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Подружні пари були вшановані на Божественній літургії під 
час щорічного святкування подружніх ювілеїв в Архиєпархії

Філадельфія, Пенс. 
– У неділю, 15  жовтня 
2017 р.,  під час 
щорічного святкування 
подружніх ювілеїв 

на Божественній 
літургії в золотоверхій 
Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного 
Зачаття було 

вшановано сімнадцять 
подружніх пар.
 
Головним служителем 
та проповідником 

на літургії, яка 
відправлялася в 11 
годині ранку, був 

(Продовження на ст. 2)

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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П р е о с в я щ е н н и й 
М и т р о п о л и т -
А р х и є п и с к о п 
Стефан Сорока, 
співслужителем, о. 
Роман Пітула, ректор 
Катедри. Дякувала на 
літургії Ліса Оприск.

Під час проповіді 
Митрополит Стефан 
привітав ювілярів і 
сказав:  «Дякую, що ви 
дотримуєтеся подружніх 
обітів з великою 
радістю та милосердям.  
Ви дотримуєтеся їх, бо 
глибоко любите один 
одного. Бо ви опікуєтеся 
один одним... Рука Божа 
була з вами, знана і 

незнана, бо Він обіцяв 
це в благословенні, яке 
ви отримали в таїнстві 
шлюбу».  
 

Перед відпустом, 
ювіляри, стоячи 
перед іконостасом, 
відновили свої подружні 
обіти.  Митрополит 

благословив кожну 
пару і окропив 

(Продовження на ст. 3)

(продовження ç попередньої сторінки)

Подружні пари були вшановані на Божественній літургії під 
час щорічного святкування подружніх ювілеїв в Архиєпархії
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свяченою водою. 
Опісля всі отримали 
пам’ятні посвідчення 
з благословенням 
Митрополита Стефана.  

Після літургії в резиденції 
Митрополита був 
накритий святковий 
обід для ювілярів та 
їхніх гостей.

Ювілейний торт 
розрізали Петро та 
Бернадетта Ниш, і Яків 
та Дебора Юліч, які 
найдовше прожили в 
подружжі.

Святкування було 
с к о о р д и н о в а н о 
в с е ч е с н і ш и м 
п р о т о п р е с в і т е р о м 
Іваном Філдсом, 

керівником відділу 
релігійної освіти 
та євангелізації в 
Українській Католицькій 
Архиєпархії Філадельфії.

Нехай наш Господь 
Бог продовжує 
благословляти й уділяти 
всім ювілярам мир, 
здоров’я і радість на 
многії і благії літа!

На архиєпархіяльній 
сторінці Фейс-бук 
“Archeparchy of 
Philadelphia” ви можете 
переглянути відео та 
фото зі святкувань.  

Ювілейний торт роçріçали Петро та 
Бернадетта Ниш, і Яків та Дебора Юліч.

(Продовження на ст. 3)

(продовження ç попередньої сторінки)

Подружні пари були вшановані на Божественній літургії під 
час щорічного святкування подружніх ювілеїв в Архиєпархії
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Peter Nush and Bernadette Nush - 47 years John Long Sr. and Brenda Long - 36 years

Yuriy Beyzik and Olga Beyzik - 35 years

Many Happy Years to the Jubilarians of 2017

Andriy Slotylo and Natalia Slotylo - 35 years

Stepan Venhreniuk and Hanna Venhreniuk - 35 years
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Many Happy Years to the Jubilarians of 2017

Ivan Jakymiv and Oksana Jakymiv - 30 years Oleg Petrik and Lesya Petrik - 30 years

Vasyl Pylypchuk and Olha Pylypchuk - 
30 years

Yosyp Yarychkivskyy and Lesya Yarychkivska - 
30 years

Olexander Bukachevskyy and Oksana Bukachevska 
26 years

Orest Knysh and Halyna Knysh - 26 years
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Many Happy Years to the Jubilarians of 2017

Mykola Dumyak and Oksana Dumyak - 25 years Roman D. Kaczaj and Olga Kaczaj - 25 years

Luke J. Lapotsky, Jr. and Trish Lapotsky - 
25 years

Peter J. Krywczuk and Christine J. Krywczuk - 
20 years

Jason Yulich and Deborah Yulich - 
20 years

Very Reverend Roman Pitula and Tetyana Pitula - 
20 years
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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/

ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
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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Sisters of St. Basil the Great, Jesus Lover of Humanity 
Province, Host Eighty-Sixth Annual Pilgrimage Honoring the 

Mother of God (Pokrov)

Reprising an 86-year 
tradition, Sisters of St. 
Basil the Great of the 
Jesus Lover of Humanity 
Province welcomed 
hundreds of pilgrims to 
join them in veneration 
of the Blessed Virgin and 
partake in a multifaceted 
program that included 
spiritual as well as 
corporal nourishment, an 
opportunity to replenish 
the body and the soul, 
and a day to socialize 
with old friends and 
make new ones. 
 
This year’s pilgrimage 
theme was “Set Aside 
All Earthly Cares: Find 
Peace Through the 
Mother of God,” a fitting 
reminder that the spirit 
and spirituality are the 
best antidotes to the 
slings and arrows of 
outrageous fortune that 
beset people individually 
and collectively in a 
world that is chaotic and 
dangerous and in a time 
when too many of us are 
attempting to juggle too 
many things at once, not 
taking time to smell the 
roses or appreciate their 
beauty. And this hustle 
and bustle has additional 
c o n s e q u e n c e s —
among them, a lack of 
perspective for the “other (continued on next page)

guy’s” concerns, fears, 
problems and even a 
lack of perspective for 
what really matters in 
our own lives. 

The first step on the 
journey to Find Peace: the 
Mystery of Reconciliation 

(or what many of us 
call the Sacrament of 
Confession), with pilgrims 
availing themselves of 
the service of attending 
clergy and engaging 
in silent prayer in the 
Holy Trinity Chapel 
or elsewhere on the 

monastery grounds. 

At 10:30 Mothers in 
Prayer intoned the 
rosary, a prelude to the 
procession from the Holy 
Trinity Chapel to the 



(continued on next page)

(continued from previous page)
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Sisters of St. Basil the Great, Jesus Lover of Humanity 
Province, Host Eighty-Sixth Annual Pilgrimage Honoring the 

Mother of God (Pokrov)

Faculty House Auditorium 
where a bilingual 
Hierarchical Divine 
Liturgy was celebrated 
by the Most Reverend 
Metropolitan Archbishop 
of Philadelphia, Stefan 
Soroka. Concelebrants 
included Most Reverend 
John Bura, Most 
Reverend Basil Losten and 
Msgr. Peter Waslo.  The 
liturgical experience was 
augmented by the voices 
of the visiting choir from 
the Ukrainian Catholic 
Shrine of the Holy Family 
in Washington, D.C. 

An official greeting from 
Provincial Superior Sister 
Dorothy Ann Busowski, 
OSBM, followed. The 
greeting included an 
invitation to explore the 
monastery grounds, 
participate in the varied 
components of the day’s 
program, including 
“stopping into our Holy 
Trinity Chapel for some 
quiet time.” She ended 
her introductory remarks 
with a tribute to one of 
the hundreds attending 
and participating in the 
event:  She went on to 
recognize one pilgrim 
that deserves to be 
recognized in a special 
way - His Grace, Bishop 

Basil Losten. Bishop 
Losten has been a 
faithful pilgrim and this 
day marked the 50th 
year at which he has 
attended the pilgrimage 
in Fox Chase. 

His Most Reverend Stefan 
Soroka delivered the 
homily at both the Divine 
Liturgy and Moleben 
stressing the need to 
set aside all earthly 
cares.  During the Divine 
Liturgy Metropolitan 
Stefan said, “There is a 
very meaningful prayer 
offered by the celebrant 
during the Divine Liturgy 
just before the gifts are 
brought to the altar.  The 
priest or bishop extends 
his hands upward and 
prays that we may set 
aside all earthly cares.  
What kind of earthly 
cares might these be?  
Our thoughts might 
center on our day-to-day 
concerns?”  Metropolitan 
Stefan spoke of “setting 
aside anger, the need for 
forgiveness, not judging 
others, not worrying, 
setting aside feelings of 
envy, standing firm for 
our faith, and lessening 
our tight grip on sharing 

Greeting from Provincial Superior 
Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM
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Sisters of St. Basil the Great, Jesus Lover of Humanity 
Province, Host Eighty-Sixth Annual Pilgrimage Honoring the 

Mother of God (Pokrov)
(continued from previous page)

from our material gifts 
and natural talents. These 
are a few major things 
to strive to set aside as 
we present our gifts of 
sacrifice at the altar.”  
At the conclusion of the 
homily Metropolitan 
Stefan thanked the 
pilgrims for participating 
in the pilgrimage and 
said, “I pray that each 
of us will be inspired 
in a special way from 
your participation today.  
May you increasingly set 
aside the different cares 
of life which hinder our 
closeness to Our Lord 
and Savior Jesus Christ.”
The afternoon featured 
Ukrainian cuisine and 
ample opportunity to 
socialize. Some pilgrims 
sat in a canopied dining 
area, sheltered from wind 
and sun while enjoying 
delicious holubtsi, 

varenyky, and baked 
goods while chatting 
with old friends and 
becoming acquainted 
with pleasant and 
interesting strangers who 
happened to be sitting at 
the same table. Others 
wandered about the 
grounds, visiting familiar 
sites or discovering new 
ones. Before or after 
refreshing the body, 
many pilgrims returned 
to the Basilian Spirituality 
Center for special 
presentations, which 
included a children’s 
program and a panel on 
prayer and religious life.  
Later in the afternoon 
pilgrims joined Mothers 
in Prayer at the Shrine 
of Our Lady of Pochaiv 
to pray the Rosary, each 
decade a tribute to the 
Mother of God and to all 
mothers who dedicated 

to raising children to be 
good Christians, good 
neighbors, and most of 
all, good people. Once 
participants completed 
the last decade of 
the rosary, another 
traditional component 
of the annual pilgrimage 
began: a bilingual 
Moleben was celebrated 
by His Grace, 
Archbishop Soroka and 
local clergy.  The lovely 
voices of the Holy Family 
Choir from Washington, 

D.C. responded to the 
Moleben service.  

As the day ended, 
departing pilgrims (and 
their automobiles) were 
given a tangible and 
spiritual “God speed”—a 
sprinkling of holy water 
and a brief blessing—
ensuring that all would 
arrive home safely. For 
many pilgrims, the spiritual 
parking-lot farewell serves 
as an invitation to next 
year’s pilgrimage. 

Panel sharing Religious Life
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The Sisters of the Order of Saint Basil the Great are grateful to the following who 
helped to make our Pilgrimage to the Mother of God successful 

 
His Grace, Metropolitan Archbishop Stefan Soroka who officiated at the 

Hierarchical Divine Liturgy and moleben and delivered the homily. 
 

His Grace Basil Losten 
His Grace John Bura 

 
Our chaplain Msgr. Peter Waslo 

 
 The clergy who officiated at the Divine Liturgy, Sacrament of Reconciliation and 

Moleben 
 

The choir from Holy Family Shrine, Washington, DC.  
 

The parishes in the Archeparchy of Philadelphia who donated verenyky 
 

 All of our wonderful Basilian Associates and volunteers who donated items or 
time 

 
and all the Pilgrims who attended  

the eighty-sixth Pilgrimage to the Mother of God  
the Pilgrimage was a success because of your participation 

.   
 

A Divine Liturgy will be celebrated in our Holy Trinity Chapel on October 21, 
2017 at 4:00 PM for your intention. 
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The Providence Association 
Of the Ukrainian Catholics in America 

1-877-857-2284 (ext. 211)                                                                              sales@provassn.com 
 

    СОЮЗ УКРАЇНЦІВ  
                 КАТОЛИКІВ  

ПРОВИДІННЯ 

    www.provassn.com                 1912 
    Fraternity                         

2017
LIFE INSURANCE 

FIXED ANNUITIES (Savings Certificates), IRA’S AND ROTH IRAs
Family Financial Protection

Retirement and Savings: Safe, Secure and Steady Wealth Accumulation
401(k), 457, 403(b), IRA and other pension plan rollovers

Lifetime GUARANTEEED MINIMUM INTEREST RATE on Savings is

3.25% - Call or email for details or a free personal consultation!

  B           
I            
N           
G  
O 

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. 

PRO-LIFE e-mail is 
prolife@ukrcap.org

There is an e-mail address that our 
readership can write to with regard to 
the Pro-Life movement and the Respect 
Life program.  If you have any insights, 
comments, or questions from daily 
life, kindly write and give a name and 
contact.  Answers will be Pro-life all the 
way and based on Sacred Scriptures, esp. 
the Gospel message of Christ, Sacred 
Tradition, and Church teaching. All this is 
in the light of contemporary medical and 
scientific data.
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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. 
Participants 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

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
al

l B
as

ke
t B

in
go

 

Tickets: 
$20 in 

advance 
$25 at 

the door 

 

FOR TICKETS AND INFORMATION:  

PLEASE CALL ALICIA AT 215-852-3463  

Sample only 

Fa
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u

s 
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Вступний/Стипендійний Іспит до Академії 
Святого Василія Великого

Іспит Вступу/Стипендії відбудеться в суботу, 21-
го жовтня та в суботу, 28-го жовтня, від 8:00 
год. ранку до 12:00 год. полудня. Просимо 
зареєструватися електронно: https://www.
stbasilacademy.org/admissions/application-test-
registration/
Щоби записатися на День Відвідин, просимо 
записуватися електронно: https://www.
stbasilacademy.org/admissions/visit-us/.  За 
дальшими інформаціями, просимо звертатися 
до п. Кимберлі Клеркин, Директор Вступів, на 
телефон 215-649-9083.

Преçентація про ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ 
до КОЛЕДЖІВ / УНІВЕРСИТЕТІВ

Запрошуємо в середу, 15-го листопада о 7-ій 
год. Вечером до авдиторії Академії Святого 
Василія Великого на презентацію: 
Ужиток планів 529 на ощадності для 
університетських студій – Келлі Дейвис, 
представник програми 529 із Бюра програм 
ощадности, Пенсильванійський Департамент 
Скарбництва.

Новини від Академії Святого Василія Великого

St John's Northampton Children's Liturgy

Father John Seniw celebrated 
our Children’s Liturgy on 
Sunday-October 1, 2017 
at St John the Baptist 
Ukrainian Catholic Church in 
Northampton PA.  In addition to 
the Children who attended the 
Liturgy, some of the Religious 
Education Teachers were also 
in attendance.

Розуміння Фінансової Допомоги на Коледж – 
Френ МкКюн, Партнер Доступу до Вищої Освіти, 
PHEAA-Пенсильванійські Шкільні Послуги.
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2 PM

5 PM

"Pay it forward" from 
St. Cyrils Rummage Sale 2017 in Olyphant, PA

"Pay it Forward" was 
accomplished by the 
Parishioners of Ss. Cyril and 
Methodius Ukrainian Catholic 
Church, after its 7th Annual  
Fund Raiser Rummage Sale in 
September 2017.  Items left over 
from the rummage Sale were 
donated to various upcoming 
other  Church Rummages Sales 
in the area, food pantry, and 
non-profit organizations.  Over 
50 boxes of household items, 
purses, holiday items, new 
t-shirts, etc.... were donated to 
The United Neighborhood of 
Scranton, off of Olive Street on 
October 4th. 

Students at Assumption Catholic School collected items for the 
Raymour & Flanigan Dominica Relief Drive.

Perth Amboy School collects items for Relief Fund

Photo:-Left to right:   Lauren Telep , Maria Minan Lopez 
(united neighborhood), Paul Mohila, Michelene Davis, Eunice 
Smith,(United Neighborhood)  Rev. Nestor Iwasiw , Pastor of 
St. Cyrils, and Ron Bartkowski` "Pay it forward" with over 50+ 
boxes of items from St. Cyrils Rummage Sale in September.
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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

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

 
  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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OPEN POSITION

Ukrainian Catholic Cathedral in Philadelphia has an immediate 
opening for the position of administrative assistant and 
bookkeeper.

The administrative duties include telephone answering, responding 
to queries, assisting in scheduling Cathedral activities, dealing 
with cemetery operations, funerals homes and families regarding 
the administrative and record keeping for St. Mary’s Cemetery.

Bookkeeping activities require knowledge and application 
of QuickBooks, the Cathedral and Archeparchy software to 
managing church financial accounting transactions and reporting.

Qualified candidate should be able to communicate in both Ukrainian and English.

Hours and salary are commensurate and negotiable.
Please submit resume and references to:
Very Rev. Fr. Roman Pitula
Rector of the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception
819 North 8th Street
Philadelphia, PA 19123
Tel.: 215-922-2845
Fax: 215-922-4635
e-mail: cathedralonfranklin@comcast.net
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«МАТЕРІ В МОЛИТВІ» ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ КАТОЛИЦЬКОМУ 
АРХИКАТЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ У ФІЛАДЕЛЬФІЇ

Молитовна спільнота 
«Матері в молитві» при 
Українському Католицькому 
Архикатедральному Соборі 
Непорочного Зачаття у 
Філадельфії збирається 
щомісяця на своє молитовне 
зібрання. Щиро запрошуємо 
всіх на молитву в перший 
четвер кожного місяця о 
7:00 год. вечора.

Нехай Добрий Господь 
Ісус Христос благословить 
наших матерів, а через їхню 
молитву і наших дітей та всіх 
людей доброї волі.

Зміни у роçкладі недільних Богослужінь в Українській 
Католицькій Катедрі у Філадельфії

ЗМІНИ У РОЗКЛАДІ НЕДІЛЬНИХ БОГОСЛУЖІНЬ:

 Починаючи з неділі 22 жовтня, Святі Літургії в Українському Католицькому Архикатедральному 
Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії будуть служитися за наступним розкладом:
• Співана Свята Літургія у суботу по англійськи (за неділю) буде о 4:30 год. вечора.
• Співана Свята Літургія по англійськи буде о 9:00 год. ранку.
• Співана Свята Літургія по українськи буде о 10:30 год. ранку.
• Катехитичні класи будуть починатися об 11:45 год. ранку і закінчаться о 12:30 год. по обіді.

 Ці зміни дозволять нашим парафіяльним 
дітям та молоді бути на катехизації і також будуть 
присутніми на Службі Божій перед катехитичними 
заняттями. Щиро дякуємо всім за розуміння та 
співпрацю, так як ми всі разом стараємось про спільне 
добро наших дітей та молоді. Нехай Милосердний 
Господь благословить нас щоб ми могли і надалі 
продовжувати нашу християнську місію та прямували 
до Господа нашого Ісуса Христа.
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ПОПОВНЕННЯ У ВІВТАРНІЙ ДРУЖИНІ НАШОЇ 
АРХИКАТЕДРАЛЬНОЇ ПАРАФІЇ

 
У  неділю 15 жовтня, у нашому Українському Католицькому 
Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття у 
Філадельфії, відбулася особлива молитва, під час якої 
Михайла Якиміва та Ніколаса Костюка, було прийнято 

до вівтарної дружини 
нашої Архикатедральної 
парафії. З цієї нагоди ми 
всі щиросердечно вітаємо 
Михайла та Ніколаса, 
та бажаємо їм Божого 
благословення у доброму і 
сумлінному виконанні їхніх 
обов’язків. Дякуємо також 
їхнім батькам за добре 
виховання та за те, що 
привчають своїх дітей до 
служіння Богові.
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Sister Agnes Walsh, a Daughter of Charity, is 
remembered for her heroism in France during 
World War II. In 1943, when France was occupied 
by German Nazis, the search for Jews began. In 
the face of grave peril, Sister Agnes convinced her 
mother superior to open their convent and offer 
refuge to a Jewish family. The sisters did the right, 
but very challenging, thing when many would 
have told them to take the easy way out.

Most of us won’t face the extreme circumstances these 
women faced, but we all have our own challenges. What do 
I do if my boss gives me a task I believe is wrong? How do I 
make ethical decisions about medical treatment in times of 
serious illness?

In the life of following Jesus Christ, both great heroes and 
ordinary saints alike need the same thing: a well-formed 
conscience.

W H A T  I S  C O N S C I E N C E ?

God creates us with a capacity to know and love him, and we 
have a natural desire to seek the truth about him. Fortunately, 
we don’t search for God unaided; indeed, he calls us to 
himself and writes his law on our hearts to help us draw closer 
to him. 

Conscience helps us hear the voice of God; it helps us 
recognize the truth about God and the truth about how we 
ought to live. Conscience is “a judgment of reason”1 by which 
we determine whether an action is right or wrong. 

Jesus told the apostles, “If you love me, you will keep my 
commandments” (John 14:15). We deepen our relationship 
with God by following him, and in doing so, we become more 
fully ourselves. 

I M P O R T A N C E  O F  A  W E L L - F O R M E D 
C O N S C I E N C E

Have you ever made a decision that turned out badly, but 
if you had more information beforehand, you would have 
made a better decision? Sometimes, we may have the best of 
intentions to do good, but choose an action that is, in itself, 
wrong.

For example, think of learning a new language. We can 
only speak with the language we have, and if we have not 
received good education in vocabulary and grammar, we will 
communicate poorly, and others will not understand us. It is 
similar with conscience. 

If our conscience isn’t well-formed, we aren’t well-equipped 
to determine right from wrong. All of us have the personal 
responsibility to align our consciences with the truth so 
that, when we are faced with the challenges of daily life, our 
consciences can help guide us well.

H O W  T O  F O R M  O U R  C O N S C I E N C E S

Wherever we are on our journey with Christ, we can grow 
deeper with him by continuing the work of forming our 
consciences well, so that we may follow him ever more closely. 
Although not a complete list, these suggestions can help us as 
we seek to inform and strengthen our consciences with God’s 
truth.

1.    Pray
Through prayer and participation in the sacraments, especially 
Confession and the Eucharist, we encounter the living God. 
Spending time with the Lord, such as in silent adoration, opens 
our hearts to him. In drawing closer to the Lord, we allow 
God’s grace to conform our minds and hearts to Christ, so that 
we might better discern in every moment how we ought  
to act. 

2.    Learn 

Without a foundational, practical formation, it is difficult for 
our consciences to guide us well in concrete situations. As 
Catholics, we have the immense gift of the teaching authority 
of the Catholic Church and can turn to it for help forming 
our consciences. For example, learning about Christian moral 

Understanding  
Conscience

Внутрішнє сумління

Сестру Агнесу Велш ç Чину Доньок Милосердя 
у Франції пам'ятають çа її героїçм під час II 
Світової війни. У 1943 році, коли Франція 
була окупована нацистською Німеччиною, 
почалися переслідування євреїв. Перед 
лицем смертельної небеçпеки сестра Агнеса 
переконала настоятельку монастиря дати 
притулок єврейським втікачам. Сестри 
вчинили правильно, хоч це й було небеçпечно, 
в той час як багато хто міг би їм порадити 
уникнути цієї відповідальності.

У більшості з нас не трапиться подібної екстремальної 
ситуації, але кожен стикається зі своїми власними 
викликами. Що я вчиню, коли мій начальник дасть мені 
завдання, яке я вважаю неправильним? Як вчинити 
етично у підході до лікування при важкій хворобі?

У житті наслідування Ісуса Христа і великі герої, і ті, 
хто мають за взірець святих, потребуєть того самого 
- правильно сформованого сумління.

Що таке сумління?.........................................
Бог створив нас із здатністю знати і любити Його, і ми 
володіємо природним прагненням шукати правду про 
Нього. На щастя, ми не шукаємо Бога неозброєними; 
справді, він кличе нас до себе і пише свій закон в 
наших серцях, щоб ми могли бути ближче до Нього.

Сумління помагає нам чути голос Божий; воно помагає 
нам пізнавати правду про Бога і правду про те, як ми 
маємо жити. Сумління є «мірилом розсудливості», яким 
ми вирішуємо чи наші дії є правильні, чи неправильні.

Ісус сказав апостолам: «Якщо любите ви мене, то мої 
заповіді берегтимете» (Ио. 14, 15). Ми поглиблюємо 
наші взаємини з Богом наслідуючи Його, і через це 
все більше стаємо самі собою.

Важливість правильно сформованого 
сумління  ...................................................

Чи ви коли-небудь приймали невдале рішення? 
Хоча, коли б ви мали більше інформації, то ваше 
рішення було б іншим? Часом ми маємо намір 
зробити якнайкраще, але обираємо дії, які самі по 
собі є неправильними.

Наприклад, як щодо вивчення іноземної мови. Ми 
можемо розмовляти лише на тій мові, яку знаємо, і 
якщо не отримаємо доброї освіти з іноземної мови, 
то не зможемо правильно цією мовою спілкуватися 
- нас ніхто не зрозуміє. Так само і з сумлінням.

Якщо наше сумління не сформоване, ми не є 
достатньо підготовленими, щоб розрізнити добро 
і зло. Кожен з нас має особисту відповідальність 
націлювати наше сумління на правду, і тоді, коли ми 
опиняємося перед лицем випробувань щоденного 
життя, наше сумління скеровує нас у правильному 
напрямі.

Як формувати своє сумління........................

Де би ми не були в нашій подорожі з Ісусом Христом, 
ми можемо глибше вростати в Нього продовжуючи 
працю над формуванням нашого сумління, так щоб 
бути ближче до Нього. Хоч це й не є вичерпний 
список, але ці рекомендації поможуть нам у пошуку 
джерел сили і утвердження нашого сумління у Божій 
правді.

1. Молитва
Через молитву та прийняття Святих Таїнств, 
особливо Сповіді й Причастя, ми зустрічаємо 
Живого Бога. Проведення часу з Господом, як 
от в тихому благоговінні, відкриває наше серце 
для Нього. Просуваючись ближче до Господа ми 
дозволяємо Божій благодаті упокорювати наші 
думки і серця перед Христом, щоб ми могли 
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principles, reading the Catechism of the Catholic Church, 
or researching what the Church says about a challenging 
teaching will help us grow in knowledge of the truth. In turn, 
this helps us understand a little more how to live in a way that 
leads to our true happiness.

3.    Reflect
We are formed by the stories we hear and tell. We may be 
uncertain how we ought to respond to various challenges as 
followers of Jesus, but there are many saints who have faced 
similar questions throughout the ages. Immersing ourselves 
in the stories of holy women and men can encourage us and 
help us develop habits of mind that allow us to grow. Stories 
help us hone our instincts.

4.     Nurture friendships 
A life of following Jesus is exceedingly difficult without 

help from a community. When we devote energy to holy 
friendships with people who are also trying to know, love, and 
serve the Lord, we gain partners who can lighten the load. 
Conversation with other Christians about how to respond to 
challenges in the life of discipleship are vital.

T W O  C H A L L E N G E S

A couple challenges we may face in following our consciences 
are worth noting.

1.     Indifference
When we are bombarded with news, images, stories, and 
sound bites, it’s easy to become numb to other people and the 
world around us. Conscience requires us to be attentive. We 
must listen to God, who speaks to us. Having a well-formed 
conscience doesn’t mean we have all the answers to the 
complex problems in the world, but it does mean that we are 
sensitive to the needs and struggles of other people.

2.     Coercion
Increasingly, we are seeing that certain groups use the power 

of the media and even of the state to coerce people to 
violate their consciences. We can see how unjust these types 
of actions are that insist that popular opinion, rather than 
conscience, should be our primary guide for action.

O U R  R E S P O N S E

Inspired by the example of Sister Agnes Walsh and her mother 
superior, let us devote ourselves anew to following wherever 
the Lord leads. Let us take courage from their example of 
faith and, when facing our own trials, remember what Jesus 
promised his apostles before ascending into heaven: “Behold, 
I am with you always, until the end of the age” (Matthew 
28:20). Be not afraid; God is with us.

1  Catechism of the Catholic Church, 2nd. ed., 1778.
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приймати кращі рішення у кожен момент, коли нам 
треба діяти.

2. Наука
Без основи, практичного формування нашому 
сумлінню є важко провадити нас правильною 
дорогою у кожному конкретному випадку. Як 
католики ми маємо безмірний дар навчальної влади 
Католицької Церкви і можемо звертатися до нього

по допомогу в формуванні нашого сумління. 
Наприклад, дізнаючись про християнські моральні 
принципи, читаючи Катехизм Католицької Церкви, 
чи досліджуючи, що Церква каже про сумнівні 
вчення, ми зможемо зростати у пізнанні правди. 
У свою чергу це поможе нам краще зрозуміти як 
знайти дорогу до нашої справжньої радості.

3. Роçдуми
Нас формують історії, які ми почули і які 
розповідаємо. Ми можемо бути непевні, як би ми. 
як послідовники Ісуса. вчинили перед лицем різних 
випробувані. Але впродовж віків багато святих 
стикалися з подібними проблемами. Заглиблення 
в історії святих жінок і чоловіків може заохотити 
нас і помогти розвинути особливості думання, 
що дозволять нам рости. Історії помагають нам 
відточувати наші здібності.

4. Плекання дружби
Життя в наслідуванні Ісуса є надзвичайно важким 
без підтримки спільноти. Коли ми вкладаємо 
енергію в дружбу з людьми, які також намагаються 
пізнати, любити і служити Господу, ми отримуємо 
партнерів, які полегшують нашу ношу. Розмови 
з іншими християнами про те, як відповідати на 
виклики в апостольському житті є дуже важливими.

Два виклики .................................................
Кілька викликів, перед якими ми можемо опинитися, 
коли будемо слідувати за нашим сумлінням, про які 
варто знати.

1.   Байдужість
Коли нас бомбардують новинами, картинами, 
історіями та уїдливими зауваженнями, тоді легко стати 
нечутливим до інших людей та світу. Сумління спонукає 
нас бути уважними. Ми маємо прислухатися до Бога, 
який говорить до нас.    Мати добре сформовану 
свідомість не означає знати всі відповіді на комплекс 
світових проблем, але це означає, що ми є чутливі до 
потреб і поривань людей.

2.   Примус
Щораз частіше ми бачимо, що певні групи 
використовують медія і навіть державу для примушення 
людей виступати проти свого сумління. Ми бачимо 
якими несправедливими є ці дії. що настоюють на 
тому, що публічна думка є важливіша за сумління і 
повинна бути нашим головним дороговказом до дії.

Наша відповідь ............................................
Натхненні прикладом сестри Агнеси Велш і її 
настоятельки, присвятімо себе відновленню дороги, 
якою веде нас Господь. Будьмо відважними, як вони у 
своїй вірі, і перед лицем наших власних випробувань 
пам'ятаймо обіцянку Ісуса, дану апостолам перед 
вознесінням на небо: «Отож, я з вами по всі дні аж 
до кінця віку» (Мт. 28, 20). Не бійтеся, з нами Бог.

Translated from an article in English.
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Donations received thus far:

$2,000.00 ... Most Rev. Basil Losten 
(Stamford, CT)

$100.00 ... Mr. & Mrs. Russell Samilo 
(Schnecksville, PA)

$25.00 ... Mr. & Mrs. David Suchoza 
(Reading, PA)

Владика Андрій відвідав Центр Доçвілля 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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Life at St. Nicholas Ukrainian Catholic in Passaic, NJ 
during the first month of school

First Day of school

On September 6, 2017, 
our school, St. Nicholas 
Ukrainian Catholic, was 
filled with joy, welcoming 
88 students to grades 
Pre-K thru Gr. 8. 
Gathered at the church 
hall, the faculty, students, 
and parents were 
welcomed by Principal 
Sr. Eliane Ilnitski, SSMI, 
and our Pastor, Fr. 
Andriy Dudkevych. After 
greeting everyone after 
the long summer, Sr. 
Eliane welcomed the new 
students and families to 

the school, and then 
led all the children and 
their watching parents 
in prayer. For the 
prayers, Sr. Eliane invited 

everyone to hold hands 
with the person next to 
them as a sign of unity 
and togetherness for this 
school year. Followed 
the prayers all recited 
the Pledge of Allegiance, 
and sung the American 
and Ukrainian National 
anthems. Following 
prayers, the students 
with their backpacks, as 
well as the teachers and 
parents, were sprinkled 
with holy water as 
they received a special 

blessing from Father 
Andriy. After entering the 
school and saying hello 
to their new classrooms, 
the students, faculty, 
and some parents 
participated in Divine 
Liturgy, celebrated by 
Fr. Andriy Dudkevych. 
During the Divine Liturgy, 
Fr. Andriy added some 
beautiful intentions, 
asking for God’s 
blessings on students, 
parents and teachers. 

9-11 Prayer Service, Passaic, NJ

On September 9, parents joined us in 
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church, 
Passaic, NJ for the 9/11 Prayer Service. 
The prayer Service was focused on Peace. 
Students, teachers and parents prayed for 
Peace in the world. In addition, prayers 
and a Panahyda were offered for the soul 
of John Skala, Port Authority Police Officer 
and parishioner of St. Nicholas, who gave 
his life saving others on that unforgettable 
day, following the words of Jesus: “Love 
one another as I have loved you”. 
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Blessing of new Altar Servers
St. Nicholas Ukrainian 
Catholic Church in Passaic, 
NJ recently welcomed five 
third grade boys from its 
parochial school into the 
Altar Servers’ Society.  A brief 
induction ceremony for the 
commissioning of altar servers 
was celebrated by Rev. 
Andriy Dudkevych, Pastor. 
Following the ceremony, the 
boys then vested in their 
dalmatics, took their places 
at the altar, and served the 
Divine Liturgy along side Fr. 
Andriy for the very first time.  
Fr. Andriy thanked the boys, 
as well as their parents, for 
their devotion, dedication, 
and anticipated participation 
in serving faithfully at God’s 
holy altar for many years to 
come.

All are invited and welcome to 
join us on Manor College campus 
on Thursday, October 26, 2017 
at 4pm for the Ribbon Cutting 
ceremony of our BRAND NEW 
Ukrainian Heritage Museum! 
Following the ribbon cutting, we 
will be hosting a light reception and 
from 5 - 7pm, four national and 
global speakers will be on a panel 
addressing Ukraine and America's 
Relationship and Moral Obligation. 
More details of the event and the 
RSVP page can be found here: 
http://manor.edu/ukraine/!

Ukrainian Dialogue and Ribbon Cutting 
coming up next Thursday!
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Папа Франциск çустрівся ç Патріархами і Верховними 
Архиєпископами

09 жовтня 2017 p.

«Я радий зустрітися 
сьогодні з вами, 
Главами і Отцями 
Східних Католицьких 
Церков, щоб розділити 
радощі та болі ввірених 
вашій душпастирській 
опіці вірних», – сказав 
Папа Франциск, 
вітаючи у понеділок, 
9 жовтня 2017 р., 
Патріархів та Верховних 
Архиєпископів, між 
якими був також Глава 
УГКЦ Блаженніший 
Святослав. У зустрічі 
взяли участь також 
Державний Секретар 
Святого Престолу та 
провід Конгрегації 

Східних Церков.

«Турбота про всі 
Церкви проявляється 
також і через ієрархічне 
сопричастя з Єпископом 
Риму, Наступником 
святого Петра. Саме 
бути Єпископом Риму 
є основою Петрового 
служіння, що є служінням 
проводу любові та в 
любові», – зазначив 
Папа Франциск, 
додаючи:
«Я переконаний, що 
потрібно додати імпульсу 
та належно оцінити 
у Церкві зв’язок, що 
поєднує колегіальність 
та Петрову першість, 
щоби здійснювати 

“диякональну першість” 
як Servus servorum Dei 
(Слуга слуг Божих)».

Святіший Отець 
пригадав, що серед 
завдань Наступника 
святого Петра є дбати 
про добрих єпископів 
у місцевих Церквах 
в усьому світі. «Тож 
прошу Вас і Ваші 
Синоди співпрацювати 
в цьому настільки 
важливому служінні, 
аби визначати мужів, 
придатних до цього 
служіння», – сказав 
Папа, запросивши 
учасників зустрічі до 
спілкування: «Тепер 
передаю слово Вам і 

намагатимуся відповісти 
на ваші запитання».

Пригадаємо, що Глави 
Східних Католицьких 
Церков прибули до 
Риму, аби взяти участь 
у пленарній зустрічі 
Конгрегації Східних 
Церков, що збігається 
із відзначенням сторіччя 
цього ватиканського 
відомства.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/10/09/
п а п а _ з у с т р і в с я _ з _
п а т р і а р х а м и _ і _
верховними
_архиєпископами/
1341779

Папа і Глави Східних Католицьких Церков, Ватикан, 9 жовтня 2017 p.
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«Україна чекає на вас», - Глава УГКЦ до Святішого Отця 
Франциска 

Понеділок, 09 жовтня 
2017 p.

Сьогодні у Ватикані 
відбулася зустріч 
П р е д с т о я т е л і в 
Східних Католицьких 
Церков із Святішим 
Отцем Франциском. 
Блаженніший Святослав 
подякував Папі 
Римському за підтримку 
українського народу та 
відновив запрошення 
відвітати Україну.

«Я хочу подякувати 
вам, Ваша Святосте, 
за підтримку та 
допомогу Україні. Нас 
відвідали два ваших 
посланці: спочатку 
кардинал П’єтро 
Паролін, Держсекретар 
Ватикану, а цього року 

Папа: Найціннішим Божим даром є Святий Дух

12 жовтня 2017 p.

«Навчімося стукати 
до Божого серця! 
Навчімося чинити це 
відважно!» – закликав 
Папа Франциск 
наприкінці проповіді під 
час Святої Меси, яку 
він очолив у четвер, 
12 жовтня 2017 р., 
в папській великий 
базиліці Пресвятої 
Марії з нагоди 
сторіччя Конгрегації 
для Східних Церков 

та Папського Східного 
Інституту. Разом з 
Наступником святого 
Петра співслужили, 
зокрема, Глави Східних 
Католицьких Церков, 
провід Конгрегації 
Східних Церков, 
Товариства Ісусового 
та Східного Інституту, 
Ректори Папських 
Колегій східного обряду. 
Поряд із Сикстинкою 
капелою богослуження 

Свята Меса в баçиліці Santa Maria Maggiore 
під проводом Папи Франциска, Рим, 12 
жовтня 2017 - AFP

– кардинал Леонардо 
Сандрі, префект 
Конгрегації для Східних 
Церков. Тепер, Святіший 
Отче, діти очікують 
візиту свого батька», 
- сказав Блаженніший 
Святослав.

Глава і Отець УГКЦ 
наголосив, що Мінські 
домовленості не 
функціонують і політики 
сьогодні не знають, 
як припинити війну в 
Україні, однак «наш 
народ вірить, що ваш 
візит, як посланця миру, 
може зупинити війну».

Папа Франциск 
запевнив Блаженнішого 
Святослава про свою 
підтримку України 
та розповів: «Перед 

іконою, котру ви мені 
колись подарували в 
Аргентині, я щоденно 
запалюю свічку за мир 
в Україні й молюся за 
припинення війни».

Додамо, що зустріч 
Предстоятелів Східних 
Католицьких Церков 
зі Святішим Отцем 
відбулася в рамках 
Пленарної асамблеї 

Конгрегації для Східних 
Церков, котра триває 
у Ватикані з 9 по 12 
жовтня.
 
Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі
h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / u k r a i n a _
c h e k a i e _ n a _ v a s _ _
g l a v a _ u g k t s _ d o _
svyat%D1%96shogo_
ottsya_frantsiska_80649.
html

(Продовження на ст. 28)
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своїм співом прикрасив 
також зведений хор 
Папських колегій 
святого Йосафата та 
«Руссікум».
Перед Євхаристійним 
б о г о с л у ж е н н я м 
Святіший Отець відвідав 
Папський Східний 
Інститут, а наприкінці 
вручив кардиналові 
Леонардо Сандрі, 
Префектові Конгрегації 
Східних Церков та 
Великому Канцлерові 
згаданої академічної 
інституції, окреме 
ювілейне послання.

Глава Католицької 
Церкви на початку 
проповіді пригадав, що 
заснування Конгрегації 
та Інституту відбулося в 
період першої світової 
війни. Й сьогодні ми 
знову «переживаємо 
іншу світову війну, 
хоч і поетапну» та 
бачимо, що «численні 
наші брати і сестри 
християни Східних 
Церков зазнають 
трагічних переслідувань 
та тривожне зростання 
діаспори».

«Все це викликає 
чимало запитань, 
чимало “чому”, які 
схожі на тих, що 
прозвучали у першому 
сьогоднішньому читанні 
з Книги Малахії, – 
зауважив проповідник. – 
Господь докоряє Своєму 

Папа: Найціннішим Божим даром є Святий Дух

людові: “Жорстокі ваші 
слова супроти мене, 
а ви питаєте: І що ми 
говорили між собою 
проти тебе? Ви кажете: 
То марна річ – служити 
Богові! Яка користь із 
того, що ми берегли 
його постанови, що 
ми сумні ходили перед 
Господом сил? Тепер же 
називаємо щасливими 
зухвалих. Злочинцям 
теж живеться добре: 
вони випробовують 
самого Бога й живуть 
собі гарненько далі” 
(3,13-15)».

За словами Папи, цей 
досвід не є чужим для 
нас. Бачимо лиходіїв, які 
«без докорів сумління 
займаються власними 
інтересами, пригнічуючи 
інших, й здається, що їхні 
справи йдуть добре, що 
вони отримують все, що 
бажають». І це викликає 
запитання: «Чому, 
Господи?». І таких 
«чому?» не бракує у 
Святому Письмі. На них 
відповідає Боже слово: 
«Господь прислухався, 
почув, і перед ним 
почала записуватись 
пам’яткова книга для 
тих, що Господа бояться 
і поважають його ім’я 
(16)».

«Отож, Бог не забуває 
Своїх дітей, Його пам’ять 

12-го жовтня 2017 р. в Римі, Блаженніший 
Святослав Шевчук у баçиліці св. Марії 
майор. - CTV

(продовження ç попередньої сторінки)

(Продовження на ст. 29)



призначена праведним, 
тим, які страждають, 
пригноблені й 
запитують “чому?”, 
але не перестають 
покладатися на Господа. 
Як же часто під час 
Свого шляху Пречиста 
Діва Марія запитувала: 
“Чому?”, але в Її серці, 
що зберігало кожну 
річ, Божа благодать 
проливала світло віри 
та надії», – сказав 
Святіший Отець, 
підкреслюючи, що «існує 
спосіб, аби пробитися 
до цієї Божої пам’яті – 
наша молитва».

Як навчав Ісус 
у прочитаному 

є в а н г е л ь с ь к о м у 
уривкові, коли молимося, 
потребуємо «відваги 
віри», довіритися тому, 
що Господь вислуховує 
нас, набратися 
сміливості постукати 
до Його дверей. «Чи ж 
наша молитва дійсно 
є такою? Чи вона 
насправді залучає наше 
серце та наше життя? 
Чи ми вміємо стукати 
до Божого серця?» – 
запитав проповідник, 
пригадуючи:

«Ісус каже: Який батько 
між вами, якщо син 
попросить у нього рибу, 
дасть йому гадюку? 
Або коли просить яйце, 

Папа: Найціннішим Божим даром є Святий Дух
(продовження ç попередньої сторінки)

дасть йому скорпіона? 
Якщо ви є батьками, то 
чинитимете добро своїм 
дітям. А далі каже: Якщо 
ви, бувши злими, вмієте 
давати добрі речі своїм 
дітям, наскільки більше 
ваш Отець, що в небі…».

«Ми б очікували, – 
зауважив Папа, – що 
Ісус скаже: дасть вам 
добрі речі. Але це 
не так, Він не каже 
цього. Він каже: Дасть 
Святого Духа тим, які 
Його просять. Саме це 
є даром, отим Божим 
“більше”. Оте більше, 
що дасть нам Господь 
і Отець, є Святий Дух: 
ось у чому справжній 

дар Отця. Людина 
стукає молитвами до 
Божих дверей, просячи 
благодаті. Й Він, що є 
Отцем, дасть мені оте 
більше: дар Святого 
Духа».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/10/12/
папа_найц інн ішим_
б о ж и м _ д а р о м _ є _
святий_дух/1342425
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Вівторок, 10 жовтня 
2017 p.

На урочистій Літургії, що 
відбудеться 15 жовтня 
на площі Святого 
Петра у Римі, з нагоди 
канонізації чотирьох 
мучеників та чотирьох 
святих, буде присутня 
копія чудотворної ікони 
Зарваницької Матері 
Божої. Українській 
святині зможуть 
поклонитися вірні з 
усього світу.

Святіший Отець 
Франциск, Папа 
Римський, благословить 
корони, що будуть 
прикріплені до ікони, 
і це стане знаком 
чергового визнання 
та потвердження 
її чудодійної сили. 
Варто відзначити, що 
коронація оригінальної 
Зарваницької ікони 
відбулася 150 років 
тому, і тоді це дійство 

(Продовження на ст. 30)

Старовинну ікону ç Тернопільщини урочисто коронують 
у Ватикані
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звершив Святіший 
Отець Пій IX.

З благословення 
А р х и є п и с к о п а 
і Митрополита 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівського УГКЦ 
Василя (Семенюка) 
доставить ікону 
Святішому Отцю 
офіційна делегація 
у такому складі: 
м и т р о ф о р н и й 
протоієрей Володимир 
Фірман, ректор 
Марійського духовного 
центру «Зарваниця», 

Старовинну ікону ç Тернопільщини урочисто коронують 
у Ватикані

(продовження ç попередньої сторінки)

протоієрей Марко 
Семеген, голова 
товариства «Свята 
Софія», протоієрей 
Роман Дутчак, судовий 
вікарій Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії, 
протоієрей Іван Кулик, 
настоятель парафія 
Сергія і Вакха (м. 
Рим), ієрей Любомир 
Зозуляк, настоятель 
храму Перенесення 
мощей св. отця Миколая 
(Тернопіль), та миряни.
Зважаючи на цю 
визначну подію, що 
відбудеться у Ватикані за 

кілька днів, Зарваницьку 
ікону (копію), що вже 
прославилася чудами, 
протягом кількох 
місяців відновлювали у 
Червонограді. У 1922 
році її написав знаний 
у наших краях митець 
Петро Холодний. За 
радянської влади, у 
часи підпілля УГКЦ, її 
підпільно зберігали у 
приватному помешканні 
с. Зарваниця. За ці 
роки святиня дуже 
зруйнувалася. Тож 
після Всеукраїнської 
прощі в Зарваниці 

цьогоріч ікону Матері 
Божої Зарваницької 
відреставрували.
 
Західне бюро «Живого 
ТБ» за матеріалами  
www.tze.org.ua

h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / n e w s /
starovinnu_%D1%96
konu_z_ternop%D1%
96lshchini_urochisto_
k o r o n u y u t _ u _
vatikan%D1%96_
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Блаженніший Святослав у Ватикані проголосив святого 
Івана Павла ІІ покровителем польсько-українського 

примирення
Середа, 11 жовтня 
2017 p.

Сьогодні вранці на 
гробі святого папи 
Івана Павла ІІ у 
Ватикані Блаженніший 
Святослав очолив 
молебень з нагоди 
30-ї річниці зустрічі 
єпископату Польщі та 
Синоду УГКЦ, на якій 
було підписано спільну 
Декларацію польського-
у к р а ї н с ь к о г о 
примирення. У 
головному храмі 
Католицької Церкви 
– соборі Святого 

Петра, Глава УГКЦ 
проголосив папу Івана 
Павла ІІ покровителем 
«святої справи 
польсько-українського 
примирення».

Звертаючись до 
присутніх на молитві, 
Глава УГКЦ зазначив, 
що «святий папа 
Іван Павло ІІ є 
особливим Божим 
даром для польського 
та українського 
народів. Знаємо, що 
сучасна Європа була 
побудована на ідеї 
миру. Будучи великим 

будівничим сучасної 
Європи, цей великий 
папа став справжнім 
посланцем миру, зумів 
лікувати рани минулого 
і закладати християнські 
основи європейського 
майбутнього».

Предстоятель УГКЦ 
висловив переконання, 
що справа примирення  
є  не лише ідеєю, а 
«справжнім духовним 
рухом, котрий 
розпочався в Римі 30 
років тому саме завдяки 
ініціативі святого папи».
Беручи до уваги роль та 

внесок Івана Павла ІІ у 
справу примирення двох 
народів, Блаженніший 
Святослав проголосив 
його покровителем 
цього «духовного 
руху»: «Проголошую 
святого папу Івана 
Павла ІІ покровителем 
і заступником 
польсько-українського 
примирення – духовного 
руху, що сьогодні зазнає 
певних випробувань з 
обох боків».

Додамо, що завтра 

(Продовження на ст. 31)
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в Колегії святого 
Йосафата в Римі 
відбудеться вручення 
нагород примирення. 
Цього року нагороди 
отримають Конгрегація 
для Східних Церков та 
редакція Ватиканського 
радіо (польська, 
українська та словацька 
секції).
 
Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі

http://news.ugcc.ua/
news/blazhennіsh iy_
s v y a t o s l a v _ u _
vat ikanі_progolos iv_
s v y a t o g o _ І v a n a _
pavla_ІІ_pokrovitelem_
po l s kouk ra in skogo_
primirennya_80657.html

Блаженніший Святослав у Ватикані проголосив святого 
Івана Павла ІІ покровителем польсько-українського 

примирення
(продовження ç попередньої сторінки)

«Справжній екуменіçм вимагає покори, але водночас і 
мужності», - Глава УГКЦ про екуменічну місію Східних 

Католицьких Церков
Вівторок, 10 жовтня 
2017 p.

У рамках роботи 
Пленарної сесії 
Конгрегації для Східних 
Церков, яка проходить 
цими днями у Ватикані, 
Блаженніший Святослав 
виступив із доповіддю 
про екуменічну місію 
Східних Католицьких 
Церков. 

«Досвід останніх двох 

століть виразно показує, 
що у відновленні єдності 
чи сопричастя Церков 
християни поділяються 
на дві категорії: тих, 
хто прагне єдності, і 
тих, хто її не хоче», - 
наголосив Глава УГКЦ, 
підсумовуючи своє 
звернення до учасників 
пленарного засідання.
«Якщо є бажання, завжди 
знайдуться необхідні 
засоби для його 
реалізації. Натомість, 

якщо такого бажання 
нема, наводиться низка 
причин – історичних, 
п а с т о р а л ь н и х , 
канонічних – для 
уникнення цієї 
єдності», - констатував 
Предстоятель УГКЦ.

Справжній екуменізм, 
на думку Блаженнішого 
Святослава, вимагає 
покори, але водночас 
і мужності простити 
і просити прощення: 

«Аргументи історичного 
минулого повинні 
з а с т о с о в у в а т и с я 
виключно для того, 
щоб уникнути гріхів 
минулого в нашому  
майбутньому».

У своїй доповіді він 
також представив 
екуменічну діяльність 
УГКЦ та  запропонував 
конкретні кроки на 

(Продовження на ст. 32)
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ПРАЗНИК СВ. ДМИТРІЯ - 26-ОГО ЖОВТНЯ 2017 p.

СВЯТИЙ ДМИТРІЙ

Святий Дмитрій жив в другій половині третього століття в 
Солуні.  Помер святий мученицькою смертю за Христову 
віру в часи правління імператора Максиміліяна. До 
святого Димитрія вірні звертаються за оздоровленням.  
На місці, де похований св.  Дмитрій збудовано чудову  
Церкву, до якої приходять паломники молитися і просити 
про заступництво.  

Українці католики сотні років почитають святого 
великомученика.  Подібно до  Дмитрія українці католики 
під час совєтським правлінням готові були страждати 
і  навіть померти, ніж відректися від своєї віри.  Святий 
Дмитрій є приклядом для наслідування і вшанування 
християнами навіть у наші часи. 

www.bing.com

шляху екуменічного 
діалогу. 
 
Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі
 
h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / n e w s /
sp ravzhn%D1%96y_
ekumen%D1%96zm_
vimagaie_pokori_ale_
vodnochas_%D1%96_
muzhnos t%D1%96__
glava_ugkts_pro_
ekumen%D1%96chnu_m
%D1%96s%D1%96yu_
sh%D1%
96dn i h _ ka t o l i t s k i h _
tserkov_80655.html

«Справжній екуменіçм вимагає покори, але водночас і 
мужності», - Глава УГКЦ про екуменічну місію Східних 

Католицьких Церков
(продовження ç попередньої сторінки)
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November 2017 - Ëèñòîïàäà 2017

Happy Birthday!

З Днем народження!

November 13: Most Rev. Stefan Soroka
November 14: Rev. D. George Worschak
November 22: Rev. Roman Dubitsky
November 26: Rev. Wasyl Bunik

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

Нехай Добрий 
Господь Тримає  Вас 
у Своїй  Опіці та 
Щедро Благословить 
Вас. Многая Літа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо ç Річницею Священства!

November 8: Rev. Roman Pitula  (19th Anniversary)
November 12: Rev. Gregory Maslak (45th Anniversary)
November 15: Rev. Deacon Donald Latrick  
                  (27th Anniversary)
November 18: Rev. Deacon Theophil Staruch
                  (27th Anniversary)
November 22: Rev. Vasyl Sivinskyi (25th Anniversary)
November 30: Rev. Wasyl Kharuk (25th Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками Служіння в 
Господньому Винограднику!


