the famous 

Christmas tree 
at Rockefeller 
Center and more. 
P a r t i c i p a n t s 
can follow the 
above three-stop 
itinerary or are 
free to do their 
own thing for 
part or all of the 

day. Departure from St. Vladimir Church, 428 North 
Seventh Avenue is at 8:00am and return trip home 
will be at 8:30pm. Cost is $42.00 per person. For 
additional details and to make reservations phone 
570 563-2275 or email paulewasko@gmail.com
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For those who are seeking a healing from cancer  
Divine Liturgy, Akathist to the Mother of God 

“Healer of Cancer”, Anointing for the sick  
On Fridays, October 6, 13, 20 and 27 at 6:30 p.m. 

We invite all to come who are in need of the healing touch 
of the Queen of Heaven. The hymns of this particular 

Akathist Service will console anyone who is suffering from 
cancer, or who has loved ones that are ill.  

Protection of the Blessed Virgin Mary 

Ukrainian Catholic Church 
Pastor: Rev. Fr. Ivan Demkiv       

Address: 

2026 Bath Road   

Bristol, PA  19007- 2102     

Phone: 215-788-7117 

E-mail:stmarychurch2@yahoo.com
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St. John’s Religious Education Program, Northampton 

St John’s Religious 
Education Program for 
the 2017/2018 Class – 
kicked off on Tuesday-
September 19.
 
We have 9 dedicated 
Teachers and nearly 
30 Students between 
Kindergarten and High 
School.  We welcome 
everyone back for 
another year and to our 
new students a special 
warm welcome to you 
as well.
 
We celebrated our 1st 
Class with Ice Cream! We 
would like to thank the 
parents of our students 
for their dedication and 
support of St John’s 
Religious Education 
Program!

The Traveling Icon of Blessed Bishop-
Martyr Mykola Charnetsky “The Healer 
of Souls” was at Ss. Cyril and Methodius 
Ukrainian Catholic Church in Olyphant, 
PA.  This icon has been visiting parishes 
of the Archeparchy of Philadelphia. A 
Moleben Service in Honor of Blessed 
Charnetsky was celebrated at 6:30 p.m. 
on Friday October 6th, 2017 at  St. Cyrils 
Church, 137 River Street, Olyphant.  

Photo (l to r): Marlene Zelno, Cheryl 
Matuszewski.  Rev. Nestor Iwasiw, Pastor, 
Dorothy Zinsky and Judy Rhodes. Photo 
by Lauren Telep

Icon of Blessed Bishop-Martyr Mykola Charnetsky, CSsR 
visits Olyphant parish
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Reading, PA Parish holds Ukrainian Heritage Festival

A fun and successful Ukrainian Heritage Festival was held on September 23, 2017 at Nativity of the Blessed 
Virgin Mary Ukrainian Catholic Church, Reading, PA! Many thanks go out to so many of our parishioners 
and friends of our parish who worked so hard with the planning and preparation for the festival and all 
those who worked the very long day at the festival! Thank you also to our entertainment Nadiya Dance 
Ensemble, Melody Sounds III and our DJ Nate Dietrich for providing a wonderful show and great music 
and to all of the vendors that attended! It was a wonderful celebration of our Ukrainian Heritage and a 
good time was had by all! Thank you to everyone who attended and shared the day with us!  (Photos from 
parish Facebook page)
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We are pleased to present 

THE BOYS 

 

 

Sunday, October 22, 2017 

2pm – 6pm 

Doors open at 1pm 

Nativity B.V.M. Ukrainian Catholic  

Church Hall 

211 Grace Street, Reading PA 19611 

Please call: 

Ellen 610-207-7875 or Cindy 610-914-5785,  

Food & Drinks will be available to purchase 

Please no B.Y.O.B. or B.Y.O.F. 



“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.   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.  

 
  SAINT MARY'S UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

             2026 Bath Road, Bristol, PA  19007                              
        Hall Kitchen Phone --- 215-788-3014 
 
 

               PYROHY/PIEROGIES – 2017 FALL SALE SCHEDULE:     
 

      Fresh pyrohy will be available for sale every Wednesday, starting September 20th   
      and continuing until November 15th.     After November 15th, only frozen pyrohy will be 
      available for sale. 
 

      Pyrohy will be sold on Wednesdays from 10:30 AM until 1:00 PM until November 29th . 
 

                                          (No sales on November 22, 2017)   
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СВЯТИЙ ЛУКА ЄВАНГЕЛИСТ ДОКЛАДНИЙ 
ДОСЛІДНИК - 18-ОГО ЖОВТНЯ 2017

Втр, 18/10/2016 

Лука був людиною дуже 
освіченою. Відмінно 
знав літературу,  
прекрасно володів  
грецькою мовою, був 
чудовим дослідником 
історичних джерел.

«Тому, що багато 
хто брався скласти 
оповідання про речі, 
які сталися між нами. 
Як то нам передали ті, 
що були від початку 
наочними свідками 
й слугами Слова. 
Вирішив і я, вивідавши 
про все докладно 
від початків, тобі 
написати за порядком, 
в и с о к о д о с т о й н и й 
Теофіле, щоб ти знав 
стійкість науки, яку 
ти прийняв». (Лк. 1,1-
4) Цими словами 
р о з п о ч и н а є т ь с я 
Євангеліє від святого 
Луки. Ким був її автор? 
Чому саме він став 
одним з тих, які взялися 
за важке завдання 
відтворення на папері 
діянь і слів Ісуса Христа?
Згідно традиції, Лука 
походив з Сирійської 
Антіохії. Був язичником, 
не євреєм. Це 
підтвердив, між іншим, 
святий апостол Павло, 
який в кінці Послання 
до Колосян перечислив 
своїх приятелів в двох 

групах, передусім тих, 
які походять з вибраного 
народу, а потім тих, які 
походять з язичників. 
Лука був згаданий в 
другій групі. Біля його 
імені ми знаходимо 
приписку: “любий 
лікар”. Також Павло 
згадує про Луку ще в 
двох своїх Посланнях: 
в Другому посланні до 
Тимофія (2 Тм. 4,11) і в 
Посланні до Филимона 
(Фил. 24).

Лука був людиною 
дуже освіченою. Умів 
знаходити джерела, 
які  інші не знаходили. 
Повсюди стверджується 
той факт, що був також 
здібним художником. 
Деякі перераховують 
понад сто картин, яких 
святий Лука мав би 
бути автором. Однак 
потрібно знати, що 
легенда про те, що 
святий Лука малював 
картини, виникла 
лише в VII сторіччі. 
Згідно найстарішій 
традиції, святий Лука є 
автором двох книг, що 
знаходяться в каноні 
Нового Заповіту: однією 
з книг є Євангелія 
(третьої з чотирьох 
Євангелій, після святого 
Матвія і святого 
Марка), а також Діяння 
Апостолів.

На відміну від інших 

євангелістів, Лука не 
знав особисто Ісуса, 
не був наочним свідком 
подій, які описав у 
своєму Євангелії. Цей 
факт він  підкреслив 
у самому вступі. 
Натомість у багатьох 
свідченнях, описаних 
в Діяннях Апостолів, 
він вже брав участь 
особисто, як товариш 
святого апостола Павла 
під час його подорожі. 
Це він виразно вказав, 
підкреслюючи свою 
співучасть і вживаючи 
форму “ми” ( Діян 16,11-
16).

Данте Аліг’єрі 
(1265-1321), автор 
« Б о ж е с т в е н н о ї 
комедії»,  назвав 
святого Луку “співаком 
милосердя Христа”. 
Справді, Ісус, якого 
показав святий Лука, 
сповнений доброти, 
особливої любові, 
обдаровує бідних, 
хворих, відторгнутих 
суспільством. Лише Лука 
записав притчі Ісуса 
про вівцю, що пропала, 
про загублену драхму, 
та славно відому притчу 
про блудного сина.

Свої праці він 
адресував християнам, 
які навернулися 
з язичества, 
щоби допомогти 
утверджуватися у вірі. 

Тому він багато зусилля 
вкладав у те, щоби 
дістати таку інформацію 
про Ісуса, яку ми не 
знайдемо в інших 
євангелістів. Винятково 
розвернуто описав, 
наприклад, події перед 
народженням Христа і 
Його дитинство.

Євангелізував у 
Македонії, Ахеї, Галлії... 
Помер ймовірно 
старцем, а може - як 
твердить святий Григорій 
- загинув мученицькою 
смертю. Але, де 
знаходиться його тіло – 
невідомо.

Джерело: 
Католицький Медіа-
Центр

http://catholicnews.org.
ua/dokladniy-doslidnik-
svyatiy-luka-ievangelist
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NY Yankees legend and 57 year Hillside, NJ 
resident, Phil Rizzuto (a.k.a. The Scooter), would 
have been 100 years old on September 25, 
2017.  Sixty years ago, in 1957, Phil Rizzuto was 
one of the early benefactors of the building fund 
of Immaculate Conception Ukrainian Catholic 
Church in Hillside, NJ - despite having no tie 
to the parish other than being a resident of 
Hillside, NJ.
 
To honor Phil and to show appreciation of his 
past generosity, on Sunday, September 24, 
2017, the Hillside, NJ parish offered the Liturgy 
intentions for Phil - the greatest gift the parish 
could have given him!
 

Hillside, NJ Parish Honors NY Yankees Legend on the 
100th Anniversary of his Birth

Immediately after Sunday Liturgy, Ann Pettigrew, president of the Hillside Historical Society, gave a captivating 
speech about Phil's storied life and her own personal accounts of having known Phil and Phil's wife, Cora, 
very well.  Ann also brought several memorabilia to church from the Phil Rizzuto Exhibit collection housed in 
the Woodruff House of the Hillside Historical Society - which Phil was an active and dedicated member of.
 
The parish was also blessed to have received a personal letter from Larry Berra (Yogi Berra's son) written 
specifically for the September 24, 2017 gathering at the church. In Larry's letter, which parishioner Joe 
Shatynski read, Larry shared a very personal side of the strong friendship that Yogi and Phil Rizzuto had. 
Larry also shared that Yogi and Phil would go to church together to attend mass while they were "on the 
road" playing for the Yankees - a testament to their strong Catholic faith and individual character.
 
 Just as the organist played "Ave Maria" in Yankee Stadium after Phil died, one of the young parishioners 

played a beautiful rendition of "Ave Maria" on the flute in 
honor of Phil Rizzuto. It is believed that "Ave Maria" was one 
of Phil's favorite songs.
 
Parishioner Michael Szpyhulsky closed the celebration by 
thanking Phil posthumously for his generosity and more 
importantly for bringing parishioners and non-parishioners 
together in church sixty years after his gift to the parish to 
celebrate Phil’s great achievements, strong faith, admirable 
character and endearing personality.   It was a privilege and 
honor for Immaculate Conception Ukrainian Catholic Church 
in Hillside, NJ to help keep Phil Rizzuto’s  "Memory Eternal"! 
Vichnaya Pamyat!

Ann Pettigrew, president of the Hillside 
Historical Society, provided an overview of 

Phil Rizzuto’s achievements.

Young parishioner plays 
“Ave Maria” on the flute.
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Три єрархи з України взяли участь у зустрічі Ради 
Єпископських Конференцій Європи у Мінську

2 жовтня 2017 p

Мінськ вперше 
став місце чергової 
Пленарної зустрічi 
Ради Єпископських 
Конференцій Європи 
(РЄКЄ), що тривала від 
27 вересня до 1 жовтня 
2017 року, зібравши 
очільників європейських 
єпископатів та 
п р е д с т а в н и к і в 
Святого Престолу 
при європейських 
інституціях. Зустріч 
проводилася в Білорусі 
на запрошення Мінсько-
М о г и л ь о в с ь к о г о 
архиєпископа Тадеуша 
Кондрусєвича.

За повідомленням 
Радіо Ватикану, до 
Ради входять 33 
Католицькі Єпископати 
Європи, архиєпископи 
Люксембурга та 
Монако, маронітський 
а р х и є п и с к о п 
Кіпру, Ординарій 
Кишиневський та Єпарх 
Мукачівський. 

Україну в РЄКЄ 
представили три єрархи: 
Блаженніший Святослав 
(Шевчук), Глава 
УГКЦ, архиєпископ 
Мечислав Мокшицький, 
Митрополит Львівський 
латинського обряду, 
Голова Конференції 
Р и м о - К а т о л и ц ь к и х 
Єпископів України, та 
владика Мілан Шашік, 
Єпарх Мукачівський.

«Європа та місія 
Ради Єпископських 
Конференцій Європи» 
– ось тема Пленарної 
зустрічі, яка присвячена 
розглядові питань, які 
стосуються молоді в 
контексті сучасності: 
які прагнення 
молодих людей, їхні 
потреби, побоювання, 
очікування, взаємини 
з ближніми, а 
також виклики, які 
сьогоднішній світ, що 
постійно змінюється, 
ставить перед 
Церквою в контексті її 

пастирської діяльності 
та звіщення Євангелія 
молоді, що становить 
майбутнє Церкви. 
Пленарна зустріч у 
Мінську – це ще одна 
нагода приготуватись 
до наступного Синоду 
Єпископів, який 
відбудеться в Римі в 
серпні 2018 року й буде 
присвячений молоді.

Не менш важливою 
темою зустрічі є місія 
і внесок Церкви в 
побудову спільного 
дому – Європи, а також 

обговорення шляхів 
звіщення Христового 
Євангелія в Європі.

Пленарне засідання 
РЄКЄ завершилося 
1 жовтня Святими 
Месами, які єпископи 
відслужили у різних 
парафіях Мінська, 
щоб зустрітись з 
місцевими католицькими 
громадами.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
ca t ho l i c s / c a t h o l i c _
world/68454

Патріарх Святослав назвав найважливіше стратегічне 
завдання УГКЦ сьогодні

28 вересня 2017 p.

23 вересня 2017 року 
у Києві, у монастирі 
Святого Василія 
Великого відбувся ІІІ 
Конгрес мирян Києво-

Галицької митрополії 
УГКЦ. Тема цьогорічного 
Конгресу - «Стратегія 
розвитку Митрополії: 
ЩО робимо, ЯК 
робимо, з КИМ і ЧИМ 
робимо?», повідомляє 

сайт УГКЦ.
Участь у заході 
взяли представники 
духовенства та мирян 
Київської архиєпархії та 
Донецького, Одеського, 
Луцького, Харківського 

і Кримського 
екзархатів УГКЦ, як 
рівно ж представники 
р і з н о м а н і т н и х 
мирянських організацій, 

(Продовження на ст. 28)
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спільнот і рухів, які 
діють в Києво-Галицькій 
митрополії. 

Після літургії засідання 
розпочав глава УГКЦ 
Патріарх Святослав. 
Першоєрарх вернув 
увагу на важливість 
проведення такого 
заходу. Як зазначив 
предстоятель УГКЦ, такі 
зустрічі потрібні для 
кращого та доброго 
майбутнього Церкви.

Святослав підкреслив, 
що для греко-католиків 
важливо сьогодні 
зрозуміти, як разом 
розбудовувати Церкву. 
«Тому тема, яку ми 
винесли в назву цього 
Конгресу звучить 
стратегічно. Ми хочемо 
почати мріяти, якою 
прагнемо бачити нашу 
Церкву на цих теренах 
за п'ять чи десять років. 
Бо від цього дуже багато 
залежить, над чим 
будемо працювати», – 
зазначив глава Церкви.

За його словами, 
первинне і найважливіше 
стратегічне наше 
завдання – щоби 
кожен віруючий 
Церкви, щоби кожен 
охрещений в УГКЦ жив 
повноцінним, глибоким, 
християнським життям. 
Тобто це завдання 

оцерковити людей, які 
розпорошені на цих 
великих територіях. 
«Знаємо, що тільки 
в Києві охрещених у 
нашій Церкві є близько 
двохсот тисяч. Моє 
запитання: де вони є? 
Ми знаємо, що сотні 
вірних живуть у селах, 
містечках у всіх наших 
екзархатах, але ми ще 
до всіх них не дійшли, 
але це наше пряме 
пастирське завдання 
– бути там, де є наші 
люди», – вважає 
Святослав.

Наступним нашим 
кроком, відзначив глава 
Церкви, що робити, 
– це ділитися вірою в 
Бога з тими людьми, які 
Його ще не пізнали.

Водночас він 
наголосив, що треба 
дбати про виховання 
тих, кому Бог через 
УГКЦ хоче довірити 
проповідь Христового 
Євангелія. «Гадаю, – 
сказав предстоятель, 
– насамперед мусимо 
виховуватися ми, 
єпископи. Мусимо 
постійно дбати про 
свій зріст, учитися 
проповідувати Боже 
Слово в різних нових 
обставинах у новий 
різний спосіб, щоби 
єпископ для своїх 

вірних не був чужинцем. 
Також мусимо дбати 
про постійний зріст, 
формацію нашого 
духовенства. Бо в такий 
спосіб проповідувати 
Євангеліє, як ще п'ять 
років тому, сьогодні вже 
не підходить. Сьогодні, 
коли священик хоче 
знати, що думають 
люди і де збирається 
молодь, мабуть, 
має користуватися 
Фейсбуком, стежити 
за темами, над якими 
вони дискутують, і 
з точки Христового 
Євангелія давати їм 
відповіді. Тобто способи 
спілкування сьогодні 
є інші, ніж були кілька 
років тому».

На думку глави УГКЦ, 
Церква сьогодні також 
потребує катехитів. 
«Синод Єпископів 
прийняв таке рішення: 
якщо під час візитації 
парафії єпископ бачить, 
що в парафії все 
є: храм із золотими 
банями, величезні 
приміщення, а немає 
катехизації, немає 
навчання християнської 
віри, - то він має 
обов'язок визнати 
душпастирське служіння 
такого священика 
незадовільним. А 
ви, миряни, повинні 
вимагати від своїх 

священиків, аби в 
кожній громаді існувала 
хоча б катехитична 
програма, я вже не 
кажу про катехитичну 
школу», – підкреслив 
на завершення владика 
Святослав.

Пізніше учасникам 
були представлені 
представники єпархій 
та екзархатів. Після 
цього було обговорено 
низку важливих питань 
про життя Церкви та 
мирянських спільнот. 
Зокрема, говорили 
про актуальні завдання 
перед Церквою та 
способи їх реалізації.

Представники різних 
спільнот дійшли 
висновку, що сьогодні 
як ніколи важливо дбати 
про виховання дітей та 
молоді, які є майбутнім 
Церкви і народу. Окрім 
цього було поставлено 
і завдань для 
душпастирів, щоденним 
обов’язком яких є бути 
добрими пастирями.

h t tp s : // r i su .o rg .ua/
ua/ index/a l l _news/
catholics/ugcc/68404

Патріарх Святослав назвав найважливіше стратегічне 
завдання УГКЦ сьогодні

(продовження з попередньої сторінки)
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Папа: співчуття і молитва за жертви масового розстрілу в 
Лас-Вегасі

2 жовтня 2017 p.

«Глибоко засмучений» 
стріляниною в Лас-
Вегасі (США), внаслідок 
якої загинуло майже 
60 осіб, а понад 
400 поранено, Папа 
Франциск надіслав 
телеграму співчуття 
місцевому єпископові, 
запевнюючи «духовну 
близькість до тих, що 
зазнали цієї немислимої 
трагедії».

Святіший Отець високо 
оцінив зусилля поліції 
та служби швидкої 
допомоги й запевнив 

The Plaza where more than 50 people were 
killed in the deadliest mass shooting in U.S. 
history. Upon learning of the "senseless 
tragedy," Pope Francis has promised his 
prayers for the victims. - EPA

«молитви за померлих 
та загиблих, ввіряючи 
їх милосердній любові 
Всемогутнього Бога».

Найбільший масовий 
розстріл в історії США 
стався в Лас-Вегасі 1 
жовтня 2017 р., коли 
64-річний чоловік 
відкрив стрілянину по 
учасниках музичного 
фестивалю.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/10/02/
п а п а _ с п і в ч у т т я _ і _
молитва_за_жертви_
масового_розстрілу_в_
лас-вегасі/1340364

Папа Франциск: молитва – це сила нашої 
євангелізаційної місії

1 жовтня 2017 p.

«Євангелізація є 
ефективнішою тоді, 
коли здійснюється в 
єдності намірів та в 
щирій співпраці», – 
підкреслив на початку 
своєї промови Папа 
Франциск, звертаючись 
у неділю, 1 жовтня 
2017 р., до зібраного 
у катедральному 
храмі Чезени клиру, 
богопосвячених осіб і 
мирян, які належать до 
душпастирських Рад, 
членів місцевої Курії та 
представників місцевих 
парафій. Святіший 
Отець наголосив, що 

приїздом до місцевої 
громади вірних він 
бажає виявити свою 
близькість та підтримку 
у їхніх зусиллях 
євангелізації, що є 
головним завданням 
Христових учнів. Він 
зазначив, що успіх 
євангелізації залежить 
також від вміння різних 
церковних суб’єктів 
співпрацювати одні з 
одними, бачачи в особі 
місцевого єпископа 
орієнтир та точку 
об’єднання.

Далі Глава Католицької 
Церкви звернув 
увагу на слово 

«співвідповідальність», 
що є фундаментальним, 
як для спільної праці 
у сферах катехизації, 
к а т о л и ц ь к о г о 
виховання, поширення 
з а г а л ь н о л ю д с ь к и х 
цінностей та 
харитативній діяльності, 
так і в сміливих пошуках, 
до яких зобов’язують 
нас виклики часу, нових 
форм співпраці та 
церковної присутності 
на даній території. 
«Церква, яка докладає 
зусиль, щоб прямувати 
у братерстві та єдності, 
тим самим уже дає 
дієве свідчення віри», – 
мовив Папа, додавши, 

що, коли людина 
ставить любов до 
Христа понад усе, 
тоді вона спроможна 
вийти із себе самої та 
прямувати назустріч 
іншим, своїм ближнім.

Єпископ Риму пригадав, 
що рани Ісуса Христа 
залишаються видимими 
у багатьох чоловіках 
та жінках, що живуть 
на узбіччі суспільного 
життя, які терплять 
від залишення та 
бідності, які зранені 
важкими життєвими 

(Продовження на ст. 30)



8 æîâòíÿ 2017 p.  30

в и п р о б у в а н н я м и , 
які перебувають в 
лікарнях чи в’язницях. 
Коли наближаємось до 
цих ран та лікуємо їх, 
що часто є не лише 
фізичними, але також 
і духовними, то нас 
очищує та перемінює 
Боже милосердя. Тоді 
ми разом, духовенство 
та миряни, відчуваємо 
благодать від того, 
що є покірними 
і великодушними 
носіями світла та сили 
Христового Євангелія. 
Папа подав у приклад 
святого Вінченцо-де-
Паолі, який 400 років 
тому у Франції здійснив 
справжню «революцію» 
милосердної любові, 
наголошуючи на 
тому, що сьогодні 
також і перед нами 
стоїть завдання з 
апостольським запалом 
вийти назустріч 
викликам убогості, 
пам’ятаючи, однак, що 
самотужки ми нічого не 
можемо зробити. «Якщо 
Господь не будує дому, 
даремно трудяться 

будівничі» (Пс. 127, 1).

Серед іншого, 
Вселенський Архиєрей 
вказав на необхідність 
присвятити відповідний 
час на молитву та 
роздумування над 
Божим Словом, 
мовивши: «Молитва 
– це сила нашої місії, 
на що нещодавно 
вказала також і свята 
Тереза з Калькутти». 
Безперервний зв’язок 
з Господом у молитві 
є необхідним як 
для священиків та 
богопосвячених осіб, 
так і для мирян, які 
трудяться в різних 
сферах служіння, 
покликаних вийти на 
життєві периферії. «В той 
час, як апостольський 
імпульс провадить нас 
до того, щоб вийти, 
ми відчуваємо глибоку 
потребу залишитись 
міцно з’єднаними з 
центром віри місії: 
серцем Христа, 
сповненого милосердя 
та любові». Під час 
зустрічі з Ним ми 

«заражаємося» від 
Його погляду та стаємо 
здатними, у свою чергу, 
бачити. Дивлячись на 
людей з пошаною та 
любов’ю, також і ми 
можемо довершити 
революцію ніжності.

«Серед тих, які 
найбільше потребують 
відчути цю любов, 
є молодь», – мовив 
Папа Франциск, 
н а г о л о ш у ю ч и , 
що Церква дуже 
покладається на юнаків 
та дівчат, усвідомлюючи 
їхній великий потенціал, 
здатність до добра, 
правдиву свободу 
та справедливість. 
Сьогодні молодь 
потребує, щоб їй 
допомогли віднайти 
дари, якими Господь 
її обдарував, щоб її 
підтримали та заохотили 
не боятись великих 
викликів сьогодення, 
щоб допомогли 
зустріти Ісуса і Його 
послання любові, що 
робить людину вільною. 
Церква, яка є уважною 

до молоді, є Церквою-
родиною родин.

А звертаючись до 
священиків, Папа 
вказав на те, що їм 
в особливий спосіб 
доручене завдання 
сприяти зустрічі людей 
з Ісусом Христом, але 
для того вони перші 
повинні перебувати 
з Ним у щоденні 
злуці, бути «у Христі». 
Папа побажав, щоб 
вони змогли постійно 
віднаходити, на різних 
етапах свого служіння, 
радість від їхнього 
буття священиком, 
покликаним Господом 
до наслідування та 
несення Його послання, 
Його прощення, Його 
любові та благодаті 
іншим людям.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/10/01/
п а п а _ ф р а н ц и с к _
м о л и т в а _ – _ ц е _
с и л а _ н а ш о ї _
є в а н г е л і з а ц і й н о ї _
місії/1340125

Папа Франциск: молитва – це сила нашої 
євангелізаційної місії
(продовження з попередньої сторінки)

Папа: Бог бажає дати усім ту ж саму винагороду – 
спасіння, життя вічне

24/09/2017 

«У сьогоднішньому 
євангельському уривку 
чуємо притчу про 

робітників (пор. Мт. 
20, 1-16), покликаних 
протягом дня, яку 
Ісус розповідає, щоб 
вказати на два аспекти 

Божого Царства: 
перший, що Бог прагне 
покликати усіх, щоб 
працювали для Його 
Царства; другий, що 

наприкінці Він бажає 
дати усім ту ж саму 
винагороду, тобто, 

(Продовження на ст. 31)



8 æîâòíÿ 2017 p.  31

спасіння, життя вічне», 
– мовив Святіший 
Отець до зібраних 
на площі Святого 
Петра паломників та 
побожних туристі, які 
прибули у неділю, 24 
вересня 2017 р., у 
Ватикан, щоб почути 
недільне повчання 
Глави Католицької 
Церкви, проказати 
із ним Богородичну 
молитву «Ангел 
Господній» та отримати 
його Апостольське 
благословення.

Чоловік-господар із 
біблійної притчі, що 
представляє Господа 
Бога, виходить удосвіта 
і запрошує робітників 
у свій виноградник, 
узгодивши відразу 
справу про оплату за 
виконану ними працю. 
Після того, ще кілька 
разів, він виходить і 
запрошує також і тих 
працівників, яких на 
той час ще ніхто не 
покликав до праці. 
Також і їм, запрошеним 
у різний період дня, 

господар виноградника 
обіцяє заплатити по 
динарію за виконану 
роботу. Ввечері, по 
закінченню робочого 
дня, працівники, які 
розпочали працювати 
ще із самого ранку, 
почали нарікати 
на господаря 
виноградника, адже 
він заплатив усім 
працівникам однаково: 
ті, які трудились увесь 
день, переносячи спеку 
цілого дня, отримали 
по динарію, і ті, що 
працювали лише кілька 
годин, також отримали 
по динарію. Проте, 
господар пригадав 
працівникам, що він 
нікого не скривдив, 
адже з кожним із них 
домовився про оплату і 
заплатив стільки, скільки 
обіцяв.

Вселенський Архиєрей 
наголосив, що ця 
«несправедлив і с т ь » 
господаря служить для 
того, щоб допомогти 
слухачеві притчі 
зрозуміти, що тут не 

йдеться ні про працю, 
ні про справедливу 
нагороду, але про Боже 
Царство. Повчанням 
цього біблійного 
уривку є те, що Ісус 
намагається вказати, 
що у Божому Царстві 
нема безробітних, 
що усі покликані 
зробити свій вклад, 
а на закінчення усі 
отримають винагороду, 
яка походить не з 
людської, але з Божої 
справедливості, тобто, 
– спасіння, яке Ісус 
Христос придбав для 
нас Своєю смертю та 
воскресінням. Мова йде 
про спасіння, на яке 
ми не заслужили, але 
яке нам подароване, 
а тому, «останні будуть 
першими, а перші – 
останніми» (Мт. 20, 16).

«Цією притчею Ісус 
хоче відчинити наші 
серця на логіку любові 
Отця, – наголосив 
Папа Франциск, – 
яка є безкоштовною 
та великодушною». 
Господь є милосердним, 

Він щедро прощає, Він 
повний великодушності 
та доброти, які виливає 
на кожного із нас. 
Лише Його благодать 
та любов можуть дати 
людському серцю 
повноту радості.

«Нехай Пречиста Діва 
Марія допоможе нам 
прийняти в нашому 
житті цю логіку любові, 
яка вчиняє нас вільними 
від припущення, що 
ми заслуговуємо на 
Божу винагороду, та 
від осудження інших», 
– мовив на закінчення 
Глава Католицької 
Церкви, після чого 
проказав із зібраними 
молитву «Ангел 
Господній» та уділив 
своє Апостольське 
благословення.    
 
http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/09/24/
ангел_господній_з_
папою_франциском_24
_вересня_2017
_р/1338728    

Папа: Бог бажає дати усім ту ж саму винагороду – 
спасіння, життя вічне
(продовження з попередньої сторінки)

Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року

П'ятниця, 15 вересня 
2017 p

С В Я Т О С Л А В , 
Верховний Архиєпископ 
К и є в о - Г а л и ц ь к и й 

Української Греко-
Католицької Церкви, 
Високопреосвященним 
і Преосвященним 
владикам, всечесним 
отцям духовним, 

преподобним ченцям і 
черницям та мирянам 
помісної Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви ПРОГОЛОШУЮ 
ТА ОПРИЛЮДНЮЮ

Вих. ВА 17/334
 
На славу Святої, 

(Продовження на ст. 32)



Є д и н о с у щ н о ї , 
Животворящої і 
Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина, і Святого 
Духа,і на добро 
ввіреного нам Божого 
люду. Амінь

БОЖОЮ МИЛІСТЮ
І В ПОВНОМУ 
С О П Р И Ч А С Т І 
З РИМСЬКИМ 
АПОСТОЛЬСЬКИМ 
П Р Е С Т О Л О М 
СВЯТОСЛАВ,

Верховний Архиєпископ 
Києво-Галицький
Української Греко-
Католицької Церкви
Високопреосвященним 
і Преосвященним 
владикам, всечесним 
отцям духовним, 
преподобним ченцям і 
черницям та мирянам 
помісної Української 
Г р е к о - К а т о л и ц ь к о ї 
Церкви
ПРОГОЛОШУЮ ТА 
ОПРИЛЮДНЮЮ

Постанови
Синоду Єпископів
Української Греко-
Католицької Церкви

Львів-Брюховичі, 03-12 
вересня  2017  року 
Божого

1. Взяти до уваги стан 
виконання рішень 
Синоду Єпископів УГКЦ 
2016 року.

2. Взяти до уваги звіт 
про діяльність комісій 

Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року
(продовження з попередньої сторінки)

та відділів патріаршого 
рівня.

3. Взяти до уваги звіт про 
діяльність Патріаршої 
курії УГКЦ.
4. Прийняти звіт робочої 
групи із впровадження 
Стратегії розвитку УГКЦ 
до 2020 року.

5. Для покращення 
літургійного і 
молитовного життя 
в Українській Греко-
Католицькій Церкві:

А. Доручити робочій 
групі для реалізації 
Стратегії’2020 у 
співпраці з Патріаршою 
літургійною комісією 
опрацювати пропозиції 
до душпастирських 
планів різного рівня задля 
оживлення літургійного 
і молитовного життя на 
особистому, родинному, 
п а р а ф і я л ь н о м у , 
єпархіальному та 
всецерковному рівнях.

Б. Доручити Патріаршій 
літургійній комісії:
1) відповідно до 
постанови 18 Синоду 
Єпископів 2013 року, 
до наступного Синоду 
Єпископів УГКЦ 
опрацювати проект 
оновленого офіційного 
Місяцеслова УГКЦ;

2) опрацювати пропозиції 
до рубрик Божественної 
Літургії;

3) підготувати нову 

редакцію Молитовника 
для вірних УГКЦ на 
основі молитовника 
«Прийдіте поклонімся»;

4) опрацювати проект 
Катедрального уставу 
УГКЦ;

5) у погодженні 
з єпархіальними 
єпископами створити 
перекладацькі групи для 
підготовки літургійних 
текстів і перекладів 
на основі мовних 
груп (англійська, 
португальська, іспанська 
тощо);

6) опрацювати проект 
Літургійного довідника 
УГКЦ;

7) досліджувати нові 
потреби для оживлення 
молитовного і 
літургійного життя УГКЦ.

В. Відповідно до 
постанови 12 Синоду 
Єпископів 2005 року, 
створити там, де ще 
цього не зроблено, 
єпархіальні, а за потреби 
– також митрополичі 
літургійні комісії.

Г. Доручити Канонічному 
відділу Патріаршої 
курії у співпраці з 
Патріаршою літургійною 
комісією розробити 
Статути літургійних 
комісій (Патріаршої, 
митрополичих і 
єпархіальних) відповідно 

до приписів церковного 
права.

Ґ. Відповідно до постанови 
7.Є.1 Синоду Єпископів 
2015 року, просити 
єпархіальних єпископів 
видати необхідні 
розпорядження, щоб 
катедральні храми були 
взірцем літургійного 
благочестя нашої 
Церкви.
 
6. Поблагословити 
подальшу роботу 
Патріаршої літургійної 
комісії УГКЦ над 
новим українським 
перекладом служебника 
Літургії святого Івана 
Золотоустого у співпраці 
з єпархіальними 
літургійними комісіями, 
результати якої належить 
подати на розгляд 
наступному Синодові 
Єпископів УГКЦ.

7. Встановити свято 
вшанування Матері 
Божої Неустанної 
Помочі. Доручити 
Патріаршій літургійній 
комісії УГКЦ опрацювати 
богослужбові тексти 
цього свята та 
запропонувати дату його 
святкування.

8. Обрати членами 
Постійного Синоду 
УГКЦ:

1) Преосвященного 

(Продовження на ст. 33)
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владику Богдана 
(Данила);

2) Преосвященного 
владику Теодора 
(Мартинюка);

3) Преосвященного 
владику Бориса (Ґудзяка).

9. Обрати заступниками 
членів Постійного 
Синоду УГКЦ:

1) Преосвященного 
владику Давида 
(Мотюка);

2) Преосвященного 
владику Ярослава 
(Приріза);

3) Преосвященного 
владику Венедикта 
(Алексійчука).

10. Обрати делегатом 
від Української Греко-
Католицької Церкви на 
Папський Синод 2018 
року Преосвященного 
владику Браєна (Байду), 
а його заступником 
– Преосвященного 
владику Володимира 
(Груцу).

11. Надати згоду 
на призначення 
всесвітлішого отця 
Андрія Максимовича 
а д м і н і с т р а т о р о м 
Патріаршої курії УГКЦ.

12. Надати згоду 
на призначення 
П р е о с в я щ е н н о г о 
владики Василя (Тучапця) 

головою Відділу 
соціального служіння.

13. Надати згоду 
на призначення 
П р е о с в я щ е н н о г о 
владики Михаїла (Бубнія) 
головою Патріаршої 
комісії у справ ах 
монашества.

14. Надати згоду 
на призначення 
Високопреосвященного 
владики Євгена 
(Поповича) головою 
Канонічного відділу.

15. Надати згоду 
на призначення 
П р е о с в я щ е н н о г о 
владики Венедикта 
(Алексійчука) головою 
Патріаршої літургійної 
комісії.

16. Доповнити Артикул 
54 Регламенту Синоду 
Єпископів УГКЦ 
параграфом такого 
змісту: «Отець і Глава 
Церкви, залишаючись 
головуючим і присутнім 
на Синоді, може 
делегувати іншому 
членові Синоду вести 
синодальні засідання».

17. Встановити, що 
керівники виконавчих 
підрозділів Патріаршої 
курії, заснованих 
Синодом Єпископів, 
призначаються Отцем і 
Главою УГКЦ за згодою 
Синоду Єпископів.

18. Прийняти звіт про 

стан суддівства в УГКЦ.

19. Прийняти звіт про 
роботу над помісним 
правом УГКЦ.

20. Затвердити з 
внесеними змінами 
Канони партикулярного 
права УГКЦ.

21. Затвердити з 
внесеними доповненнями 
Статут Синоду Єпископів 
УГКЦ.

22. Затвердити 
Положення про 
єпископа-емерита.

23. Затвердити 
Положення про 
В е р х о в н о г о 
Архиєпископа-емерита.

24. Затвердити з 
внесеними поправками 
та доповненнями 
Правильник проведення 
візитації єпархії, яку 
здійснює Глава Церкви.

25. Затвердити з 
внесеними поправками 
та доповненнями 
Правильник проведення 
візитації єпархії, яку 
здійснює єпархіальний 
єпископ.

26. Затвердити з 
внесеними поправками 
та доповненнями 
Правильник передання 
та прийняття єпархії у 
випадку призначення 
нового єпархіального 
єпископа.

27. Затвердити 
з внесеними 
поправками Статут 
Загальноцерковного 
фонду священичої 
солідарності.

28. Для покращення 
в і й с ь к о в о г о 
капеланського служіння 
в Україні:

А. Дати згоду на зміну 
назви Департаменту 
Патріаршої курії УГКЦ у 
справах душпастирства 
силових структур України 
на «Департамент 
військового капеланства 
УГКЦ».

Б. Доручити 
Д е п а р т а м е н т у 
військового капеланства 
УГКЦ у співпраці з 
Канонічним відділом 
Патріаршої курії та 
Правничим відділом 
Канцелярії Верховного 
а р х и є п и с к о п а 
підготувати Проект 
Статуту Департаменту 
та подати на розгляд 
2 (53) Сесії Постійного 
Синоду УГКЦ.

В. Доручити 
Д е п а р т а м е н т у 
військового капеланства 
у співпраці з 
Департаментом фінансів 
і майна здійснити 
необхідні кроки задля 
створення Фундації 

(Продовження на ст. 34)
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архистратига Михаїла з 
метою сприяння пошуку 
додаткових матеріальних 
ресурсів для здійснення 
капеланського служіння у 
Збройних силах та інших 
військових формуваннях 
України.

29. Взяти до уваги Звіт 
про стан будівництва 
Патріаршого центру в 
Києві.

30. Поблагословити 
діяльність Відділу 
соціального служіння 
Патріаршої курії УГКЦ.

31. Взяти до уваги стан 
опрацювання Напрямів 
супроводу священичих 
родин і формації дружин 

Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року
(продовження з попередньої сторінки)

священиків.

32. Поблагословити 
подальшу роботу над  
текстом Катехизму УГКЦ 
для молоді.

33. Взяти до уваги звіт 
Місії «Постуляційний 
центр УГКЦ».

34. Ухвалити нову 
редакцію Статуту Місії 
«Постуляційний центр 
УГКЦ» і просити Отця 
і Главу УГКЦ про його 
затвердження.

35. Провести VII Сесію 
Патріаршого Собору 
УГКЦ у 2020 році на тему 
«Еміграція, поселення і 
глобальна єдність УГКЦ».

36. Визначити 
головною темою 
Синоду Єпископів УГКЦ 
2018 року тему «Боже 
Слово і катехизація». 
Відповідальними за 
підготовку головної 
теми призначити 
Преосвященних владик 
Петра (Стасюка) і 
Давида (Мотюка).

37. Провести наступний 
Синод Єпископів УГКЦ 
2–11 вересня 2018 року 
у Львові-Брюховичах.

+ СВЯТОСЛАВ
Верховний Архиєпископ
Української Греко-
Католицької Церкви

 + БОГДАН (Дзюрах),
Секретар Синоду 
Єпископів
Української Греко-
Католицької Церкви
 
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового,
14 вересня 2017 року 
Божого

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / d o c u m e n t s /
p o s t a n o v i _ s i n o d u _
y e p i s k o p%D1%96 v _
u k r a i n s k o i _
g r e k o k a t o l i t s k o i _
tserkvi_80450.html
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Четвер, 14 вересня 2017 
p.

(м. Львів-Брюховичі, 
3–12 вересня 2017 року 
Божого)

Від 3 до 12 вересня 2017 
року Божого у м. Львові-
Брюховичах проходив 
Синод Єпископів 
Української Греко-
Католицької Церкви, в 
якому брало участь 39 
архиєреїв з України, 
країн Центральної 
та Західної Європи, 
Пiвнiчної і Пiвденної 
Америки та Австралiї.

Синод розпочався 
Божественною Літургією 
в архикатедральному 
соборі Святого Юра, 
на якій відбулася 
архиєрейська хіротонія 
о. Андрія Рабія, 
призначеного на 
Єпископа-пом і чника 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії УГКЦ у 
США. У радості та 
великій вдячності 
Богові за дар нового 
владики всі присутні 
вислухали подячне 
слово новопоставленого 
архиєрея, в якому він 
поділився спогадами 
про своє покликання до 
священичого служіння, 
котре зародилося саме 
у львівському соборі 
Святого Юра.

Наприкінці Божественної 
Літургії секретар Синоду 
Єпископів владика 

Богдан (Дзюрах) зачитав 
Декрет про скликання 
Cиноду, а  Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
урочисто проголосив 
його відкриття. До 
присутніх звернувся 
з привітальним 
словом Архиєпископ 
Клаудіо Гуджеротті, 
Апостольський нунцій 
в Україні. Цього ж дня, 
увечері, було відслужено 
Молебень до Святого 
Духа та всі члени 
Синоду склали присягу, 
яку зачитав найстарший 
із присутніх за 
єпископською хіротонією 
– владика Василь 
(Лостен). Опісля єпископи 
оглянули відеосюжет 
на спомин про світлої 
пам’яті блаженнішого 
Любомира Гузара, який 
упокоївся в Бозі 31 
травня цього року.

На початку синодальних 
засідань 4 вересня 
2017 року Божого до 
архиєреїв звернулися 
із привітальним 
словом запрошені 
гості: Архиєпископ 
Клаудіо Гуджеротті, 
Апостольський нунцій 
в Україні; владика 
Димитрій (Рудюк), 
Митрополит Львівський і 
Сокальський Української 
П р а в о с л а в н о ї 
Церкви Київського 
Патріархату; владика 
Едвард Кава, Єпископ-
помічник Львівської 
архидієцезії, який 
зачитав лист-привітання 

від Архиєпископа і 
Митрополита Мечислава 
М о к ш и ц ь к о г о , 
Голови Єпископської 
Конференції Римо-
Католицької Церкви 
в Україні; о. Андрес 
Мартінес Естебан, 
вікарій Архиєпископа 
Мадрида для східних 
католиків з Іспанії; 
владика Булос Матар, 
Архиєпископ Бейрута, 
який передав вітання 
від Блаженнішого 
Бешара Бутроса Раї, 
Патріарха Маронітської 
Католицької Церкви. 
Присутність достойних 
гостей з інших 
Українських Церков, як 
рівно ж – представників 
Церков свого права 
з-за кордону надала 
синодальним нарадам 
глобального виміру та 
показала відкритість 
УГКЦ до ведення 
конструктивного діалогу 
з братами і сестрами у 
вірі як на матірних землях, 
так і за кордоном. 

Серед запрошених 
гостей на синодальних 
засіданнях були: 
владика Мілан (Шашік), 
Єпархіальний єпископ 
Мукачівської греко-
католицької єпархії, 
зі своїм помічником 
владикою Нілом 
(Лущаком); митр. 
прот. Василь Говера, 
Апостольський делегат 
для українців греко-
католиків у Казахстані і 
країнах Середньої Азії; 

архимандрит Сергій Гаєк, 
Апостольський візитатор 
для Білоруської Греко-
Католицької Церкви; о. 
Михайло Дубович, вікарій 
для українців греко-
католиків у Румунії. Під 
час синодальних нарад 
та в ході братерського 
спілкування гості ділилися 
успіхами та викликами в 
їхньому душпастирському 
служінні, а члени 
Синоду Єпископів УГКЦ 
запевняли про свою 
солідарність з ними і 
готовність надавати 
необхідну підтримку. 
Важливим моментом 
цьогорічного Синоду 
була Програмна доповідь 
Глави УГКЦ. Блаженніший 
Святослав звернув 
увагу на виклики, які 
спричинені глобальними 
і радикальними змінами 
в усьому світі і на яких 
Церква повинна шукати 
належні відповіді. Після 
Програмної доповіді 
Отця і Глави УГКЦ 
відбулася конструктивна 
дискусія синодальних 
отців з приводу 
питань, які висвітлив 
Блаженніший Святослав 
у своєму виступі.

Головною темою 
Синоду було літургійне 
і молитовне життя 
УГКЦ. Владика 
Венедикт (Алексійчук), 
Єпархіальний єпископ 
Чиказької єпархії святого 

Комунікат Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви
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Миколая, у своїй  доповіді 
на цю тему наголосив, 
що нашим головним 
Учителем молитви є 
сам Спаситель – Ісус 
Христос, який показує 
в Євангелії своїм учням 
приклад своєї молитви до 
Отця. Учителями молитви 
за прикладом Христа 
повинні бути батьки, 
катехизи та священики. 
Наші богослужіння 
у храмах є спільною 
молитвою до Бога, 
тому до них потрібно 
готуватися і  здійснювати 
їх так, щоб вони справді 
провадили до Спасителя 
кожну людину, яка 
переступить поріг храму. 
С п і в д о п о в і д а ч а м и 
головної теми Синоду 
були експерти з 
літургійних питань: о. 
проф. д-р Петро Ґаладза 
з Торонто, проф. д-р 
Данило Ґаладза з 
Відня, о. д-р Василь 
Рудейко, Тарас і Максим 
Тими, – які фахово і 
цікаво представили 
синодальним отцям 
різноманітні аспекти 
літургійної проблематики 
нашої Церкви. Цінним 
доповненням до виступів 
експертів стала робота 
в групах, під час якої 
владики обговорили 
різні аспекти літургійного 
і молитовного життя 
УГКЦ: від особистої, 
родинної молитви і аж 
до перекладів літургійних 
текстів різними мовами, 
якими послуговуються 

вірні УГКЦ у світі.

Синод заслухав звіт 
владики Богдана 
(Дзюраха), секретаря 
Синоду та адміністратора 
Патріаршої курії, про 
діяльність Патріаршої 
курії за звітний період. 
Було також розглянуто 
стан реалізації Стратегії 
розвитку УГКЦ до 
2020 року, який 
представив владика Кен 
(Новаківський) з о. д-ром 
Андрієм Онуферком. 
Крім того, Синод 
обговорив програму 
впровадження Стратегії 
розвитку соціального 
служіння УГКЦ. Єпископи 
ознайомилися із 
станом будівництва 
Патріаршого центру 
в Києві та розглянули 
проект побудови 
реколекційного центру 
Патріаршої курії у 
Києві. Окрему увагу 
владики звернули на 
стан беатифікаційних та 
канонізаційних процесів 
в УГКЦ.

Упродовж синодальних 
засідань владики 
працювали над низкою 
документів, підготованих 
Канонічним відділом 
Патріаршої курії, а 
також розглянули 
важливі кадрові питання.

Окрему увагу синодальні 
отці звернули на розвиток 
військового капеланства, 
висловлюючи свою 

вдячність капеланам 
УГКЦ за їхнє геройське 
служіння і посвяту в 
супроводі українських 
воїнів та в лікуванні 
духовних ран народу, 
яких завдала триваюча 
російська агресія проти 
Української Держави. 
Турбота синодальних 
отців про наше 
духовенство виявилася 
рівно ж у розгляді 
програми супроводу 
священичих родин 
і формації дружин 
священиків. Зважаючи 
на потребу покращити 
душпастирство молоді, 
Синод Єпископів 
заслухав звіт про стан 
підготовки Катехизму 
УГКЦ для молоді.

7 вересня, у день смерті 
патріарха Йосифа 
Сліпого, Блаженніший 
Святослав разом зі 
всіма членами Синоду 
відслужив панахиду на 
могилі свого славного 
попередника в крипті 
а р х и к а т е д ра л ь н о г о 
собору Святого Юра. 
Потім владики взяли 
участь у духовно-
мистецькій програмі з 
нагоди 125-ліття від дня 
народження патріарха 
Йосифа. Прекрасний 
концерт на честь 
слуги Божого Йосифа 
Сліпого подарувала 
синодальним отцям та 
всім присутнім у соборі 
Заслужена капела 
«Трембіта» у співпраці 

з Центром студій 
спадщини патріарха 
Йосифа (США), 
Львівською архиєпархією 
та Фундацією «Андрей».

Програма цьогорічного 
Синоду включала рівно 
ж святочні зустрічі з 
вірними. Так, 10 вересня 
Блаженніший Святослав 
на Ясній горі у Гошеві, у 
монастирі Чину святого 
Василія Великого, 
очолив загальноцерковні 
святкування 400-ліття 
Василіанського чину 
святого Йосафата та 
380-х роковин смерті 
митрополита київського 
Йосифа Велямина 
Рутського. Із Главою 
Церкви співслужили 
синодальні отці, яких 
із радістю вітали 
тисячі паломників, що 
зібралися на Ясній горі. 
Блаженніший Святослав 
окремо згадав воїнів-
захисників Батьківщини 
та закликав присутніх 
на прощі продовжувати 
усильні молитви за 
дар миру і відновлення 
територіальної цілісності 
України, а також 
запевнив про молитовну 
пам'ять про поранених 
і родини загиблих. 
Того ж дня частина 
учасників Синоду взяла 
участь у посвяченні 
Центру митрополита 
Андрея Шептицького 
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У к р а ї н с ь к о г о 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету у Львові, яке 
очолив владика Борис 
(Ґудзяк), Єпархіальний 
єпископ Паризької 
єпархії святого 
Володимира, президент 
УКУ.
11 вересня члени Синоду 
зустрілися з достойними 
гостями з Німеччини: 
владикою Гайнером 
Кохом, Архиєпископом 
Берліна, головою Комісії 
Німецької Єпископської 
Конференції для 
Центральної і Східної 
Європи («Реновабіс»); 
о. д-ром Хрістіаном 
Гартлем, керівником 
Благодійного фонду 
Німецької Єпископської 
К о н ф е р е н ц і ї 
«Реновабіс»; Йоахімом 
Зауером, референтом 
«Реновабісу» для 
України; Йоганесом 
Зінггаммером, віце-
президентом німецького 
Бундестагу, членом 
католицької дієцезіальної 
ради архидієцезії 
Мюнхена і Фрайзинга. 
Зокрема останній від 
імені німецького уряду 
запевнив, що Німеччина 
надалі буде солідарною 
з українським народом, 
який потерпає від 
російської агресії, і 
підкреслив, що «Україна 
належить до Європи і 
Україна не є самотньою». 
Архиєпископ Гайнер 
Кох поділився досвідом 
д у ш п а с т и р с ь к о г о 

служіння Католицької 
Церкви в Німеччині, 
наголосивши на 
важливості поглиблення 
віри в практикуючих 
католиків, передавання 
віри через формування 
оживлених Святим Духом 
парафіяльних спільнот, 
як рівно ж про свідчення 
Христового Євангелія 
через любов до всіх 
без винятку людей. При 
цьому високий гість 
процитував св. Матір 
Терезу з Калькутти, 
яка в певний момент 
свого життя визнала: 
«Спершу я думала, що 
маю навертати людей. 
Але тепер я зрозуміла, 
що маю любити людей». 
Глава УГКЦ від імені 
всієї Церкви подякував 
німецькому єпископату 
і уряду за послідовну 
й щедру підтримку та 
солідарність з нашою 
Церквою і з українським 
народом.

Кожного дня проповіді на 
Божественній Літургії для 
єпископів виголошував 
о. проф. д-р Марко 
Бляза, ТІ, з Польщі. 
Один день члени Синоду 
присвятили духовній 
віднові, яку також 
провадив цей духовний 
отець. Проповіді 
та духовні науки о. 
Марка мали характер 
літургійних катехиз, 
оскільки проповідник 
щедро переплітав їх 
цитатами літургійних 

текстів візантійської 
традиції та свідченнями 
Отців і Вчителів 
Вселенської Церкви. 
При цьому він вміло 
поєднував богословську 
проникливість і 
витончений гумор.

Синодальні отці 
звернулися з вітальними 
листами до Папи 
Римського; Президента 
України; Прем’єр-
міністра України; Голови 
Верховної Ради України; 
Вселенського Патріарха; 
Глав Католицьких 
Є п и с к о п с ь к и х 
Конференцій Європи, 
Канади і США; Глав 
Патріарших і Верховно-
а р х и є п и с к о п с ь к и х 
Католицьких Східних 
Церков; Предстоятелів 
Православних Церков в 
Україні та ін. 

Наступний Синод 
Єпископів УГКЦ було 
вирішено провести 
2–11 вересня 2018 
року Божого у Львові-
Брюховичах. Його 
головною темою 
буде «Боже Слово 
і катехизація». 
Відповідальними за 
підготовку головної 
теми визначено владик 
Петра (Стасюка) та 
Давида (Мотюка). 
Владики з вдячністю 
прийняли запрошення 
М и т р о п о л и т а 
П е р е м и ш л ь с ь к о -
Варшавського Євгена 

(Поповича) прибути 9 
вересня наступного 
року до Перемишля на 
святкування 325-ліття 
відновлення єдності 
Перемишльської єпархії з 
Римським Апостольським 
престолом у складі УГКЦ.
 
Секретаріат Синоду 
Єпископів УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / d o c u m e n t s /
k om u n%D1%96 k a t _
s i n o d u _
y e p i s k o p%D1%96 v _
u k r a i n s k o i _
g r e k o k a t o l i t s k o i _
tserkvi_80433.html

Комунікат Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви

(продовження з попередньої сторінки)
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Папа: завдання всього суспільства – подбати про гідну працю

2 жовтня 2017 p.

Безробіття – це 
дійсність, до якої 
не можна звикати, 
немов би це була 
тільки статистика. 
Подбати про гідну 
працю – це завдання 
всього суспільство. 
На цьому наголосив 
Папа Франциск 
перед проказуванням 
молитви «Ангел 
Господній» у неділю 
1 жовтня 2017 р., 
перебуваючи з 
пастnрським візитом 
в італійському 
місті Болоньї. На 
центральну площу 
Болоньї зібрались 
не тільки робітники, 
але й працедавці, 

п р е д с т а в н и к и 
профспілок, безробітні.

Святіший Отець 
вказав на важку 
й занепокоюючу 
ситуацію, пов’язану з 
безробіттям, зокрема, 
молоді та численних 
осіб, які втратили 
роботу й не мають 
можливості її наново 
знайти. Він закликав 
не піддаватись логіці 
прибутку, а ставити 
в центрі людину та 
загальне добро.

«Економічна криза 
має європейський та 
всесвітній вимір», – 
сказав Єпископ Риму, 
вказуючи, що це також 
і етична, духовна та 

людська криза, з якої 
можна вийти тільки 
завдяки спільним 
зусиллям. Він наголосив, 
що прямування до  
с п р а в е д л и в і ш о г о 
суспільства не є 
мрією минулого, але 
заанґажуванням, ділом, 
яке потребує зусилля 
всіх людей. «Не зможемо 
п о - с п р а в ж н ь о м у 
допомогти бідним, якщо 
не дамо їм можливість 
знайти працю», – 
сказав Його Святість та 
заохотив шукати мудрі й 
далекоглядні розв’язки, 
ставлячись до теперішніх 
проблем не тільки як до 
труднощі, але й як до 
нагод для розвитку та 
вдосконалення.

Після молитви «Ангел 
Господній» Папа 
Франциск розділив 
трапезу солідарності 
в базиліці святого 
Петронія, на яку 
зібралось понад 1000 
бідних, біженців та 
в’язнів.

h t t p : / /
uk.radiovaticana.va/
news/2017/10/02/
п а п а _ з а в д а н н я _
всього_суспільства_–_
подбати_про_гідну_
працю/1340238


