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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, 

ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ 
ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Слава Ісусу Христу!

Ми наближаємося 
до “Пилипівки” або 
Різдвяного Посту, 
який починається 
14 листопада та є 
часом приготування 
до Празника Різдва 
Господа нашого Ісуса 
Христа. Ми знову є 
запрошені вийти на 
зустріч Еммануїла, 
щоб вітати Його серед 
нас! Через сорок днів 
святкуватимемо Різдво 
нашого Господа. На 
Утрені Різдва співаємо:

“Христос народжується, 
славте! Христос із небес 
– зустрічайте! Христос 
на землі – бадьортеся! 
Співай Господеві, 
вся земле, і весело 
заспівайте, люди, бо він 
прославився!” (Канон 
Утрені Різдва, Ірмос 1)

Як нам слід приготуватися 
до зустрічі з Господом? 

Як ми прославлятимемо 
Його? Чи цей Різдвяний 
час стане часом 

духовного збагачення 
для кожного з нас?

Для належного 

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 2)
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(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

приготування до зустрічі 
з Христом у цей славний 
празник, Мати Церква 
дає нам сорокаденний 
час для того, щоб 
ми намагалися жити 
нашим християнським 
п о к л и к а н н я м , 
поглиблювати Слово 
Боже, проводити 
молитовне життя у 
спільноті та особисто, 
виконувати діла 
милосердя як у Церкві 
так і у світі. Ці три 
аспекти описують наше 
покликання, як християн, 
так цілої Церкви.

Якщо кожна парафія 
є покликана стати 
місцем зустрічі з живим 
Христом, то Христос 
Вчитель повинен стане 
центром нашого життя 
та життя парафіяльної 
спільноти. Це час, коли 
ми повинні присвятити 
для читання Святого 
Письма та роздумів 
над ним. Ми покликані 
вивчати Божу правду, 
основи християнської 
віри та християнського 
життя.

Збираючись на спільне 
‘ломання хліба’, яким є 
Євхаристійна Жертва, 
ми духовно з’єднані, 
беремо участь у 
Христовій жертві, яка 
приноситься Богові 
Отцеві за нас і через 
нас. Євхаристія є 
центром християнського 

життя. Парафія – це 
спільнота зібрана для 
‘ломання хліба’, тобто 
для Євхаристійної 
жертви. Євхаристія 
є кульмінацією 
парафіяльного життя 
та джерелом духовного 
б л а г о с л о в е н н я . 
Запросімо друзів чи 
сусідів до спільної участі 
з нами у літургічних 
богослуженнях у нашій 
парафії.

Протягом цього часу, 
ми, як особисто, та, 
як члени спільноти, 
покликані молитися 
за себе, за інших, 
жертвувати себе 
Богові, прощати інших 
та просити Господа 
про прощення, 
благословити Його та 
бути благословенням 
для інших.

Найважливішим є те, 
що ми усі покликані 
прямувати до святості, 
бути святими людьми. 
Що це означає? У 
парафіяльному житті, 
усі богослуження та 
літургічні практики, 
молитовне життя 
д о п о м а г а ю т ь 
освячувати час та місце, 
у якому ми знаходимося, 
і ми самі освячуємося 
разом із жертвою, яка 
приноситься Богові. Тому 
під час приготування 
до приходу Господа, 
нам слід уникати гріхів, 

зростати у чеснотах 
поміркованості, чистоти 
тіла та душі, відповідно 
до кожного стану життя.

Ми також є покликані 
дивитися не лише на 
себе але на потреби 
інших, служачи тим, 
хто найбільше цього 
потребує. Протягом 
Пилипівки, знайдімо 
у нашій парафії того, 
кому потрібна допомога 
та послужімо йому. 
Ми можемо відвідати 
хворих, допомогти 
бідним, нагодувати 
голодних, піклуватися 
про сироту, підтримати 
н е с п р а в е д л и в о 
у т и с н е н и х , 
умиротворити та 
розрадити сумних. Все 
це можна виконати у 
нашій спільноті, де ми 
живемо та працюємо, 
оскільки, серед нас є 
багато потребуючих.

Тому разом 
розпочинаймо цей 
час приготування у 
молитві, у розважанні 
над Словом Божим, у 
жертовному служінні 
один одному та у довір’ї 
до Бога! Тоді радісно 
зустрінемо Бога серед 
нас!

+Високопреосвященний 
Стефан Сорока
Митрополит Української 
Католицької Церкви у 
США

А р х и є п и с к о п 
Філадельфіийський для 
Укpаіїнців

+ П р е о с в я щ е н н и й 
Павло Хомницький, 
ЧСВВ
Єпископ Стемфордської 
єпархії

+ П р е о с в я щ е н н и й 
Венедикт Алексійчук
Єпископ Чіказької 
єпархії святого Миколая

+ П р е о с в я щ е н н и й 
Богдан Данило (автор)
Єпископ Пармської 
єпархії святого 
Йосафата

+Преосвященний Іван 
Бура
Є п и с к о п - П ом і ч н и к 
Філадельфійський
 
+ П р е о с в я щ е н н и й 
Андрій Рабій
Є п и с к о п - П ом і ч н и к 
Філадельфійський

Пилипівка 2017

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ
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П³âí³чíî-Аíòðàцèòíà Рàäà гîñòèлà 78-му щîð³чíу    
Кîíâåíц³ю Л³гè Уêðà¿íñüêèх Кàòîлèê³â

З 6-го по 8-ме жовтня 
Північно-Антрацитна 
Рада Ліги Українських 
Католиків мала привілей 
гостити 78-му щорічну 
Конвенцію в Wilkes-
Barre, Пенс. Присутніми 
на Конвенції були 
Єпископи-помічники 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії Кир Іван 
Бура, який мешкає 
в Вашінгтоні, О.К., 
та нещодавно 
інстальований Кир 

Андрій Рабій. 

Темою Конвенції 
була: «Дияконія: 
служіння сусідству - 
служіння Христу», - що 
відповідає настановам 
пастирської програми 
«Жива парафія», що в 
2011 р. була схвалена 
і затверджена Синодом 
Єпископів Української 
Католицької Церкви.

Промовцями на 

Конвенції були Єпископ-
помічник Іван Бура, 
о. Вальтер Пасічник, 
о Данило Троян, о. 
Едвард Йонг, о. Маріян 
Процик, духівник Ліги, 
о. Павло Воленський, 
духівник конвенції. Усі 
вони говорили про 
дияконію під різними 
кутами зору й таким 
чином розкривали різні 
шляхи служіння своїм 
ближнім від щирого 
серця, а не з обов’язку.
У неділю, 8-го жовтня, 
в парафії святих Петра 
й Павла в Плімут, 
Пенс, була відслужена 
Божественна Літургія.

This year the North 
Anthracite Council 
of the League of 
Ukrainian Catholics 
had the privilege of 
hosting the 78th Annual 
Convention in Wilkes-
Barre, Pennsylvania on 
October 6-8, 2017.  
Balmy weather greeted 
the conventioneers as 

they gathered at the 
Genetti Best Western 
Hotel for faith, fellowship 
and fun.  Joining the 
members, clergy and 
women religious this year 
for the weekend activities 
was Bishop John Bura, 
Auxiliary Bishop of 
Philadelphia, stationed 
in Washington, DC, with 
a surprise appearance 
by the newly installed 
Bishop Andriy Rabiy. 

“Diakonia – Serving 
One’s Neighbor, Serving 
Christ”, the theme 
of the 78th Annual 
Convention was truly 
timely and reflects the 
“Vibrant Parish” pastoral 
program approved and 
promoted by the Synod 
of Bishops of our Church 
in 2011.  Indeed, this 
theme also reflects the 
motto of the League, 
“For God and Country” 
first established in 1933, 

Фîòî: Л³гà Уêðà¿íñüêèх Кàòîлèê³â â³äâ³äàлà ïðàâîñлàâíу цåðêâу ñâ. Юð³ÿ â Тåйлîð, 
щîб îглÿíуòè ³êîíу Мàòåð³ Бîæî¿ - «Кàðä³îò³ccà», Чуйíå ñåðцå, - ÿêà мèðîòîчèòü.

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 4)
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and is best expressed by 
our Patriarch Sviatoslav 
in his letter of greeting to 
the League, “Allow me to 
take this opportunity to 
express, on behalf of our 
Church, sincere words of 
gratitude to the League 
of Ukrainian Catholics 
for decades of faithful lay 
service to the Ukrainian 
Catholic community in 
all four of our Eparchies 
in the USA.  Thank 
you for fostering the 
spirit of community and 
fellowship, for supporting 
the clergy and the 
hierarchy in their work, 
and for promoting the 
spirituality of our Church, 
and education of our 
Byzantine Tradition in 
North America.”

Each of the guest 
speakers throughout 
the weekend, Rev. 
Walter Pasicznyk, Rev. 
Archpriest Daniel Troyan, 
Bishop John Bura, Rev. 
Edward Young, Rev. 
Marijan Procyk, National 
Spiritual Director, and 
Rev. Paul Wolensky, 
Convention Spiritual 
Director, approached 
‘diakonia’ from a 
different viewpoint, thus 
offering diverse pathways 
by which we come to 
serve our neighbors out 
of sincerity of the heart 

rather than obligation.

Least one think the entire 
weekend was devoid 
of fun, one only has to 
recall Fr. Dan Troyan 
and his version of a 
musical evening in Lviv 
- if Lviv was located 
in the coal-mining 
regions of Northeastern 
Pennsylvania, that is.  
Always an entertaining 
master of ceremonies, Fr. 
Dan took dinner guests on 
a melodious tour of our 
favorite Ukrainian songs, 
sung in country Slavonic, 
of course!  His musical 
accomplices for the 
evening: the Supremes, 
Sisters Servants style.   
Never has a sing-a-long 
brought such laughter, 
with each table trying to 
out-perform the other.  
And then there was the 
unforgettable rendition 
of ‘Stary Danylo Maw 
Farmu” (Old MacDonald 
Had a Farm) lyrics dutifully 
translated complete with 
sound effects, by Paul 
and Helen Ewasko. 
There wasn’t a Moo-
Moo, Kvack, Kvack, 
Kookureeku, left unsung!

Perhaps one of the 
most moving moments 
of the weekend was a 
visit to see the Myrhh 
Streaming Icon of Our 

Blessed Mother, also 
known as “Kardiotissa” 
– the Tender Heart, at 
St. George Orthodox 
Church in Taylor, PA. 
Upon entrance into the 
church vestibule, one 
was overcome by the 
intense yet delicate 
aroma of roses.  After 
the celebration of a 
prayerful Akathist by 
pastor Fr. Mark Leisure, 
the guests witnessed the 
icon and the flowing of 
myrrh.  Each received a 
blessing and anointing by 
Fr. Mark as well as holy 
card of the Kardiotissa 
and a fragment of cotton, 
soaked with myrrh. 

All too quickly the 
weekend was coming to 
an end.  Sunday morning 
Divine Liturgy at Saints 
Peter and Paul Ukrainian 
Church in Plymouth was 
celebrated by Bishop 

John Bura with con-
celebrants Fr Walter 
Pasicznyk (Pastor), 
Fr. Marijan Procyk, 
Fr. Edward Young, 
and Deacon Michael 
Waak. Under the able-
bodied direction of 
Fr. Paul Wolensky, the 
combined choirs of Ss. 
Peter and Paul Church 
and Transfiguration of 
Our Lord, Nanticoke, 
PA Church, assisted by 
League members sang 
the responses.  Following 
tradition, at the closing 
brunch the traveling Icon 
of Christ the Teacher and 
the League Welcome 
banner were passed 
on to the hosts for the 
79th Convention in 
2018, Niagara Frontier 
Council.

Written by Helen 
Fedoriw, National Vice 
President

Фîòî: o. Дàíèлî Тðîÿí ³ Сåñòðè 
Слуæåбíèц³ ï³ä чàñ гîñòèííî¿ âåчåð³ 

ñï³âàюòü ïðî муçèчíèй âåч³ð у Лüâîâ³.

П³âí³чíî-Аíòðàцèòíà Рàäà гîñòèлà 78-му щîð³чíу    
Кîíâåíц³ю Л³гè Уêðà¿íñüêèх Кàòîлèê³â

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)



05 ëèñòîïàäà 2017 p.  5

THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Fraternal Life Insurance 

And Benefit Society

LIFE INSURANCE ~ RETIREMENT ~ SAVINGS
                             www.provassn.com

FIXED ANNUITIES (Savings Certificates)
IRA’S AND ROTH IRAs

3.25% Tax Deferred or Exempt Interest Rate
Guaranteed Minimum Lifetime Rate  ~  will increase automatically when economics warrant

Safe, Secure and Steady Wealth Accumulation
401(k), 457, 403(b), IRA and other pension plan rollovers
Call or email PROVIDENCE ASSOCIATION 

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

Високопреосвященний Владико Стефане! 

Вітаємо Вас з Днем народження! Дякуємо Богові за 
дар Вашого життя, яке Ви щедро посвячуєте служінню 
Церкві - вашим вірним Архиєпархії, потребуючим, 
убогим, страждаючим, усім тим, хто приходить до Вас 
за порадою, допомогою, потіхою. 

Hехай Господь щедро обдаровує Вас усіма потрібними 
ласками, скріплюючи і надихаючи Вас на працю у 
Божому винограднику, а Божа Мати огортає своїм 
Покровом! Нехай у повноті сповнюється у вашому 
житті Божа воля - наша святість. Многая літа! 

З молитвою, вдячністю і любов’ю, 
духовенство, монашество, та вірні Філадельфійської 
Архиєпархії 

13 листопада 2017 p. 
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The deadly and dangerous practice of assisted suicide 
is now legal in five states (Oregon, Washington, 
Vermont, California, and Colorado) and the 
District of Columbia, our nation’s capital.1  With 
new momentum and lots of money, assisted 
suicide proponents are pursuing an aggressive 
nationwide campaign to advance their agenda 
through legislation, ballot measures, litigation, and 
public advertising, targeting states they see as most 
susceptible to their message. Some polls indicate 
that the public is receptive to the general concept of 
assisted suicide. But the same polls show that when 
the public learns about the dangers of assisted suicide, 
especially for those who are poor, elderly, disabled, 
or without access to good medical care, their views 
shift against the practice. The following dangers are 
among the top reasons to oppose assisted suicide.

A  D E A D L Y  M I X  W I T H  O U R  P R O F I T -
D R I V E N  H E A LT H  C A R E  S Y S T E M

• Some patients in Oregon and California have received word 
that their health insurance will pay for assisted suicide but 
will not pay for treatment that may sustain their lives.2 & 3

P U T S  V U L N E R A B L E  P E R S O N S  A T  R I S K 
O F  A B U S E  A N D  C O E R C I O N

• Once lethal drugs have been prescribed, assisted suicide 
laws have no requirements for assessing the patient’s 
consent, competency, or voluntariness. Who would know 
if the drugs are freely taken since there is no supervision 
or tracking of the drugs once they leave the pharmacy and 
no witnesses are required at the time of death? Despite a 
reporting system designed to conceal rather than detect 
abuses, reports of undue influence have nonetheless 
surfaced in Oregon.4

• Elder abuse is considered a major health problem in the 
United States, with federal estimates that one in ten elder 
persons are abused.5  Placing lethal drugs into the hands of 
abusers generates an additional major risk to elder persons.

• Assisted suicide laws often allow one of the two witnesses 
to the request for lethal drugs to be an heir to the patient’s 
estate. Therefore, an heir or friends of the heir can 
encourage or pressure the patient to request lethal drugs 
and then be a witness to the request. 

D A N G E R O U S L Y  B R O A D  D E F I N I T I O N 
O F  T E R M I N A L  I L L N E S S

• Assisted suicide laws typically appear to limit eligibility to 
terminally ill patients who are expected to die within six 
months but don’t distinguish between persons who will 
die within six months with treatment and those who will 
die within six months without treatment. This means that 
patients with treatable diseases (like diabetes or chronic 
respiratory or cardiac disease) and patients with disabilities 
requiring ventilator support are all eligible for lethal drugs 
because they would die within six months without the 
treatment they would normally receive. 

P A I N  N O T  T H E  P R I M A R Y  I S S U E

Untreated pain is not among the top reasons for taking lethal 
drugs. Per official annual state reports, in 2016, 90% of Oregon 
patients seeking lethal drugs said they were doing so because 
they were “less able to engage in activities making life enjoyable” 
and were “losing autonomy,” and 49% cited being a “burden” 
on family, friends or caregivers. And in Washington, 52% cited 
being a “burden” as a reason, while only 35% cited a concern 
about pain.

N O  P S Y C H I A T R I C  E V A L U A T I O N  O R 
T R E A T M E N T  R E Q U I R E D

• Despite medical literature showing that nearly 95% of 
those who commit suicide had a diagnosable psychiatric 
illness (usually treatable depression) in the months 
preceding suicide,6 the prescribing doctor and the doctor 
he or she selects to give a second opinion are both 
free to decide whether to refer suicidal patients for any 
psychological counseling. Per Oregon’s official annual 
report, from 2013-2016 less than 4% of patients who 

Top Reasons to Oppose 
Assisted Suicide

Гîлîâí³ ïðèчèíè  
ïðîòèñòîÿòè ñïðèÿííю 
ñàмîгубñòâу

Смертельна і небезпечна 
практика сприяння 
самогубству тепер 
легалізована в п'яти 
штатах (Орегоні,  
Вашінгтоні, Вермонті, 
Каліфорнії та Колорадо) 
та в Окрузі Колумбія – 
столиці держави. З новим 
поштовхом і великими 
грошима ініціатори 
сприяння самогубству 
проводять агресивну 
національну політику 
просування свого порядку 
денного через закони, 
голосування, судові 
позови, і рекламу,  цілячись 
у ті штати, які  вважаються  
найбільш схильними почути 
їхнє послання.  

Деякі опитування вказують 
на те, що громадськість 
вцілому схиляється до 
загальної концепції 
сприяння самогубству.  Але 
ті ж опитування показують, 
що коли громадськість 
дізнається про загрози, 
які несе сприяння 
самогубства, особливо для 
бідних, старих, або тих, хто 
не має доступу до доброї 
медичної опіки, їхні погляди 
змінюються на протилежні.  
Ці небезпеки і є головними  
причинами, чому потрібно 
протистояти сприянню 
самогубству.  

Смåðòåлüíèй бåçлàä 

â êåðîâàí³й ïðèбуòêîм 
ñèñòåм³  îхîðîíè çäîðîâ'ÿ

• Деякі пацієнти 
в Орегоні та Каліфорнії 
отримали запевнення, що їхня 
медична страховка заплатить 
за сприяння самогубству, але 
не заплатить за лікування, яке 
продовжить їхнє життя.  

Уðàçлèâ³ îñîбè ðèçèêуюòü 
буòè ââåäåíèмè â îмàíу 
чè ïðèñèлуâàíèмè

• Якщо смертоносна 
медицина приписана, закони 
про сприяння самогубства 
не мають приписів щодо 
оцінки згоди пацієнта, його 
правоздатності, чи свободи 
вибору.  Хто знає, чи ліки 
прийняті добровільно,  адже 
відсутній нагляд, чи облік ліків 
після того, які їх винесли з 
аптеки, відсутній також припис 
про свідків у час смерті?  
Всупереч твердженням, 
система спроектована 
так, щоб приховати, а 
не дослідити, чи було 
примушення, неправомірний 
тиск, як це  виплило на 
поверхню в Орегоні.

• Насильство над 
старими людьми вважається 
головною проблемою зі 
здоров'ям в Сполучених 
Штатах, де порахували, що 
одна з десяти літніх осіб 
піддається насиллю.  Дати 
смертоносні медикаменти в 
руки тих, хто цим зловживає, – 
це створити додаткові  ризики 
для старших людей.

 • Закони, що 
допускають сприяння 
самогубству, часто  
дозволяють щоб одним з 
двох свідків, які просять про 
смертоносні медикаменти, був 
спадкоємець пацієнта. Таким 
чином, спадкоємець, чи його 
приятель, може заохотити, чи 
заставити пацієнта попросити 
про смертоносні медикаменти, 
а тоді засвідчити це прохання. 

Нåбåçïåчíî шèðîêå 
âèçíàчåííÿ ïðèê³íцåâî¿ 
ñòàä³¿ хâîðîбè

• Закони, які 
допускають самогубство, 
схоже, обмежують право 
вибору пацієнтів на прикінцевій 
стадії хвороби, які можуть 
померти впродовж шести 
місяців, але не визначають 
різницю між особами, які 
помруть впродовж шести 
місяців, хоч їм і  надається 
медична допомога, і тими, 
які помруть без надання 
їм медичної допомоги.  Це 
означає, що пацієнти з  
хворобою, при якій надається 
медична підтримка (як от 
діабет, хронічні респіраторні, 
чи серцеві хвороби), і 
ослаблені пацієнти, що 
потребують вентиляції легенів, 
усі можуть законно отримати 
смертоносні медикаменти, 
бо вони можуть померти 
впродовж шести місяців без 
медичної допомоги, яку вони 
звичайно отримують. 

Б³лü íå є îñíîâíîю 
ïðèчèíîю

•    Нестерпна біль 
не є основною причиною 
прийняття смертоносних 
медикаментів. Згідно зі 
щорічним звітом за 2016 
р. 90 % респондентів 
в Орегоні шукали 
доступу до смертоносної 
медицини через те, що 
«були нездатні вести 
повноцінне активне 
життя» і «втрачали 
незалежність», 49 % - 
зазначили, що обтяжують 
родину, друзів та опікунів.  
У Вашінгтоні 52% як 
причину зазначили 
«обтяження» близьких, а 
лише 32% - вказали на 
нестерпний біль. 

Н å ï ð è ï è ñ à í í ÿ 
ïñèх³àòðèчíî¿ îц³íêè 
чè л³êуâàííÿ 

• Не зважаючи 
на те, що медична 
література вказує на те, 
що 95% осіб, які вчиняють 
самогубство, місяці 
перед цим мали психічні 
відхилення, які піддаються 
лікуванню (як правило це 
депресія), лікуючі лікарі, 
чи альтернативні, що 
приписують смертоносні 
медикаменти, можуть 
вільно вирішувати 
чи спрямовувати їм 
пацієнтів на психічну 
експертизу.  Згідно зі 
щорічним офіційним 
звітом з Орегони, з 2013 
по 2016 рр. менше 4% 
пацієнтів, які померли 
згідно закону про 
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died under its assisted suicide law had been referred for 
counseling to check for “impaired judgment.” 

• If counseling is provided to patients seeking assisted 
suicide, its goal isn’t to treat the underlying disorder or 
depression; it’s to determine whether the disorder or 
depression is “causing impaired judgment” [emphasis added].7 

The doctors or counselor can decide that, since depression 
is “a completely normal response” to terminal illness, the 
depressed patient’s judgment is not impaired.8

T H R E A T E N S  I M P R O V E M E N T  O F 
P A L L I A T I V E  C A R E

• There is compelling evidence that legalizing assisted suicide 
undermines efforts to maintain and improve good care for 

patients nearing the end of life, including patients who 
never wanted assisted suicide.9

F O S T E R S  D I S C R I M I N A T I O N

• Assisted suicide creates two classes of people: those 
whose suicides we spend hundreds of millions of dollars 
each year to prevent and those whose suicides we assist 
and treat as a positive good. We remove weapons and 
drugs that can cause harm to one group, while handing 
deadly drugs to the other, setting up yet another kind of 
life-threatening discrimination. 

There are many more reasons why legalizing assisted suicide is a bad 
and dangerous idea. For further information, visit  
www.usccb.org/toliveeachday and www.patientsrightsaction.org.

1 Montana’s highest court, while not officially legalizing the practice, 
suggested in 2009 that it could be allowed under certain circumstances.

2  Susan Harding, “Health Plan Covers Assisted Suicide But Not New Cancer 
Treatment,” KVAL News (published July 31, 2008, updated Oct. 30, 2013) 
(noting that the Oregon Health Plan will pay for coverage for chemotherapy 
that cures cancer, but not for chemotherapy drugs that can extend life); 
Jennifer Popik, “Terminally Ill Oregon Patients Denied Treatment but 
Reminded They Can Choose Physician-Assisted Suicide” (July 2008), 
available at http://www.nrlc.org/archive/news/2008/NRL08/Oregon.html.

3  Bradford Richardson, “Assisted-Suicide Law Prompts Insurance Company 
to Deny Coverage to Terminally Ill California Woman,” Washington Times 
(Oct. 20, 2016), http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/20/

assisted-suicide-law-prompts-insurance-company-den/. 

4  In one case, a woman with cancer committed suicide with a doctor’s 
assistance even though she had dementia, was found mentally incompetent 
by doctors, and had a grown daughter described as “somewhat coercive” 
in pushing her toward suicide. Hendin & Foley, Physician-Assisted Suicide in 
Oregon, supra at 1626-27.

5 Lachs, Mark S., M.D., M.P.H., and Karl A. Pillemer, Ph.D. “Elder Abuse.” 
Edited by Edward W. Campion, M.D. The New England Journal of Medicine 
373 (November 12, 2015): 1947-1956. DOI: 10.1056/NEJMra1404688. 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1404688

6  H. Hendin, M.D., Seduced by Death: Doctors, Patients, and Assisted Suicide 
(New York: W.W. Norton, 1998): 34-35.

7 Or. Rev. Stat. § 127.825; Wash. Rev. Code § 70.245.060. 

8  See H. Hendin and K. Foley, “Physician-Assisted Suicide in Oregon: A 
Medical Perspective,” 106 Michigan Law Review 1613-45 (2008) at 1623-4; 
available at https://docs.google.com/file/d/0BwDPETL1NPnAMmFjZTNj

NzctOGU4NS00MTUwLTgxZjAtM2I4NDhlMjA2OTFj/edit?hl=en&pli=1. 

9 “Vermont VNA Seeking to Identify Causes of State’s Low Hospice 
Utilization Rates,” Hospice and Palliative Care News, April 29, 2015, at http://

healthrespubs.com/hospice-and-palliative-care-news/2015/04/29/

vermont-vna-seeking-to-identify-low-hospice-utilization-rates/. J. 
Ballentine et al., “Physician-Assisted Death Does Not Improve End-of-Life 
Care,” Journal of Palliative Medicine 19 (2016): 1-2.

View, download, or order the U.S. bishops’ pro-life materials!
W W W . U S C C B . O R G / R E S P E C T L I F E

Cover Photo: KenDrysdale/iStock/Thinkstock. Used with permission. All rights 
reserved. Icons: Entypo pictograms by Daniel Bruce – www.entypo.com. Used 
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Bishops, Washington, D.C. All rights reserved.
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сприяння самогубству, 
були спрямовані на 
консультацію щодо 
«розладу в  оцінці». 
 
• Якщо пацієнту, 
який хоче вчинити 
самогубство, надається 
психологічна допомога,  
то її мета - лікування 
основного відхилення 
чи депресії; її мета 
визначити чи відхилення, 
або депресія, 
«спричинюють розлад 
в оцінці (специфіка 
додається)».  Лікар 
чи експерт можуть 

вирішити, що оскільки депресія 
є «абсолютно нормальною 
реакцією» на 
н е в и л і к о в н у хворобу, то 
здатність пацієнта в депресії 
приймати рішення не є 
послаблене.

Зàгðîçà äлÿ 
у ä î ñ ê î í à л å í í ÿ 
ïàлåàòèâíî¿  îï³êè

• Існують нездоланні 
докази, що легалізація 
сприяння самогубству 
ставить під сумнів зусилля з 
провадження та покращення 
опіки над пацієнтами, які 

перебувають наприкінці життя, 
включаючи тих, які ніколи не 
хотіли погоджуватися на таке.

З à î х î ч å í í ÿ 
äèñêðèм³íàц³¿ 

• С п р и я н н я 
самогубству  творить 
два види людей: ті, на 
подолання самогубств яких 
ми тратимо сотні мільйонів 
доларів щорічно, і тих, чиєму 
самогубству ми сприяємо і 
сприймаємо як позитивне 
явище.  Ми видаляємо зброю 
і медикаменти, які можуть 
зашкодити одним, і в той же 

час даємо смертоносні ліки 
в руки іншим, породжуючи 
ще один вид небезпечної 
для життя дискримінації.

Існує багато більше причин, 
чому легалізація сприяння 
самогубству є поганою 
ідеєю. Для ознайомлення 
з ширшою інформацією 
можна звернутися до 
сайтів:   www.usccb.org/
toliveeachday and www.
patientsrightsaction.org.

Translated into Ukrainian 
from an English article
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Sr. Tatianna Dragan, M.S.M.G. falls asleep in the Lord

Sister Tatianna Mary Katherine Dragan, 69, was a Missionary Sister of Mother 
of God for 54 years.  She fell asleep in the Lord on October 23, 2017, after 
suffering cardiac arrest brought about by complications from diabetes and 
kidney failure.  She was born in Germany on 09/19/1948 at Ettlingen, Baden-
Wьrttemberg, the second child of the late Anton and Katherine Dragan.  At 
age three, the family migrated to America and settled on the south side of 
Pittsburgh, PA, where they became active members of St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic Church.  Sr. Tatianna attended the parish elementary school, 
and was taught by the Sisters of St. Basil who helped inspire her early religious 
vocation.  

At age 15, she entered the Congregation of the Missionary Sisters of Mother of 
God, and as an aspirant completed her high school education at Mother of God 
Academy.  Upon graduation she was received into the novitiate and professed 
her Final Vows on 01/01/76.  With loving dedication, Sr. Tatianna worked for 
over forty years as an early childhood educator at St. Ann’s Nursery School, 
Stamford, CT.  She was an excellent bread baker, carried out her domestic 
duties with true vigor, enjoyed caring for our convent pets and tended the 
vegetable garden. She will be remembered for her outgoing manner, eagerness 
to help others, and great resourcefulness.  

Sr. Tatianna is survived by her four siblings:  Anna Pieczynski, Irene Dragan, Christine (Richard) Kroll, and 

Jeannie (Larry) Augustine.   Her 
fond nieces & nephews:  Jerry, 
Richard, and David (Eileen) 
Pieczynski; Theresa Dragan; Julie 
and Jesse Kroll; and Valerie 
Sherred, Jennifer Kephart, and 
Daniel Sherred; as well as 7 
great nephews, four great nieces, 
and her loving cousins, Jerry & 
Stephanie Dragan.
 
On Wednesday, October 25, 
2017, at the Ukrainian Catholic 
Cathedral of the Immaculate 
Conception, 830 N Franklin St, 
Philadelphia, PA 19123, there will 
be a viewing beginning at 9:30 
AM, with a Requiem Divine Liturgy 
at 11:30 AM.  Burial service will 
follow at Our Lady of Sorrows 
Cemetery, Langhorne, PA.

Missionary Sisters of Mother of God, 711 North Franklin Street, Philadelphia, Pa 19123,  
(215) 627-7808,  msmgnuns@gmail.com



05 ëèñòîïàäà 2017 p.  9

Father Christopher Woytyna, OSBM, fell asleep in the Lord 
on Sunday, October 22, 2017

Father Christopher was ordained in 1961. He served in the Eparchy of Stamford 
for most of his 56 years of priestly life, including the parishes at St. George 
Ukrainian Catholic Church in Manhattan for 15 years and Holy Cross Ukrainian 
Catholic Church in Astoria, New York, where he also was pastor. In the late 
’80’s, Father Christopher was called to serve at St. Josaphat Ukrainian Church 
in Warren, Michigan. 

In 1992, Father Christopher was elected Provincial of the American Province 
of the Dormition of the Most Blessed Virgin Mary for two consecutive four year 
terms.  Father Christopher also served for many years as an elected member of 
the Provincial Council.  

Funeral Parastas Service was celebrated at the Holy Cross Ukrainian Catholic Church 
in Astoria on Friday, October 27, 2017 at 7:00 PM. Visitation for the faithful started 
after 4:00 PM. 

On Saturday, October 28, at 10:00 AM, the Most Rev. Bishop Basil celebrated the Divine Liturgy, followed 
by closing funeral services and internment at the Holy Spirit Ukrainian Catholic Cemetery. 

New Prayer Book available now at 
Byzantine Church Supplies

Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

Email: byzsupplies@yahoo.com
website: http://ukrcathedral.com/byzsup/

Facebook page: https://www.facebook.com/byzantineChurchSupplies/
Store Manager - Mrs. Myroslava Demkiv
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2017 
Ukrainian Christmas Bazaar

DATE:  Sunday, November 19, 2017, 10am - 4pm

LOCATION:  Immaculate Conception Cathedral Hall 
Corner of Franklin & Brown Streets 

(For GPS directions, use: 814 N. Franklin St., Phila., PA 19123) 

HOMEMADE UKRAINIAN FOOD & PASTRIES
GIFTS & VENDORS
CRAFTS & MUSIC

FLEA MARKET
HOURLY CATHEDRAL TOURS 

HOURLY FROZEN TURKEY DOOR PRIZES   
ADMISSION: $1.00                KIDS UNDER 10: Free

FRESH HOMEMADE PYROHY (AKA: Varenyky or Pierogies)
Available for takeout by the dozen (frozen).  Potato - Cheese - Sauerkraut

To pre-order for pick-up during the bazaar, call (215) 829-4350 

See old friends, classmates, 
our Missionary Sisters, and fellow parishioners.  

Have fun!  See St. Nicholas!  Shop, eat, and win prizes!  
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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

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.



05 ëèñòîïàäà 2017 p.  12



05 ëèñòîïàäà 2017 p.  13

Annual Harvest Dinner - Scranton, PA

Sunday, November 12, 2017 - 12:30pm
St. Vladimir Parish Center - 428 North Seventh Avenue, Scranton PA

Roast beef, mashed potatoes, gravy, hot vegetables, dinner rolls, dessert, coffee, tea and beverages. Adults 
$13.00; Students 6 to 12 years $8.00; no charge for children age 5 and under. Reservations close Monday, 
November 6 - no tickets sold at the door. Take-outs available by advance order - must pick up promptly 
between 11:30am and 12:00 noon.  Several door prizes will be awarded along with a Basket of Cheer 
raffle. For reservations contact Maria B. at 570 503-1514. 

Divine Liturgy: Saturdays 4:00pm; Sundays  10:30am

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.

Нîâèíè â³ä Аêàäåм³¿ Сâÿòîгî Вàñèл³ÿ Вåлèêîгî:
Пðåçåíòàц³ÿ ïðî ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ äî 

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

ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
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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Annual Slavic Christmas Luncheon with St. Nicholas - 
Sunday December 3rd At Noon, Swarthmore, PA

 
On Sunday, December 3rd, Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church, 900 Fairview Road in Swarthmore/
Ridley Township, will hold its traditional “Slavic Christmas Luncheon with St. Nicholas”.  Lunch will be served 
at noon, immediately after the regular 10:00 am. Sunday English Divine Liturgy.  We welcome all who wish to 
enjoy traditional Slavic culinary delights such as; ham, kielbasa with sauerkraut, stuffed cabbage, pierogies, 
halushki (cabbage and noodles) and other traditional Slavic holiday foods.  A “Parade of Baskets” raffle 
and a visit from St. Nicholas are highlights of this year’s event.  Due to the popularity of this annual event, 
you need to contact us for your advanced tickets.  No tickets will be sold at the door.  A nominal donation 

 
Holy Myrrh-Bearers Parish  

900 Fairview Road 
Swarthmore, PA. 19081 

(610) 544-1215 
HMBChurch@verizon.net 

 
 

Saturday, November 11, 2017 
Preorders only by Monday, Nov. 6, 2017.  Pick up Saturday, Nov. 11th 9:00 am - 2:00 pm. 

Holubtsi 
(stuffed cabbage) – 3 for $10.00 

 
Halushki 

(sautéed cabbage, onions & noodles) 
Pint - $4.00, Quart - $8.00 

 
 

Sunday, November 12, 2017 
Preorders only by Monday, Nov. 6, 2017.  Pick up Sunday, Nov. 12th 9:00 am – noon. 

Ukrainian Plater 
Stuffed Cabbage, 3 Pierogies, Halushki (sautéed cabbage, onions & noodles), Kielbasi, Coffee & 

Cake- $8.00 
 

 

of $15.00 is requested 
for adults and $8.00 for 
children 8 to 12 years.  
Children 7 years and 
younger are free.  To 
obtain your advanced 
tickets for this special 
event, please email 
us at HMBChurch@
verizon.net or call us at 
(610) 544-1215.  In the 
spirit of helping others in 
the community who may 
be experiencing hard 
economic times, we also 
ask that each person 
attending bring a non-
perishable food item for 
our Annual Food Drive. 

 
  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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Маріон Грубець, Президент Ліги 
Українців Католиків Америки, та 
Гелена Федорів, Віце-Президент 
Ліги, вручили Митрополитові 
Стефанові Сороці стипендійний 
чек на суму 500 дол., як оплату 
за навчання одного з наших 
семінаристів, піддиякона - Аlех 
Вгіскі.

“Burse Award”

Маріон Грубець, Президент Ліги 
Українців Католиків і Гелена 
Федорів, Віце-Президент Ліги 
разом з єрархами Української 
Католицької Церкви в США, 
Преосвященним Богданом Данилом, 
Єпископом Пармської Єпархії 
святого Йосафата; Преосвященним 
Павлом Хомницьким, ЧСВВ, 
Єпископом Стемфордської Єпархії; 
Високопреосвященним Стефаном 
Сорокою, Митрополитом Української 
Католицької Церкви в США, 
Архиєпископом Філадельфійським для 
українців католиків; Преосвященним 
Венедиктом Алексійчуком, 
Єпископом Чиказької Архиєпархії 
святого Миколая.

Кожного року Ліга Українців 
Католиків США надає матеріальну 
допомогу зі стипендійного фонду 
Єпископа Ярослава Габро особам, 
які навчаються в Семінарії, і за що 
вони щиро вдячні Лізі.
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2 PM

5 PM

Our Lady’s Holy Protection Continues Today
This October brought 
our entire country to their 
TV sets as we witnessed 
waves of disastrous 
weather and earth events 
taking place almost one 
right after the other.  
Hurricanes, floods, earth 
quakes, tornados, and 
wild fires lashed sections 
of the country relentlessly.  
These events of nature 
had devastating effects 
on thousands of people 
including the destruction 
of buildings, forests 
and even human lives.  
Most geographic areas 
affected are places 
where many of our 
Uk ra i n ian -Amer i can 
faithful live and work.  
Interestingly people 
turned to God through 
the power of prayer 
during this stressful time 
to petition Our Lord 
and His Holy Mother to 
have mercy and bestow 
their holy protection and 
deliverance upon us.

Many of us may be 
unaware that the 
Ukrainian Greek Catholic 
Church has a monastic 
community quietly tucked 
away on a high mountain 
in the grape vineyard 
regions of Mendocino 
County, Redwood 
Valley California. The 
monastery is called 
Holy Transfiguration 
Monastery.  It is a 
prayerful community, and 
opens its doors to clergy 

and laity alike that wish 
to make retreats, attend 
Divine Services, or simply 
escape the hustle and 
bustle of the maddening 
world to meditate in 
Christ’s peace.  This 
quaint monastery church 
is architecturally built 
in traditional wooden 
Hutsul style.  Surrounding 
the church are several 
other accompanying 
wooden buildings which 
house the monastery 
library, class rooms, 
dining room, and living 
cells.

October is the month 
the church celebrates 
the Holy Protection of 
the Mother of God.  
For centuries this 
feast has been very 
popular and loved by 
all Slavic peoples.  It 
commemorates a 
miraculous event in which 
the Christians who at that 
time were being attacked 
by barbarian troops and 
in imminent danger of 
death and destruction, 
gathering in the great 
cathedral, to pray and 
beseech God protection 
from the imminent harm 
and destruction.  Lo 
and behold, outside the 
cathedral and above 
the great dome of 
the church appeared 
Our Lady holding her 
mantle stretched out in 
a gesture of protection 
over all within from the 

destruction by the church 
enemies.   Miraculously, 
no one was harmed.  
Our Lady saved all by 
her Holy Protection.  
A miracle!  Every 
October the church now 
commemorates this great 
miracle by Our Lady’s 
feast called ”Pokrova” or 
Holy Protection. 

Something of a very 
similar nature occurred 
within our very own 
church recently, when 
California was being 
devastated and 
destroyed by raging 
uncontrollable wild fires.  
The fire voraciously 
destroyed forests, 
houses, and object or 
structure within its path 
for miles along the Rt. 
101 Highway North.  The 
flames approached the 

vicinity of the monastery 
but did not touch nor 
destroy any structure at 
the Holy Transfiguration 
Monastery!  It was 
miraculous.  Fires 
continued their path 
of devastation and 
destruction all around 
the Monastery but never 
touched the church nor 
other buildings on the 
property. With a sense 
of awe, wonder, and 
prayerful gratitude, all 
agreed that this is the 
work of the Mother of 
God who again extended 
her saving mantle of 
protection.  May her 
Son be praised and may 
She be thanked for this 
wonderful miracle.

Rev. Deacon Michael 
Waak



05 ëèñòîïàäà 2017 p.  17

During the month of 
October, families of 
the St. John the Baptist 
(Northampton, PA) 
Religious Education 
group collected 
donations for twelve 
children in Lviv and 
Kramatorsk, Ukraine 
whose families have 
been impacted by the 
war.  On Tuesday, 
October 17th, the 
students sorted and 
packed the donations 
into backpacks for each 
sponsored child. Each 
backpack contained a 
warm sweater, hats and 
gloves, school supplies, 
candy and a soccer 
ball.  The backpacks 
were delivered to the 
Ukrainian American 
Youth Association 
(Whippany, NJ branch) 
which will ship them 
along with hundreds 
of other backpacks 
to sponsored children 
throughout Ukraine.  
The backpacks will be 
distributed in Ukraine 
in time for St. Nicholas 
Day celebrations.  A 
heartfelt Thank You 
to our very generous 
Religious Education 
Students, Parents and 
Teachers!

Northampton Parish Religious Education Students fill 
backpacks with donations for children in Ukraine
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За підтримки 
Високопреосвященного 
М и т р о п о л и т а 
Стефана Сороки та 
ар х и є п ар х і я л ь н о г о 
духовенства, члени 
Комітету  розвитку жінок 
в Філадельфійській 
Архиєпархії від 2005 
р. щедро уділяли свої 
таланти, знання, час та 
обдарування розвитку 
Днів молитви і роздумів, 
спрямованих на 
задоволення духовних 
потреб жінок, які 
перебувають в різних 
життєвих обставинах,  
а також інших 
зацікавлених осіб.  
Керовані своєю місією  ôîòî:  Аðхèєïàðх³àлüíèй Дåíü Ж³íêè 2005 p.

“...íàäàííÿ æ³íêàм мîæлèâîñò³ çðîñòàòè ³ ðîçâèâàòè ñâî¿ çíàííÿ òà çàц³êàâлåííÿ.  Чåðåç 
ð³çí³ ïðîгðàмè, æ³íêè ð³çíîгî â³êу мàюòü íàгîäу çðîñòàòè äухîâíî ³ ïîглèблюâàòè ñâîю 
â³ðу;  ðîçâèâàòè ñâîю гðîмàäÿíñüêу ñâ³äîм³ñòü  ³ ðîçум³ííÿ ñîц³àлüíèх òåм, ïðîблåм, 
ïåðåä ÿêèмè îïèíÿюòüñÿ ñüîгîäí³ æ³íêè òà ðîäèíè;  ïлåêàòè ¿хí³й îñîбèñòèй ðîçâèòîê 
чåðåç ðîçшèðåííÿ ïðîïîíîâàíèх мîæлèâîñòåй”,

Богопосвячені особи в Архиєпархії – Сестри Чину святого Василія Великого з Факс Чейс, Пенс., 
(Сестра Доротея Анна Бусовська, Сестра Єлизавета Бертольді, Сестра Іванна Сослер, Сестра Лавра 
Палка);  Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії зі Словтсбурга, Н. Й., (Сестра Мішель Якимович, 
Сестра Катліна Гатско, Сестра Наталя Сточанин, Сестра Еліяна Ільницька) та Сестри Місіонарки 
Покрову Божої Матері з Філадельфії, Пенс., (Сестра Євгенія Прусней, Сестра Тимотея Коний,  Сестра 
Надія Бараник), з допомогою відданих жінок-провідників з різних українських католицьких парафій 
(Дарія Захарчук, Олена Федорів, Анна Стефаник,  Ненсі Клафлін,  Мері Квін, Каша Ківіл), розкрили 
різні актуальні й конструктивні теми, підняті  для того, щоб озброїти жінок і перетворити на активних 
провідників в Українській Католицькій Церкві.
   
Сестра Доротея Анна Бусовська, Голова комітету, зауважила, що “у створенні кожної програми комітет 
намагався ефективно відповідати на ті виклики, які поставали перед українками католиками”.  Це такі 
питання:

 Яка роль українок католиків у 21-му столітті?

 Як ми можемо заохотити їх до ширшої участі в житті парафії?

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 19)
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 Яка допомога 
потрібна одиноким 
жінкам, вдовам, 
розлученим і одиноким 
матерям?  

Яким є духовне 
прагнення кожної з 
жінок?

 Як мати 
формує своє служіння 
на прикладі святих 
сьогоднішніх днів, які 
прожили повноцінне 
життя як учителі?

 Хто є Бог для 
українських жінок 
католиків?

ôîòî:  Аðхèєïàðх³àлüíèй Дåíü Ж³íêè 2006 p.

 Як приготувати себе до переходу до глибшого духовного і психологічного  зростання?

Комітет намагався ефективно і практично відповісти на ці питання у наступних тематичних програмах.

Ж³íêè ÿê äàð Цåðêâè – 5 бåðåçíÿ 2005 ð.
Основний промовець:  Melanne Verveer, Co-Founder of Vital Voices Global Partnership, Former Assistant 
to the President and Chief of Staff to First Lady, Hilary Clinton.
 Семінари провадили:
Жінки євангелізатори – Sister Marina Bochnewich, OSBM, Director of the Basilian Spirituality Center.
Жінки миротворці – Vera M. Andryczyk,  Director of Public Relations, Ukrainian Federation of America.
Жінки провідники – The Honorable Diane McMonagle Welsh, U.S. District Court.
Жінки мрійниці - Sister Theresa Matwe, SSMI, Provincial Council, Formation Team Canadian Province, 
Winnipeg, Manitoba, Canada.  

Пðèйäè й çуñòð³íü “íåçíàйîмцÿ б³лÿ êðèíèц³” - 18 бåðåçíÿ 2006 ð.
Семінари провадили:
Barbara Yastishock-Lutz, Assistant Professor of Education, Penn State University; Office of Eastern Christian 
Formation, Byzantine Catholic Eparchy of Passaic.  
Sister Maria Kelly, Missionary Sisters of the Mother of God.
Sister Natalia Stoczanyn, Sisters Servants of Mary Immaculate.
Sister Rita Stremba, Sisters of the Order of St. Basil the Great.

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 20)
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Ж³íêè ï³äòðèмуюòü 
æ³íîê – 27 æîâòíÿ 
2007 ð.
Основний промовець: 
Sister Janice Soluk, 
SSMI, Superior General 
of the Sisters Servants of 
Mary Immaculate.

В³ä æàлîбè äî 
блàгîäàò³ – 28 
бåðåçíÿ 2009 ð.  
Основний промовець: 
Kimberly Hashin, M.D., 
Co-Director, Schuylkill 
Osteoporosis Clinic

Бîæà ïðèñуòí³ñòü â 
ð³çí³ ïåð³îäè æèòòÿ 
æ³íêè – 26  бåðåçíÿ 
2011 ð.
Промовці:
Lada Pastushak, 
Program Director at 
U.S. Ukrainian Business 
Council (“Spring”)

Christine Hayda, 
M.S., Organizational 
Development, Facilitator 
for Retreats for Clergy 
and Council (“Summer”)

Zenia Chernyk, D.O., 

ôîòî:  Аðхèєïàðх³àлüíèй Дåíü Ж³íêè 2007 p.

Physician and Humanitarian (“Fall”)

Жèâà Цåðêâà! Зàïðîшåííÿ æ³íîê äî єâàíгåл³çàц³¿ – 9 бåðåçíÿ 2013 ð.
Промовці:
Sister Janice McLaughlin, President of Maryknoll Sisters of St. Dominic, and author of “Ostriches, Dung 
Beetles and other Spiritual Masters:  A book of Wisdom from the Wild”
Mary Joseph, Executive Director, Legacy of Life Foundation, author of “Faith on Fire,” and facilitator of 
small-group activities.
(нажаль, ця презентація була відкликана через малу кількість зголошених).

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 21)
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В³ðà ³  ñ³м’ÿ – 1 бåðåçíÿ, 8 бåðåçíÿ 2015 
ð.
Промовці:
Sister Natalia Stoczanyn, SSMI (Presented in 
English and Ukrainian)

Ж³íêè îï³êуíêè: äухîâí³, ïàñòîðàлüí³ òà 
ïðàêòèчí³ àñïåêòè – 6 бåðåçíÿ, 24 êâ³òíÿ 
2016 ð.
Промовці:
Sophia Shchur, BSN, RN – “May I walk you 
Home?”  Courage, Comfort and Coping for 
Caregivers.
Sister Joann Sosler, OSBM – Practical Aspects of 
Caregiving.

На початках Жіночі дні молитви відбувалися 
в Катедральному залі в Філадельфії.  Щоб 
охопити як можна більше жінок в Архиєпархії, 
комітет вирішив проводити програми в парафіях 
двох різних деканатів.  Так, семінар “Віра і сім’я” 
відбувся 1 березня 2015 р. в церкві святого 
Миколая в Пассейку, Н.Дж., а 8 березня 2015 
р. в церкві Стрітення Господнього в Ленсдейл, 
Пенс. У 2016 р. “Жінки опікунки” - 6 березня в 

АРХИЄПАРХІЯЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЖІНОЧОГО ДНЯ

ôîòî:  Аðхèєïàðх³àлüíèй Дåíü Ж³íêè 
2009 p.

ôîòî:  Аðхèєïàðх³àлüíèй Дåíü Ж³íêè 
2011 p.

ôîòî:  Аðхèєïàðх³àлüíèй Дåíü Ж³íêè 
2015 p.

ôîòî:  Аðхèєïàðх³àлüíèй Дåíü Ж³íêè 
2016 p.

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 22)
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Крайовому Соборі Пресвятої 
Родини в Вашінгтоні, О.К., а 24 
квітня в церкві св. Володимира 
в Скрентоні, Пенс.

У своєму посланні до Галатів 
святий Павло навчав: “Робімо 
добро без утоми: своєчасно, 
як не ослабнемо, жатимемо” 
(Гл. 6, 9).  Багато коментарів, 
які ми отримали від жінок, 
що брали участь у Жіночих 
днях молитви, роздумуваннях 
і обміні свідчать, що таке 
служіння любові пожинає гарні 
плоди.  Їх зауваження свідчать 
про загальне враження – 
що кожне представлення 
дало жінкам час і заочення 
зосередитися на тому, щоб 
охочіше діяти.

З благословення 
В и с о к о прео с в ященно г о 
Митрополита  Стефана 
Сороки  Комітет має намір 
оцінити і зважити майбутню 
роль Комітету і його заняття в 
Архиєпархії.  Щоб заохотити 
більше жінок до таких 

АРХИЄПАРХІЯЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЖІНОЧОГО ДНЯ

зустрічей, Комітет вирішив викласти матеріали попередніх зібрань на  сторінках газети “Шлях” під 
назвою “Жінки жінкам”. Ми будемо пропонувати короткий виклад кожної презентації разом з питаннями 
для роздумів і допоміжним матеріалом для майбутнього вивчення/дослідження теми.  У найближчому 
часі стане доступною також коротка презентація на відео; жінок буде запрошено до співпраці через 
питання і коментарі.

Комітет дякує всім, хто в будь-якій формі брав участь у цих програмах.  Промовцям, які красномовно 
представляли відповідні теми; талановитим особам, які приготовляли і провадили молитви і відправи; 
тим, хто приготовляв смачну їжу; жінкам, які вміло провадили дискусії в групах;  і найбільше тим чудовим 
жінкам, які приходили і ділилися своїми думками, ідеями та досвідом. Ми просимо вас продовжити 
спілкуватися з нами через ваші відповіді, як ці зустрічі вплинули на вас і ваше життя.  

ôîòî: Аðхèєïàðх³ÿлüíèй Кîм³òåò Ж³íîчîгî Дíÿ

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)



Пàòð³àðшà Кàòåхèòèчíà Кîм³ñ³ÿ Уêðà¿íñüêî¿ Кàòîлèцüêî¿ 
Цåðêâè çуñòð³лàñÿ â Сòåмôîðä³, Кîíí.,  ç Єïèñêîïàмè США 

òà â³äïîâ³äàлüíèмè çà Кàòåхèçàц³ю â Єïàðх³ÿх

â³ä Вñåчåñí³шîгî Пðîòîïðåñâ³òåðà Іâàíà М. Ф³лäñà

Сòåмôîðä, Кîíí., - 
Патріарша Катехитична 
Комісія УГКЦ  під 
проводом Єпископа 
Петра Стасюка, ЧНІ, 
Єпархія Австралії, Нової 
Зеландії та Океанії, 
23-24 жовтня 2017 
р. провела дводенну 
зустріч з єрархами 
та відповідальними за 
катехизацію в єпархіях 
Української Католицької 
Церкви в США.  Це 
була одна з багатьох 
зустрічей, які проводить 
Патріарша Катехитична 
Комісія в єпархіях 
світу, зустрічаючись 
з єпархами і 
відповідальними в 

єпархіях за катехизацію, 
щоб проаналізувати 
сучасний стан 
к а т е х и т и ч н о г о 
формування та 
євангелізації в 
Українській Католицькій 
Церкві.  Підсумки 
цих зустрічей будуть 
представлені на 
Патріаршому Синоді 
Єпископів у 2018 р.

Понеділок розпочався 
з привітального 
з в е р н е н н я 
М и т р о п о л и т а -
А р х и є п и с к о п а 
Стефана Сороки 
з Філадельфійської 
Архиєпархії. 

У своєму зверненні 
Митрополит Стефан 
висловив переконання 
в цінності майбутніх 
катехитичних вказівок 
стосовно викладання 
катехизму.

Митрополит Стефан 
зазначив: «Ми маємо 
надихати до  нових 
підходів у поширенні 
віри життєдайним і 
відповідним способом.  
Я сподіваюся, що 
на цьому зібранні 
ми зосередимося на 
образному способі 
уділення чудового 
к а т е х и т и ч н о г о 
матеріалу, який 

нещодавно був 
розвинений в нашій 
Українській Католицькій 
Церкві.  Я боюся, що 

Мèòðîïîлèò Сòåôàí 
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коли ми зациклимося 
на традиційних методах 
навчання катехизму, 
результат буде 
мінімальний».  

 Далі він запитує: «Чи 
можемо ми розвинути 
творчий метод, який буде 
заманювати батьків 
шукати катехитичний 
матеріал на різних веб-
сайтах?  Чи можемо 
ми надати батькам 
матеріал, який вони 
можуть вивчати зі своїми 
дітьми і лише після того 
періодично зустрічатися 
в групах з катехитами 
чи з парафіяльним 
священиком?  Чи 
можемо ми розвинути 
форму коротких 
повідомлень-звернень, 
які заінтригують  
молодих людей і їх 
батьків більше дізнатися 
про їхню віру?  Такі 
повідомлення можна 

поширювати на веб-
сайтах, на фейс-буку, в 
твітері тощо».

Єпископ Стасюк 
торкнувся питання:  
«Ми маємо Катехизм 
(Христос – наша Пасха) 
– А що далі?»  У своєму 
слові він безпосередньо 
звернув  увагу на 
ті труднощі, з якими 
стикаються парафії: 
від розмірів, до браку 
дітей, загруженості 
батьків, секуляризації, 
які ми долаємо у ці 
дні. Він наголосив на 
тому, що нам треба 
т р а н с ф о р м у в а т и 
парафіяльне життя від 
утримання до служіння, 
висуваючи на передній 
план тему розкриту в 
книзі отця James Mallon 
“Divine Renovation: 
Bringing your parish from  
maintenance to mission”. 

Пàòð³àðшà Кàòåхèòèчíà Кîм³ñ³ÿ Уêðà¿íñüêî¿ Кàòîлèцüêî¿ 
Цåðêâè çуñòð³лàñÿ â Сòåмôîðä³, Кîíí.,  ç Єïèñêîïàмè США 

òà â³äïîâ³äàлüíèмè çà Кàòåхèçàц³ю â Єïàðх³ÿх

Всечесніший д-р Bryan 
Kelty  торкнувся теми 
важливості Святого 
Письма в Катехитичному 
служінні і взаємозв’язку 
обох з пожиттєвим 
формуванням християн.   

Багато часу було 
приділено обговоренню 
сучасного стану 
катехизації в 
п р е з е н т а ц і я х 
представників від 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії та єпархій 
Стемфорду, Чікаго та 
Парми.

Назар Дуда та Оксана 
Бойко з Патріаршої 
Комісії УГКЦ торкнулися 
теми катехизації  
молодих людей, а 
також проаналізували 
матеріали, які 
були підготовлені 
П а т р і а р ш о ю 

Катехитичною Комісією.

Сестра Луїза 
Цюпа, ССНДМ, 
член Патріаршої 
Катехитичної Комісії, 
представила огляд і 
потребу в осучасненні 
К а т е х и т и ч н о г о 
П р а в и л ь н и к а 
Української Католицької 
Церкви. 
 
Єпископ Венедикт 
Алексійчук з Чіказької 
Єпархії св. Миколая 
також звернув увагу на  
важливість літургії для 
катехизації і як всі члени 
Церкви мають прагнути 
зростати в досвідченні 
й житті в вірі, що має 
включати всі служби 
нашої літургійної 
традиції. 
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Зважаючи на 
майбутні запити 
група схиляється до 
необхідності створення 
М и т р о п о л и ч и х 
Катехитичних комісій, 
розвитку постійного 
формування та 
с е р т и ф і к у в а н н я 
програм з катехизації, 
с к о о р д и н о в а н о г о 
списку катехитичних 
матеріалів, доступних у 
двох мовах – англійській 
та українській – та 
ширшого доступу до цих 
матеріалів в інтернеті 
для духовенства, 

катехитів, батьків, 
молоді та всіх вірних.

Митрополит Стефан 
Сорока, Єпископ Андрій 
Рабій, Всечесніший 
протопресвітер Іван 
Філдс та Всечесний 
о. Володимир Попик 
представляли на зустрічі 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к у 
Архиєпархію.

Єпископ Павло 
Хомницький, ЧСВВ, 
єпископ-емерит Василь 
Лостен, С. Іліяна 
Ільницька, ССНДМ, 

Всечесніший о. Кирил 
Ангелов, Всечесний о. 
Василь Колопельник 
і Всечесний о. Роман 
Малярчук представляли 
Стемфордську Єпархію.

П р е д с т а в н и к а м и  
Української Католицької 
Єпархії св. Миколая в 
Чікаго були Єпископ 
Венедикт Алексійчук, 
п. Катерина Стасюк 
та Всечесніший о. 
Володимир Кушнір.

Єпископ Богдан 
Данило, Всечесніший 

о. Андрій Романків, С. 
Анна Лашок, ЧСВВ, 
п. Захарій Свдяк, п. 
Рената Гарматій та 
п. Катя Рудакевич 
представляли Єпархію 
св. Йосафата в Пармі, 
Ог. 

 У понеділок вранці на 
Божественній літургії 
в каплиці семінарії 
св. Василія головним 
служителем був 
Митрополит Стефан 
Сорока.   У вівторок 
– єпископ Павло 
Хомницький. 
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Пàòð³àðшà Кàòåхèòèчíà Кîм³ñ³ÿ Уêðà¿íñüêî¿ Кàòîлèцüêî¿ 
Цåðêâè çуñòð³лàñÿ â Сòåмôîðä³, Кîíí.,  ç Єïèñêîïàмè США 

òà â³äïîâ³äàлüíèмè çà Кàòåхèçàц³ю â Єïàðх³ÿх
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)
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Donations received thus far:

Anonymous………………………………………………………………..… 380.00$      
Anonymous……………………………………………………………….... 45.00$        
Anonymous……………………………………………………………..….. 25.00$        
Samilo Russel & Linda …………………………………………….….. 100.00$      
Suchoza David & Maria ……………………………………………..... 25.00$        
Bishop Losten …………………………………………………………...… 2,000.00$  
Hodowanec Michael & Shirley Memory of Little Nick… 300.00$      
Koretsky Cynthia…………………………………………………………. 200.00$      
Ngo Tuan & Daniel…………………………………………………….... 1,000.00$  
Pagnotti Helen………………………………………………………..….. 25.00$        
Stek Ann Marie……………………………………………………….…… 100.00$      
Hewko Christine…………………………………………………..…….. 75.00$        
Assumption of BVM Perth Amboy NJ………………….………. 500.00$      

4,775.00$  

Влàäèêà Аíäð³й â³äâ³äàâ Цåíòð Дîçâ³ллÿ у Лüâîâ³

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



Глàâà УГКЦ: «Нå шуêàймî ñîб³ ³íшèх мåñ³й, бî â Бîç³ є 
íàшà ñèлà, â³ðà ³ ïåðåмîгà!»

П’ятниця, 20 жовтня 
2017 p.

Кожен християнин 
має поставити собі 
запитання: хто такий 
християнин сьогодні? 
Тепер ми живемо 
в непростому світі, 
наповненому викликами 
практично в усіх 
інституціях. Саме тому 
ми маємо об’єднуватися 
між собою та, 
насамперед, із Богом! 
Адже Він є набагато 
ближче, ніж ми собі 
думаємо. Про це говорив 
Блаженніший Святослав 

у четвер, 19 жовтня, 
під час Служби Божої 
в катедрі Пресвятої 
родини в Лондоні. 
Із ним співслужили 
владики Гліб (Лончина) 
та Володимир (Ґруца).

«У сьогоднішньому 
євангельському читанні 
ми чуємо розмову між 
Ісусом Христом і учнями 
Івана Хрестителя. Це є 
розмова про основні 
запитання, які задають 
учні Івана Хрестителя 
Ісусові: “Чи Ти той, 
хто має прийти? Чи 
іншого нам чекати?” 

Власне, це питання 
означає: хто Ти є? Це 
консолідація питання 
про ідентичність, про 
тотожність», - такими 
словами розпочав свою 
проповідь Предстоятель 
УГКЦ.

За його словами, 
старозавітний народ 
очікував приходу Месії 
за певними ознаками. 
Ісус Христос відповідає 
їм на це запитання. 
«Прихід Ісуса Христа 
означає близькість 
Бога до людини. Не 
людина прийшла до 

Бога, але Господь 
прийшов до людини. 
Не людина торкнулася 
Бога, але Він торкнувся 
її», - підкреслив Глава 
Церкви.

На думку Блаженнішого 
Святослава, в особі 
Ісуса Христа ми 
бачимо прихід до нас 
Царства Божого - 
реального, видимого, і 
відчуваємо присутність 
Бога між людьми. «Ісус 
промовляє: “Блаженний 
той, хто через мене не 
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Пðàçíèê ñâÿòîгî Аðхàíгåлà 
Мèхà¿лà

8-го листопада ми 
святкуємо празник 
святого Архангела 
Михаїла.  Ім’я Михаїл 
означає «як Бог».  
Українська Католицька 
Церква віками 
вшановує Архангела 
Михаїла.  Багато 
церков і чоловіків носят 
це ім’я на вшанування 
дорогого захисника 
Небесного Трону. 
Святий Михаїл обраний 
покровителем Східної 
України.

Спочатку був лише 
Бог. Бог є Предвічний, 
без початку і без кінця.  
Перед усім живим,  і 
чоловіком, з любові Бог 

сотворив ангелів. 

Ангели були 
безтілесними духовними 
істотами.  Вони були 
створені, щоб знати, 
любити і служити Богові.  
Бог випробував ангелів, 
щоб знати чи вони 
справді люблять Його і 
виконують Його волю. 
Деякі не послухали Бога 
і були скинуті в безодню 
Архангелом Михаїлом, 
повелителем небесних 
духів, добрих ангелів. 
Ангели, які відмовилися 
покоритися волі Божій, 
були скинуті в безодню 
вічного страждання.  
Дияволи, чи злі ангели, 
шукають шляхів 

спокушення чоловіка на 
гріх, відмови від Бога, 
від виконання Його 
святої волі.

Святий Михаїл та інші 
ангели охороняють 
нас від зла.  Ми 

звертаємося до них 
при потребі.  Бог також 
призначив кожному з 
нас Ангела-Хоронителя, 
який перебуває при нас 
і пильнує, щоб нічого 
злого з нами не сталося.  

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 28)



спотикнеться...” Що ж 
Він мав на увазі? Люди 
так звикли, що Бог є 
далеко; що до Нього 
треба кричати, щоб 
Він почув; треба майже 
силою стукати в двері 
Небесного Царства, 
щоб Господь нам їх 
відчинив... Тож коли в 
Євангелії зазначено, 
що Він є близько, то 
люди тепер навіть у 
це не вірять», - сказав 
проповідник.

Блаженніший Святослав 
вважає, що все те, що 
Ісус хоче дати людині, 
вона не завжди хоче 
прийняти. Вона повинна 
повірити і бути з Богом, 
який є частиною її 
життя. «Я думаю, що це 
складне питання “хто 
ти є?” мусить поставити 
собі кожен християнин. 
А хто ж такий християнин 
сьогодні? - роздумує 
Предстоятель і додає: 
- Християнин - це той, 
хто охрещений в ім’я 
Отця, і Сина, і Святого 

Духа. І це той, хто своїм 
життям проповідує 
добру новину, що Бог 
є близько. Християни 
живуть у Бога, а 
Він живе в них. Ось 
хто є християнами», 
- наголосив Глава 
Церкви.

Предстоятель запевнив, 
що Бог є близько 
до нас, проте і ми 
мусимо бути близько до 
Нього. А також те, що 
кожного дня ми маємо 
старатися бути в душі 
і в серці справжніми 
християнами. «Ми зараз 
живемо в непростому 
світі. Ми живемо у світі, 
який Папа Римський 
Франциск назвав 
третьою світовою 
війною, що ведеться 
частинами в різних 
куточках світу. Ми 
є на порозі нової 
технічної революції, яка 
поставить виклик усім 
інституціям цього світу», - 
підсумував Блаженніший 
Святослав.

Глàâà УГКЦ: «Нå шуêàймî ñîб³ ³íшèх мåñ³й, бî â Бîç³ є 
íàшà ñèлà, â³ðà ³ ïåðåмîгà!»
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Аïîñòîлüñüêèй íуíц³й ïî³íôîðмуâàâ Пàïу ïðî ïîл³òèчíу, 
цåðêîâíу òà åêумåí³чíу ñèòуàц³ю â Уêðà¿í³
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Папа Франциск 7 
жовтня прийняв у 
приватній аудієнції 
Клаудіо Ґуджеротті, 
Апостольського нунція в 
Україні.

Як повідомили в 
Апостольській нунціатурі 
в Україні, під час 
зустрічі, Святіший Отець 
хотів бути детально 
поінформованим щодо 
політичної, церковної 

та екуменічної ситуації 
в Україні, і особливо 
щодо тих людей, які 
страждають через війну 
на Донбасі. Він хотів 
дізнатися про стан Своєї 
гуманітарної ініціативи 
«Папа для України».

Папа надав також 
детальні інструкції 
Нунцію для його 
діяльність та пріоритети 
для наслідування.

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

Він додав, що ми повинні 
об’єднуватися і нам не 
варто забувати, що в 
Бозі є наша сила, віра і 
перемога! «Не шукаймо 
собі інших месій. Ми в 
Україні часто шукаємо 
месію, новоявленого, 
який прийде і все 
приведе до ладу. У 
часи Майдану люди 
так вдивлялися в тих 
лідерів, які виходили на 
сцену і запитували: “А 
це він? Чи це не він? Чи 
нам потрібен інший?» 
- згадує Предстоятель 
УГКЦ події Революції 
гідності.

«Бажаю вам тут, в 
Англії, бути справжніми 
християнами! Якщо вас 
запитуватимуть, хто 
є ті українці, греко-
католики, чи вони є ті, 
чи інших нам чекати, 
- аби ви могли вільно 
сказати, що ми є вірні 
Богові і в нас для цього 
світу об’являється живий 
воскреслий Христос», 
- наголосив Глава 

Церкви.

Нагадаємо, що 
Блаженніший Святослав 
з 19 по 31 жовтня 
здійснює офіційний 
душпастирський візит 
до Великобританії на 
запрошення владики 
Гліба (Лончини), 
Єпарха єпархії 
Пресвятої родини в 
Лондоні. Ця подія є 
особливо важливою 
для Української Греко-
Католицької Церкви у 
Великобританії, тому 
що у 2017 році минає 
60-літній ювілей від її 
заснування.
 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
v ideo/g lava_ugk t s_
ne_shukaymo_sob і_
іnshih_mesіy_bo_v_bozі_
ie_nasha_si la_vіra_і_
peremoga_80768.html

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 29)
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26 по 29 жовтня у 
Лондоні проходила 
цьогорічна зустріч 
Східних католицьких 
єпископів Європи. 
Спеціальною нагодою 
для цього стало 
відзначення 60-річчя 
від дня заснування 
А п о с т о л ь с ь к о г о 
екзархату для українців, 
який Папа Бенедикт 
XVI 2013 року підніс до 
рангу єпархії.

Цього року єпископи 
Східних Католицьких 
Церков зосереджуються 
на темі: «Керигма-
Катехиза-Містагогія» 
( п р о г о л о ш е н н я 
Євангелія Христового, 
його поглиблення і його 
святкування). Вибір теми 
зумовлений численними 
викликами, такими 
як міграція багатьох 
східних католиків до 
регіонів і країн різних 
християнських традицій 
і деномінацій. Східні 
Католицькі Церкви 

намагаються 
відповісти на ці 
виклики через 
нове відкриття 
е л е м е н т і в 
власної східної 
традиції.
На початку 
з у с т р і ч і 
Апостольський 
нунцій у 
Великобританії 
Архиєпископ 
Е д в а р д 

Апостольський Нунцій 
представив Святішому 
Отцеві подарунок – 
скляний підсвічник у 
вигляді троянди, який 
Католики з Донбасу 

Аïîñòîлüñüêèй íуíц³й ïî³íôîðмуâàâ Пàïу ïðî ïîл³òèчíу, 
цåðêîâíу òà åêумåí³чíу ñèòуàц³ю â Уêðà¿í³

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)

хотіли подарувати Папі 
Римському на знак 
відданості та вдячності, 
з нагоди останнього 
візиту Нунція в області.
«Папа Франциск просив 

Нунція виразити Його 
батьківську любов до всіх 
українці, запевняючи 
їм Свою молитву та 
благословення», - 
йдеться у повідомленні.

h t t p s : / / r i s u . o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _ news/
ca tho l i c s/apos to l i c_
nunciatura/68714

Йосиф Адамс передав 
папське привітання 
і благословення 
Папи Франциска для 
учасників конференції. 
На церемонії відкриття 
також був присутній 
владика Пол МакАлінан, 
Є п и с к о п - п о м і ч н и к 
В е с т м і н с т е р с ь к и й , 
який від імені Його 
Еміненції Кардинала 
Вінсента Нікольса 
привітав представників 
дванадцяти Східних 
Католицьких Церков 
Європи, що беруть 
участь у цьогорічній 
зустрічі. Церемонія 
відкриття також 

включала презентацію 
про історію єпархії 
Пресвятої родини.
Тоді відбулася перша 
сесія – «Керигма». Її 
розгляд розпочали 
презентацією о. д-ра 
Тараса Барщевського 
(Загреб) на тему: 
«Апостольска керигма 
– проголошення смерті 
і воскресіння Христа 
в катехизі єпископа». 
Опісля владика Богдан 
(Дзюрах) (Київ) виголосив 
доповідь: «Приготування 
нового Загального 
катехитичного довідника 
і внесок Східних 
Католицьких Церков». 

Другу сесію – «Катехиза» 
– представила д-р 
Кароліна Фарей 
( В е л и к о б р и т а н і я ) , 
доповідаючи на 
тему: «Благовіщення: 
педагогіка для катехизи». 
Під час третьої сесії, 
п. Джак Фігель (США) 
представив «Катехизу у 
ХХІ сторіччі». По кожній 
презентації слідувала 
сесія питань і відповідей.  
Після робочих 
сесій, Божественну 
Літургію в храмі 
Святого Бонавентури 
відслужив владика 

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 30)



05 ëèñòîïàäà 2017 p.  30

«Уêðà¿íà âêîòðå â³äчуâàє ñåбå â лàбåòàх ñмåðò³ ³ í³êîму 
íå ïîòð³бíîю», - Глàâà УГКЦ
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Україна сьогодні 
спливає кров’ю. Десятки 
тисяч вдів і матерів 
оплакують своїх синів. 
Укотре знову Україна 
відчуває себе в лабетах 
смерті і нікому не 
потрібною, ні Заходу, ні 
Сходу. Усі сприймають 
нас як проблему, для 
котрої не знаходять 
розв’язку. Але сьогодні 
Христос мовить до нас: 
не плачте! Вставайте! 
Я є вашим виходом 
і надією! Боротися і 
перемагати – це наш 
вихід.

Про це сказав 22 жовтня 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час проповіді до 
вірних у Манчестері, де 
на запрошення владики 
Гліба (Лончини), єпарха 
єпархії Пресвятої 
родини в Лондоні, 
перебуває з офіційним 
душпастирським візитом 
до Великобританії.

За повідомленням 
Д е п а р т а м е н т у 
інформації УГКЦ, 

Патріарх  Святослав 
привітав із 60-річчям 
створення екзархату та 
єпархії Пресвятої родини 
УГКЦ у Великобританії. 
«Ми бачимо, що тих 60 
років були непростими. 
Проте ці роки були 
досвідом того, що 
Господь Бог є з нами в 
кожній, навіть найважчій 
хвилині нашого 
буття: церковного і 
національного, Він 
навідався до народу 
свого. Він був, є і буде 
з нами!» – сказав 
Предстоятель УГКЦ.

Духовний лідер 
українських греко-
католиків провів 
паралель біблійної 
історії міста Наїн з 
історією громади УГКЦ 
у Великобританії. «Після 
Другої світової війни, 
будучи заручниками 
війни, яка несла смерть, 
багато синів і дочок 
нашої землі потрапили 
на цей туманний 
Альбіон... Хто мав 
їм допомогти? Мені 
розповідали, що наші 
люди були змушені раз 
на тиждень іти до поліції 
отримувати печатку в 

документи, здається, аж 
до 67 року. Наших людей 
навіть не називали 
українцями, бо казали, 
що такої держави, як 
Україна, не існує», – 
розповів Блаженніший 
Святослав.

Ті бійці, продовжив 
Предстоятель, за вільну 
незалежну Україну, 
здавалося б, втратили 
будь-яку надію на волю, 
на здійснення того, за 
що вони платили своєю 
кров’ю, за що померли 
у нерівній боротьбі 
сотні синів і дочок 
нашої української землі. 
«Але, гадаю, гуртуючись 
довкола своїх 
українських церков, 
вони чули цей голос: не 
плач! Кажу тобі, встань! 
І вони встали, жили, 
творили і залишили 
нам сьогодні у спадок 
чудові храми, культуру, 
витвори мистецтва, 
залишили своїх 
нащадків і залишили нам 
свою мрію про вільну 
незалежну Україну. 
Воскреслий Христос 
нам її подарував. Наші 
українці в Британії 
співали: Христос 

воскрес, воскресне й 
Україна. І так сталося», 
– відзначив проповідник.

«Нехай буде 
благословен Господь, 
який для нашого народу 
тут об’явив себе як 
вихід з безвиході, рукою 
допомоги там, де ніхто 
з людей тої допомоги 
не хотів дати», – сказав 
архиєрей.

Глава Церкви передав 
сердечний привіт 
від братів і сестер з 
України, від матірньої 
землі. «Святкуючи цей 
ювілей, ми відчуваємо, 
що Бог навідався до 
народу свого. Він є 
сьогодні з нами і буде 
повіки», – наголосив 
на завершення Глава 
Церкви.

Нагадаємо, офіційний 
візит Глави УГКЦ до 
Великобританії триває з 
19 по 31 жовтня 2017 
року.

h t t p s : / / r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
ukra ine_and_wor ld/
ukrainians_outside_of_
Ukraine/68709

Донато Оліверіо з 
Лунгро (Італія). Хор 
цього дня співав 
грецькою, українською, 

англійською та 
італійською мовами, 
в і д д з е р к а л ю ю ч и 
багатство та 

різноманітність різних 
Східних Католицьких 
Церков.

h t t p s : / / r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/68783

У Лîíäîí³ òðèâàє çуñòð³ч ïðåäñòàâíèê³â äâàíàäцÿòè 
Сх³äíèх Кàòîлèцüêèх Цåðêîâ Єâðîïè

(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)
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УГКЦ цими днями 
перебуває у 
В е л и к о б р и т а н і ї 
з офіційним 
душпастирським візитом 
на запрошення владики 
Гліба (Лончини), єпарха 
єпархії Пресвятої 
родини в Лондоні. 
Офіційний візит Глави 
УГКЦ до Великобританії 
тривав з 19 по 31 
жовтня 2017 року.

За повідомленням 
Д е п а р т а м е н т у 
інформації УГКЦ, 
Святослав 29 жовтня 
2017 року під час 
проповіді до вірних 
у катедрі Пресвятої 
родини в Лондоніт 
говорив про місію 
українців у Європі 
– «стати «доброю 
нивою», на яку впало 
Боже Слово і принесло 
добрий плід».

«Століттями Україна 
називалася житницею 
Європи. Не тільки тому, 
що в нас була добра і 
родюча земля. Не тільки 
тому, що багато зерна 
прибувало до Європи 
з наших українських 
земель. Однак сьогодні 
ця житниця засіває 
Європу ще й іншим 
зерном. За важких 
обставин, а саме через 
біль, терпіння і сльози 

України та економічні 
виклики, перед яким 
наші люди повинні 
шукати кращої долі 
в країнах Європи, 
Господь бачить кожного 
з нас як насінину, - 
насінину, що має засіяти 
зах ідноєвропейську 
землю, в якої хтось 
вкрав Боже Слово. Ми 
маємо засіяти цю землю 
словом Христового 
Євангелія», - наголосив 
Глава УГКЦ.

На думку Блаженнішого 
Святослава, кожен із 
нас покликаний свідчити 
свою християнську віру 
там, де він є: «На роботі 
або навіть стоячи перед 
британськими властями, 
які запитують скрізь 
про ваш паспорт і візу, 
ви повинні свідчити, 
що насамперед є 
християнами. Адже Бог 
бажає, щоб ми були 
тим зерном, що засіє ці 
країни для нової справи 
- нової євангелізації», 
-запевняє проповідник.

Глава УГКЦ подякував 
від імені всієї Церкви 
Папі Римському, з 
благословення якого 
був створений спочатку 
екзархат, а потім єпархія 
УГКЦ у Великобританії, 
а також усім 
священикам, владикам, 
зокрема владикам 
Глібові (Лончині) та 

Павлу (Хомницькому), 
єпископам і громаді, 
яка сіяла і сіє там Боже 
Слово: «Наступного 
року храму (катедрі 
Пресвятої родини. - 
Ред.) буде 50 років, 
відколи українська 
громада збирала для 
нього кошти. Ця святиня 
є видим знаком, що 
Боже Слово дало плід у 
нашому народі. Любов 
до Бога і солідарність 

українців збудували цей 
храм у Великобританії 
та гуртували наші 
громади довкола 
Церкви», - сказав 
Предстоятель УГКЦ.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
ukra ine_and_wor ld/
i n t e r n a t i o n a l _
relations/68799

Photo: http://news.ugcc.ua

05 ëèñòîïàäà 2017 p.  31



05 ëèñòîïàäà 2017 p.  32

Пàïà: Дîбðèй Пàñòèð íå гèäує äîòîðêàòèñÿ äî 
ïîðàíåíîгî ò³лà
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Добрий пастир 
наближається до тих, 
кого відкинули немов 
непотріб, здатний 
зворушуватися та не 
гидує доторкатися 
до пораненого 
тіла. Натомість той, 
хто прямує шляхом 
клерикалізму, завжди 
наближається або до 
грошей, або до тих, які 
тепер при владі. Такими 
думками поділився Папа 
Франциск, коментуючи 
в понеділок, 30 жовтня 
2017 р., під час 
проповіді у каплиці 
«Дому святої Марти» 
євангельську розповідь 
про зцілення скорченої 
жінки в суботу.

Святий Лука розповідає, 
як Ісус одного разу 
зустрів у суботу в 
синагозі жінку, що 
протягом вісімнадцяти 
років була скорченою та 
не могла випростатися. 
Проповідник звернув 
увагу на те, що євангелист 
використовує 5 дієслів, 
описуючи дії Ісуса: 
«побачив», «прикликав 
її», «промовив до неї», 
«поклав на неї руки» та 
«зцілив». Це є «слова 
близькості», тому що 
«добрий пастир завжди 
є близьким».

Старшина синагоги, 
обурений чудом, 

звершеним у суботу, 
насварив людей. 
Мовляв, є шість днів, 
призначених для праці, 
то нехай тоді приходять 
і оздоровляються. Як 
зауважив Святіший 
Отець, тогочасні 
клерикали, тобто, 
законовчителі, фарисеї, 
садукеї та вельможі, 
жили відокремлено від 
люду, постійно його 
картаючи. Вони не були 
добрими пастирями, 
бо були «замкненими 
у своїй групі». Вони не 
цікавилися людом, хіба 
що, пожертвами…

Натомість, Ісус, вів 
далі Папа, є близьким 
до людей, а Його 
близькість походить від 
того, що Він відчував 
у Своєму серці. Він 
умів «зворушуватися», 
як про це розповідає 
інший євангельський 
уривок. «Саме тому 
Ісус завжди перебував 
серед людей, яких 
згадане клерикальне 
угруповання відкидало, 
немов непотріб: 
серед убогих, хворих, 
грішників, прокажених, 
всіх інших, тому що 
Ісус був здатний 
зворушуватися перед 
обличчям недуги, був 
добрим пастирем», – 
мовив проповідник, 
додаючи:

«Добрий пастир 

наближається і вміє 
зворушуватися. І я б 
сказав, що третьою 
рисою доброго пастиря 
є не соромитися 
доторкнутися до 
пораненого тіла, як Ісус 
повівся з цією жінкою: Він 
доторкнувся, “поклав на 
неї руки”. Він доторкався 
до прокажених, до 
грішників…». Бо не 
вистачить лишень 
сказати, що я з тобою 
близький духом, бо це 
також є виявом тримання 
дистанції. Добрий 
пастир «робить те, що 
зробив Бог Отець», 
тобто, наблизився до 
нас у тілі Свого Сина.

А до кого наближаються 
ті інші, що прямують 
стежками клерикалізму? 
«Вони завжди 
наближаються або 
до тих, хто на даний 
час при владі, або до 
грошей, – відповідає 
Папа. – Вони є поганими 
пастирями. Вони 
думають лише про те, 
як зачепитися за владу, 
бути приятелями влади, 
готові щодо всього 
домовлятися й думають 
лише про свою кишеню. 
Вони є лицемірами, 
здатними на все. Їх не 
турбує люд. І коли Ісус 
звертається до них цим 
чудовим прикметником, 
часто називаючи їх 
“лицемірами”, вони 
ображаються, мовляв, 

ми завжди дотримуємося 
закону».

Підсумовуючи, Святіший 
Отець зазначив, що 
для Божого люду 
великою благодаттю є 
мати добрих пастирів, 
схожих до Ісуса, які не 
гидують доторкатися 
до пораненого тіла, 
пам’ятаючи, що всі 
ми будемо суджені 
саме відповідно до 
цього: я був голодний, 
хворий, ув’язнений… 
«Критеріями протоколу 
останнього суду є 
критерії близькості, 
цілковитої близькості, 
що полягає в дотикові, 
в тому, щоб розділяти 
становище Божого 
люду. Не забуваймо 
про це: добрий пастир 
завжди наближається до 
людей, наслідуючи Бога, 
Який наблизився до нас 
і втілився в Ісусі Христі», 
– закликав Папа.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/10/30/
папа_добрий_пастир_
не_гидує_доторкатися_
д о _ п о р а н е н о г о _
тіла/1345953
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Пîíàä 2500 уêðà¿íц³â íàçâàí³ «ïðàâåäíèêàмè» çà 
ñïàñ³ííÿ єâðå¿â ï³ä чàñ II Сâ³òîâî¿ â³йíè

24 жовтня 2017 p.

Понад 2500 українців 
отримали звання 
«праведника народів 
світу», титул, який 
надається не-євреям, 
які рятували євреїв 
від знищення під час 
II Світової війни, 
-повідомив амбасадор 
Ізраїлю в Україні Еліав 

Білоцерковський.

«На сьогодні 2 573 
громадянина України 
визнані "праведниками 
народів світу"... Інститут 
Яд Вашем напружено 
працює над виявленням 
тих, хто рятував, і тих, 
хто був врятований», - 
сказав амбасадор під 
час щорічної церемонії 

н а г о р о д ж е н н я 
дипломами та медалями 
"праведників народів 
світу", яка відбулася в 
Києві в понеділок.

Ізраїльський дипломат 
нагородив шість сімей, 
члени яких рятували 
євреїв під час II Світової 
війни, - повідомили 
к о р е с п о н д е н т и 

інтерфаксу в Україні.

Translated into Ukrainian 
from an article on 
h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
en/ i ndex/a l l _news/
o t h e r _ c o n f e s s i o n s /
judaism/68736/

Пàïà: ïðèíцèïè гумàí³òàðíîгî ïðàâà ïîâèíí³ 
буòè ââåäåí³ у ïðàêòèêу

28 жовтня 2017 p.
 
«Захист цивільного 
населення у конфліктах 
– Роль гуманітарних 
організацій та 
г р о м а д я н с ь к о г о 
суспільства», – 
такою була тема 
Третьої Конференції 
з міжнародного 
гуманітарного права, 
що відбувалась в 
офіцерській академії 
Карабінерів у Римі 27-
28 жовтня 2017 року.

Учасників заходу, 
серед яких було багато 
представників світу 
політики та італійського 
уряду, у суботу, 28 
жовтня 2017 р., в 
Климентинському залі 
апостольського палацу 
прийняв на приватній 
аудієнції Святіший 
Отець, відразу на 
початку своєї промови 
зазначаючи: «Ця 

тема має особливе 
значення з нагоди 40-ї 
річниці прийняття двох 
Додаткових Протоколів 
до Женевських 
конвенцій про захист 
жертв збройних 
конфліктів.

Святий Престол, 
переконаний в істотно 
негативному характері 
війни і в тому, що 
прагнення її скасування 
є більш гідним людини, 
ратифікував ці два 
Протоколи з наміром 
підтримати «гуманізацію 
наслідків збройних 
конфліктів». Він належно 
оцінив, зокрема, ті 
розпорядження, які 
стосуються захисту 
цивільного населення 
та дібр, необхідних 
для збереження 
їхнього життя, пошани 
до медичного та 
духовного персоналу і 
захисту культурних та 

релігійних дібр, як також 
природного довкілля, 
нашого спільного дому».

Глава Держави-Міста 
Ватикану зазначив, 
що Свята Столиця 
також свідома 
занедбань та сумнівів, 
які характеризують, 
зокрема, Другий 
Додатковий Протокол, 
який стосується захисту 
жертв збройних 
н е м і ж н а р о д н и х 
конфліктів, та далі 
вважає запропоновані 
засоби відчиненими 
дверима для подальшого 
розвитку міжнародного 
гуманітарного права, 
щоб у майбутньому вони 
зуміли належно брати 
до уваги характерні 
риси сучасних 
збройних конфліктів 
та притаманних їм 
фізичних, моральних і 
духовних страждань.

Незважаючи на гідну 
похвали спробу, за 
допомогою кодифікації 
гуманітарного права, 
зменшити негативні 
наслідки ворожості до 
цивільного населення, 
дуже часто з різних 
місць, де точиться війна, 
доходять свідчення 
про жахливі злочини 
над людьми та їхньою 
гідністю, вчинені з 
погордою елементарних 
гуманітарних основ. 
Зображення мертвих 
людей, покалічених 
та обезголовлених тіл 
наших закатованих 
братів та сестер, 
розп’ятих, принижених 
навіть після смерті, 
звертаються до сумління 
людства.

З іншого боку, 
чуємо також новини 
про зруйнування 

(Пðîäîâæåííÿ íà ñò. 34)



пам’яток тисячолітньої 
культури, лікарень, 
шкіл, позбавляючи цілі 
покоління їхнього права 
на життя, здоров’я 
та освіту. А скільки 
зруйновано храмів та 
місць культу, часто саме 
в момент звершень 
літургійних обрядів, 
що спричинило велику 
кількість жертв вірних 
та священнослужителів, 
порушуючи, таким 
чином, їхнє право на 
релігійну свободу.

Папа підкреслив, що 
сьогодні, на жаль, 
поширення таких 
негативних інформацій 
призводить до 
перенасичення, яке 
знечулює та спонукає 
суспільства вважати 
відносним серйозність 
таких проблем, 
призводячи до того, що 
людям щоразу важче 
виходити назустріч 
жертвам із співчуттям 
та солідарністю. 
Тому, як наголосив 
Вселенський Архиєрей, 
необхідне навернення 
сердець, відкритість на 
Бога та ближнього, що 
спонукає осіб подолати 
байдужість та жити у 
солідарності, з якої 
випливає дбання про 
страждаюче людство.

Серед іншого, Глава 
Католицької Церкви 
наголосив, що дуже 
приємно бачити численні 
прояви солідарності та 
милосердної любові 
навіть у часах війни: 
«Є багато людей, 
багато харитативних 
груп та неурядових 
організацій, у Церкві 
та поза нею, члени 
яких долають труднощі 
та небезпеки, лікуючи 
поранених та хворих, 
ховаючи померлих, 
даючи їжу голодуючим 
та напуваючи спраглих, 
відвідуючи в’язнів». Саме 
згідно із цими нашими 
ділами милосердя 
Господь судитиме нас 

після закінченні нашої 
земної мандрівки.

Далі Папа Франциск 
висловив побажання, 
щоб гуманітарні 
організації завжди 
могли діяти згідно із 
фундамен тал ьними 
принципами гуманності, 
н е у п е р е д ж е н о с т і , 
нейтральності та 
незалежності. «А тому, 
прагну, щоб ці принципи, 
які лежать в основі 
гуманітарного права, 
могли бути прийнятими 
у сумліннях комбатантів 
та гуманітарних 
працівників для 
того, щоб їх ввести 
у практику», – 

Пàïà: ïðèíцèïè гумàí³òàðíîгî ïðàâà ïîâèíí³ 
буòè ââåäåí³ у ïðàêòèêу
(ïðîäîâæåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿ ñòîð³íêè)
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підсумував Єпископ 
Риму, пригадуючи про 
важливість молитви 
у цьому непростому 
процесі. А на закінчення 
він пригадав слова 
Ісуса Христа: «Все, що 
ви зробили одному з 
Моїх братів найменших 
– ви Мені зробили» (Мт. 
25, 40).

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/10/28/
п а п а с л і д _
в п р о в а дж у в а т и _ у _
ж и т т я _ п р и н ц и п и _
г у м а н і т а р н о г о _
права/1345737

-ANSA
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У Пàòð³àðшèй ñîбîð ïðèâåçуòü мîщ³ ï³äï³лüíîгî 
єïèñêîïà УГКЦ

19 жовтня 2017 p. 

У Патріарший 
собор Воскресіння 
Христового УГКЦ у 
Києві 12 листопада 
привезуть мощі 
б л а ж е н н о г о 
священномученика 
В а с и л і я 
Величковського, який 
очолював УГКЦ у часи 
підпілля.

Захід з вшанування 
пам’яті Блаженного 
відбудеться після 
третьої Літургії, яка 
розпочинається об 
11:00, повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

Вірні та гості собору 
зможуть дізнатися про 
життя блаженного 
Василія в часи підпілля, 
його нескореність 
режиму тогочасної 
влади, подивитися 
сценку з в’язничного 
п е р е б у в а н н я 
священномученика , 
а також надихнутися 
духовним співом гурту 
«МетаНоя». Особливим 
моментом заходу 
буде свідчення родини 
блаженного Василія 
– Ірини Коломієць та 
Корнелія Петришина.

Програму заходу 
розробили Тетяна 
та Олег Чихарівські, 

подружжя зі Львова, 
які займаються 
поширенням набожності 
до блаженного Василія, 
спільно з сестрами-
редемптористками МНІ 
і братами Київської 

Трьохсвятительської 
духовної семінарії.

h t tps : // r i su .o rg .ua/
ua/ index/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/68664


