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Філядельфійська Архиєпархія вітає о. 
Андрія Рабія нового єпископа-помічника

М и т р о п о л и т -
Архиєпископ Стефан 
Сорока і Єпископ-
помічник Іван Бура, 
разом з духовенством, 
членами монаших чинів 
та вірні Філадельфійської 
Української Католицької 
Архиєпархії радісно 
вітають призначення 
всечеснішого отця 
Андрія Рабія, священика 
нашої архиєпархії, 
єпископом-помічником 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Української Католицької 
Митрополії.  Його 
призначено титулярним 
єпископом Германісіани.  
Святіший Отець 
Франциск, Папа 
Римський, погодився  і 
затвердив рекомендацію 
п р и з н а ч е н н я 
з а п р о п о н о в а н е 
Синодом Українських 
Католицьких Єпископів.  

Всечесніший отець 
Андрій Рaбiй пройшов 
священичий вишкіл 
в нашій Українській 
Католицькій семінарії св. 
Йосафата, навчаючись 
на Католицькому 

Університеті Америки та 
Домініканському Будинку 
Студій у Вашінґтоні, 
О.К. Він був висвячений 
на священика у 
нашій Архиєпархії і 
служив в декількох 
парафіях з посвятою та 
ентузіазмом. 

Всечесніший отець 
Андрій Рабій повернувся 
до Католицького 
Університету Америки 
для подальших студій 
канонічного права і 
служив у Митрополичому 
Трибуналі. Його турбота 
та переживання за душі 
вірних, які живуть далеко 
від вже заснованих 
парафій, спричинили 
започаткування нової 
місійної парафії у 
Ланкастері, Української 
Католицької парафії 
св. апостола Андрія. 
Нещодавно, він зміг 
успішно перенести 
осідок парафії Різдва 
Пресвятої Богородиці 
з центра міста Редінґ 
в кращу околицю, з 
усіма майже новими 
п р и м і щ е н н я м и 

потрібними для 
діяльності та розвитку 
парафії. Всечесніший 
отець Андрій Рабій 
служить протосинкелом 
та віце-канцлером в 
Архиєпархії, в той самий 
виконуючи пастирську 
роботу в парафіях.

Наша Архиєпархія 
та наша Українська 
Католицька Церква 
добре скористають з 
динамічного, живого та 
посвяченого служіння, 
яке проявив наш 
н о в о п р и з н а ч е н и й 

кандидат на єпископа. 
Ми вітаємо його. 
Зі свого боку ми 
обіцяємося підтримати 
його нашими молитвами, 
заохочуваннями та 
розділенням радості 
у його єпископському 
служінні.

Нехай Господь 
Бог благословить 
всечеснішого отця Андрія 
Рабія у найрізноматніші 
способи у цей час як він 
розпочне своє служіння 
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(продовæення ç попередньо¿ сторінки)

як єпископ Церкви. Наші 
щиросердечні вітання 
на многії і благії літа! 

Біографія

У вівторок, 8 серпня 
2017 року, Святіший 
Отець Франциск, 
Пара Римський, 
призначив всечеснішого 
отця Андрія Рабія 
єпископом-помічником 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Української Греко-
Католицької Архиєпархії. 
Всечесніший отець 
Андрій Рабій на 
даний час служить 
П р о т о с и н к е л е м , 
віце-канцлерем у 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к і й 
Архиєпархії, також 
він є декан Лігай-
Скуйкил (Lehigh 
Schuylkill) деканату у 
штаті Пенсильванія. 
Він є членом колегії 
єпархіальних дорадників, 
а р х и є п а р х і а л ь н о ї 
фінансової ради, 
пресвітерської ради, 
а р х и є п а р х і а л ь н о ї 
адміністративної ради, 
адмістративної ради 
про Конференції 
Католицьких Єпископів 
штату Пенсильванія.

Всечесніший отець 
Андрій Рабій народився 
1 жовтня 1975 року, у 
місті Львові, Україна. 
Його батьки, Антон та 
Ірина Рабій проживають 

Філядельфійська Архиєпархія вітає о. Андрія Рабія 
нового єпископа-помічника

у селі Зимна Вода, 
Львівської області. В 
нього є молодший брат, 
Віталій, одружений з 
Іриною. У них є двоє 
дітей, Андріан та 
Юліана, і проживають 
в Україні.

Всечесніший отець 
Андрій закінчив 
З и м н о в о д і в с ь к у 
середню школу #1, 
у Львівській області. 
Восени 1992 року він 
поступив до Івано-
Франківської семінарії, 
де два роки вивчав 
філософію. У серпні 

1994 року він приїхав 
до Сполучених Штатів 
Америки продовжити 
студії в Українській 
Католицькій семінарії св. 
Йосафата і навчатися 
на Католицькому 
Університеті Америки 
(The Catholic University 
of America) у Вашінґтоні, 
ОК. Закінчивши 
один рік вивчення 
англійської мови у 
Митропольному Коледжі 
при Католицькому 
Університеті, він був 
зарахований студентом 
на філософський 
та релігієзнавчий 

факультети того ж 
університету. У травні 
1999 року він отримав 
ступінь бакалавра 
філософії.

У вересні 1999 року 
отець Андрій став 
студентом богослов’я в 
Домініканському Домі 
Студій (Dominican House 
of Studies) у Вашінґтоні 
ОК. Він закінчив 
чотирирічну програму 
у три роки і отримав 
ступінь магістра 
богослов’я “cum laude” 

ВИСВЯЧЕННЯ ОТЦЯ РАБІЯ В СОБОРІ НЕÏОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 
19 ГРУДНЯ 2001 РОКУ  ( “Шлях” 20 січня 2002 p.)  

(Ïродовæення на ст. 3)
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у травні 2002 року.

Всечесніший отець 
Андрій був висвячений 
на піддиякона у травні 
1998 року і дияконом 
у листопаді 1999 
року Митрополитом 
Степаном Суликом. 
Священичі свячення 
він прийняв з рук 
Митрополита Стефана 
Сороки у грудні 
2001 року в Катедрі 
Непорочного Зачаття 
Пречистої Діви Марії у 
Філадельфії.

По закінченні 
богословських студій, 
його було призначено 
адміністратором церкви 
Різдва Пресвятої 
Богородиці у Ню 
Бронсвік (2002-2003; 
2004-2005), церкви св. 
Михаїла Архистратига 
у Гилсборо, та 
на короткий час 
адміністратором церкви 
Непорочного Зачаття 
у Гилсайді, у штаті Ню 
Джерзі.

Восени 2005 року 

всечесніший отець 
Андрій повернувся 
до Католицького 
Університету Америки у 
Вашінґтоні ОК, вивчати 
канонічне право. У 
травні 2008 року він 
отримав ліцензіат в 
канонічному праві, 
захистивши дисертацію 
про патріарший 
трибунал.

Починаючи з весни 
2008 року він служить 
парохом в церкві 
Різдва Пресвятої 

Богородиці в Редінґ, 
штат Пенсильванія, 
де недавно успішно 
переніс парафію на 
нове місце і приміщення. 
Він також служить в 
церкві св. Апостола 
Андрія в Ланкастері, 
штат Пенсильванія, 
новоствореній місійній 
парафії, яку він 
започаткував у лютому 
2013 року.

Філядельфійська Архиєпархія вітає о. Андрія Рабія 
нового єпископа-помічника

Офіційне повідомлення щодо хіротоні¿ о. Андрія Рабія

(продовæення ç попередньо¿ сторінки)

Архиєпископ Стефан Сорока, Митрополит Філадельфійської 
Української Католицької Архиєпархії з радістю повідомляє, що 
новопризначений єпископ-помічник Андрій Рабій буде висвячений 
архиєреєм Його Блаженством Святославом Шевчуком під час 
Архиєрейської Божественної Літургії з нагоди відкриття Синоду 
єпископів УГКЦ у неділю, 3 вересня 2017 року, в Архикатедральному 
Соборі св. Юра у Львові, в 11 годині ранку. Співслужителями 
у хіротонії будуть Архиєпископ Стефан Сорока, митрополит 
Філадельфійської Архиєпархії, та Владика Давид Мотюк, єпарх 
Едмонтонської єпархії у Канаді.

Наш Патріарх ласкаво погодився на пропозицію провести хіротонію у місті та країні, де народився 
і виріс владика-номінант, проживають його батьки, брат та родина. Це також відображає подвійне 
вкорінення владики-номінанта у культуру та традицію як України, так і Сполучених Штатів Америки, 
що є особливим даром для нашої Української Католицької Церкви. Нововисвячений Владика Андрій 
одразу прийме в перший раз участь у Синоді Єпископів.

Відтак, Владика Андрій Рабій буде офіційно представлений в Філадельфійській Українській Католицькій 
Митрополії під час відправи Архиєрейської Божественної Літургії в Українській Католицькій Катедрі 
Непорочного Зачаття в Філадельфії, у неділю, 24 вересня 2017 року, в 3 годині пополудні, та 
святковим обідом у Катедральній залі.

Прошу молитися за владику-номінанта Андрія, щоби Господь Бог допоміг йому сповняти справно 
його єпископське служіння. 
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ЗАСІДАННЯ РАДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
АРХИЄÏАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ

У вівторок 8-ого серпня ц.р. відбулося засідання радників Української Католицької Архиєпархії 
Філадельфії з помічником-номінатом о. Андрієм Рабієм.  Розмова була зосереджена на 
приготовлення до рукоположення нового помічника нашої Архиєпархії.

Present were Very Rev. Robert Hitchens, Archbishop Stefan Soroka, Bishop-Elect Andriy Rabiy, Bishop 
John Bura, and Rev. John Seniw.  Missing were Rev. Ivan Turyk, Rev. Taras Svirchuk, CSsR, and Rev. 
Mark Fesniak.  

Photo: Very Rev. Robert Hitchens, Archbishop Stefan Soroka, Bishop-Elect Andriy 
Rabiy, Bishop John Bura, and Rev. John Seniw.  



ÏОЗДОРОВЛЕННЯ ВІД МИТРОÏОЛИТА СТЕФАНА
ДО ЙОГО ÏОМІЧНИКА-НОМІНАТА АНДРІЯ

8-ого серпня ц.р. під час обіду, 
Митрополит Стефан Сорока 
пропонував тост для нового 
помічника-номіната о. Андрія 
Рабія.  Митрополит Стефан 
підкреслив його багато досягнень, 
зокрема в створенні нової місійної 
парафії в Ланкастер, Пенн. 
Єпископ-номінат є дуже відданий 
та присвячений до служіння для 
потребуючих.  
 
З рекомендацією Синоду 
Української Греко-Католицької 
Церкви, Папа Франциск 
поблагословив їхнє рішення 
та оголосив отця Андрія Рабія, 
протосинкеля Філадельфійської 
Архиєпархії єпископом-
помічником до Митрополита —
Архиєпископа Стефана Сороки.  
Митрополит Стефан є дуже радий 
мати його як свого помічника 
.  Всі присутні співали:  “Многая 
Літа!” для єпископа-номіната.  
 
Помічник-номінат  подякував 
усіх за їхні побажання, пошану 
і любов.  Він згадав про свою 
працю в канцелярії.  Спомини 
були гарними і чудовими.  
Помічник-номінат Андрій сказав:  
“Я старатимуся бути якнайкращим 
єпископом.”  Він також подякував 
Архиєпископові Стефанові за 
його підтримку протягом багатьох 
років.  
 
При кінці обіду, єпископ Кир 
Іван Бура подарував торт і 
привітав його.  І знов всі присутні 
співпрацівники з канцелярії 
співали йому:  “Многая Літа!” 
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All Are Called to Prayer during a Holy Pilgrimage on Sunday, 
August 27, 2017 to Assumption BVM Church, Centralia, Pa. 

Centralia, Pa.—On 
the grounds and in 
the Assumption of the 
BVM Ukrainian Catholic 
Church, located on the 
serene mountaintop 
overlooking the 
abandoned, desolate 
borough of Centralia, 
the second annual Call 
to Prayer Pilgrimage will 
be held Sunday, August 
27, 2017.  This date is 
the eve of the Feast of 
the Dormition of the 
Holy Mother of God 
according to the Julian 
calendar. 

The pilgrimage begins 
at 12:00 noon with 
the celebration of the 
Divine Liturgy with 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka as the 
main celebrant and area 
clergy as concelebrants. 
Homilist will be Very 
Reverend Archpriest 
John M. Fields.  Rev. Mr. 
Paul Spotts will serve as 
deacon.  Responses to 
the Divine Liturgy will 
be led by the choir of 
the Patronage of the 
Mother of God Church, 
McAdoo, Pa.  

After the Divine Liturgy, 
a procession will be held 
from the church with 
the Icon of Our Lady 
of Pochaiv where it will 
be placed in the outside 
chapel.

From 1:30 to 3:30 p.m. 
confessions will be 
available for the pilgrims 
at various locations 
throughout the church 
grounds.

There will be a Living 
Rosary prayed at 2:00 
p.m. before the historic 
and jeweled 18th 
century copy of the Icon 
of Our Lady of Pochaiv.  
Father Martin Kobos, 
OFM Conv., pastor of 

Mother Cabrini Church 
in Shamokin, Pa., will 
provide a reflection at 
the conclusion of the 
Living Rosary. 

At 3:00 p.m. Rev. 
Msgr. James T. Melnic 
will celebrate with the 
pilgrims the Akafist to the 
Dormition of the Most 
Holy Mother of God 
before the Holy Shroud 
of the Dormition.

A Call to Prayer 
Sunday, August 27, 2017 

Assumption of the Blessed Virgin Mary 
Ukrainian Catholic Church 
2 Blocks North of Route 42 

Centralia, Pennsylvania 
 

Noon Divine Liturgy Metropolitan Stefan Soroka celebrant 

 

1:30 – 3:30 PM:  Confessions Available 
 

2:00 PM:  Living Holy Rosary with Reflection by Father 
Martin Kobos, OFM Conv. 

 

3:00 PM:  Akafist to the Dormition of the Mother of God 
celebrated by Msgr. James T. Melnic 

 

4:30 PM:  Candlelight Procession with Icon of Our Lady 
of Pochaiv followed by Moleben to the Mother of God 
Metropolitan Stefan Soroka main celebrant and homilist 
 ●Prayers for Healing and Anointing of the Faithful 
 ●Veneration of the Icon of Our Lady of Pochaiv 
 ●Veneration of Icon and Relics of Blessed Bishop 
 Martyr Mykola Charnetsky, C.Ss.R.  the healer of souls 

 

During his historic visit in 2015, His Beatitude Major Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk, Primate of the world-wide Ukrainian Catholic Church, marveled at 
the continuing presence of the church in Centralia and the sense of true 
holiness which pervades the entire property.  His desire is for all people of faith 
to come and experience this holiness, sanctity and serenity as pilgrims to this 
holy place on the mountain.   

All are Welcome! 

At 4:30 p.m. all will 
gather at the outdoor 
chapel for a candlelight 
procession to the church 
for the celebration of a 
Moleben to the Mother 
of God.  Archbishop 
Stefan will again be the 
main celebrant as well 
as homilist during the 
Moleben honoring the 
Blessed Virgin Mary.  
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At the conclusion of the 
Moleben, prayers for 
healing and the anointing 
with holy oils for the 
healing of soul and body 
will take place.  Pilgrims 
will have an opportunity 
to venerate the Icon of 
Our Lady of Pochaiv 
and venerate the icon 
and relics of Blessed 
Martyr Bishop Mykola 
Charnetsky, C.Ss.R., the 
healer of souls.

The icon and relics of 
Blessed Martyr Bishop 
Charnetsky will reside in 
the church for veneration 
throughout the day.

During his historic visit 
in November 2015, 
His Beatitude Major-
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk, Primate 

of  the world-wide 
Ukrainian Catholic 
Church, marveled at the 
continuing presence of 
the church in Centralia.  
He also noted how 
this coal region parish 
fostered four priestly 
vocations and three 
sisters to the religious life.

Patriarch Sviatoslav felt 
a sense of true holiness 
which pervades the entire 
church property.  His 
desire is for all people 
of faith to come and 
experience this holiness, 
sanctity and serenity as 
pilgrims to this holy place 
on the mountain.   

From the visit of 
Patriarch Sviatoslav and 
with the encouragement 
of Metropolitan-
Archbishop Stefan 
Soroka of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of 
Philadelphia, the place 
was designated a holy 
site of pilgrimage.

The first pilgrimage was 
held in 2016 and the 
Very Reverend Michael 
Hutsko, pastor invites 
all people of  faith to 
join with Metropolitan-
Archbishop Soroka and 
clergy for a day of prayer 
and spiritual blessings.

Six years ago, on Sunday, 

August 28, 2011, 
Archbishop Soroka was 
the main celebrant and 
homilist when the parish 
celebrated its Centennial 
Jubilee of its founding.

"The main thing is that 
I want you to hear 
beyond the words," the 
archbishop said. "This 
church is standing after 
100 years, despite the 
mine fire and the town 
leaving, to deliver a 
message to the world: 
We are to be like your 
namesake, the Mother of 
God, to be servants to 
others." 

"After 100 years, you are 
all doing the work the 
founders of the church 
wanted to do as well, 
you are giving service to 
others, coming together 
in hard times and good." 

While the town of 
Centralia was destroyed 
by an underground mine 
fire, which resulted in 
the relocation of almost 
all the residents and 
the demotion of all but 
a few buildings, the 
stately white Assumption 
Ukrainian Catholic 
Church capped with 
its three onion-shaped 
blue domes still sits on 
a hilltop overlooking 
the once-thriving town 

as it has since the first 
services were held there 
in 1912, after the parish 
was founded on August 
15, 1911. 

Today, while the town is 
a memory, the church still 
serves a thriving parish 
family, with congregants 
driving to the hilltop 
on Sundays and Holy 
Days from communities 
throughout the area.

Food service will be 
provided during the 
pilgrimage from 1:00 
p.m. until 4:00 p.m.   
Handicap parking will 
be provided on the 
church grounds.  Off-site 
parking and shuttle van 
service will be provided 
from specially designated 
areas near the church.  

This is a Rain or Shine 
event.  

The church is located  
2 Blocks North of 
Route 42 in Centralia, 
Pennsylvania, at the 
following mailing address 
1130 Summit Hill Rd. 
Aristes, PA 17920 

For more information 
please feel free to contact 
the church rectory at 
570-339-0650.

All Are Called to Prayer during a Holy Pilgrimage on Sunday, 
August 27, 2017 to Assumption BVM Church, Centralia, Pa. 

(continued from previous page)

His Beatitude Major-
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk visited the 
church in Centralia in 

November 2015



His Beatitude Sviatoslav, the Father and head of the Ukrainian Greek Catholic Church 
formally established Assumption of the Mother of God parish in Centralia, Pa. as the site 
of a Marian Pilgrimage celebrating the Feast of the Assumption of the Mother of God. 
The formal rescript from His Beatitude Sviatoslav to the Most Reverend Stefan Soroka, 

Archbishop and Metropolitan of Philadelphia is included below.
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His Beatitude Sviatoslav, the Father and head of the Ukrainian Greek Catholic Church 
formally established Assumption of the Mother of God parish in Centralia, Pa. as the site 
of a Marian Pilgrimage celebrating the Feast of the Assumption of the Mother of God. 
The formal rescript from His Beatitude Sviatoslav to the Most Reverend Stefan Soroka, 

Archbishop and Metropolitan of Philadelphia is included below.

(продовæення ç попередньо¿ сторінки)
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
святкуючи 26-ту річницю Незалежности України 

В НЕДІЛЮ, 27-ГО СЕРПНЯ   -   О ГОД. 12:00 ВПОЛУДНЕ 
НА „ТРИЗУБІВЦІ”: UKRAINIAN AMERICAN SPORT CENTER - „ТРИЗУБ” 

County Line & Lower State Roads, Horsham, PA 
www.tryzub.org  ~  тел. (267) 664-3857 

1:30-4:30 попол.                   

„ЄДИНА УКРАЇНА — ЄДИНА З НАМИ!”
Блискучий літній концерт надворі в „Тризубівському” парку 

 

Початок о год. 12-ій вполудне: 
Жива музика й танці 

 

Українські народні страви й печива 
 

Ярмарок та виставки 
Українське мистецтво  

й майстерність  
 

Пікнікові страви 
Холодні й гарячі напитки 

 

Розваги для дітей 
 

Українська музика, пісня й танці в одній динамічній програмі 
Хореографія спільними зусиллями виступаючих мистців: 

 

Taнцювальний ансамбль „Волошки”                  “Ефсане” Кримсько -Татарський ансамбль 
Танцювальний ансамбль „Іскра” 
Скрипалька Іннеса Тимочко-Декайло  
Живе відтворення української історії                 Ірина 
Оркестра „Вокс Етніка”                       Лончина  

 

4:30 по пол. — Забава 
при звуках оркестри „Вокс Етніка” 
Спонзор:  

 
 
 

ВСТУП: 15 дол.; студенти 10 дол., діти до віку 14– безплатно. Безплатне паркування
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(610) 377-4621    www.ukrhomestead.com  

Innesa Tymochko-Dekajlo  
Lviv, Ukraine  

Kazka Ukrainian Folk Ensemble 
Schuykill County, PA  

Gerdan Trio 
Washington, D.C. 

Traditional Ukrainian foods, 
folk art and exhibitions 

 

Children’s games 
 

Swimming 
 

Gift & craft vendors  

Saturday Festivities, August 19th 
2:00 – 3:30 PM — Stage Show  
4:30 – 6:30 PM — Stage Show  

8:00 PM — Zabava (Dance) 

Festival Admission  
$5/person – one day 

$7/person – both days 
FREE – Age 14 & under 

 

GATES OPEN AT NOON 

Sunday Festivities, August 20th 
11:00 AM — Divine Liturgy at St. Andrew’s Chapel 

Celebrated by His Grace Metropolitan Stefan Soroka  
2:00 – 4:30 PM — Stage Show  

UKRAINIAN FESTIVAL 
August 19th and 20th, 2017 

Dobriansky Brothers 
New York, NY 

Ukrainian Homestead of CEC ODWU, Inc. 
1230 Beaver Run Drive • Lehighton, PA 18235 

Oksana Telepko & Halya Leskiw  
New Jersey 

Musical 
Entertainment 

provided by 
Walt Syzonenko 

and the 
Chary Orchestra 

Свято Іллі, Великого 
Ïророка

20-ого липня 2017 року в свято Великого 
Пророка Іллі o. Д. Юрій Ворoщак 
благословив машини (авта) на площі для 
паркування при канцелярії в Філадельфії. Це 
традиція благословити транспортні засоби в 
ознаменування святого пророка Іллі, який був 
узятий на небеса на вогненній колісниці. Це 
благословення призначене не тільки для того, 
щоб оберегти авто та подорожуючих в ньому 
осіб від всякого зла. Ми також молимося, щоб 
це благословення допомогло нам в шляху до 
спасіння.
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ЗАЗНАЧТЕ ДЕНЬ У СВОЄМУ КАЛЕНДАРІ 
 
 
 
13 СЕРПНЯ   ЩОРІЧНА ПРОЩА НА УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, СЛОВТСБУРГ,  
   Н.Й. СПОНСОРОВАНА СЕСТРАМИ СЛУЖЕБНИЦЯМИ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ  
   МАРІЇ. 
 
19-20  СЕРПНЯ   УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЛІГАЙТОНІ, ПЕНС. 
 
27 СЕРПНЯ   2-ГА ЩОРІЧНА ПРОЩА В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСПЕННЯ  
   ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В ЦЕНТРАЛІЯ, ПЕНС.   
 
27 СЕРПНЯ   УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА “ТРИЗУБІ”, ГОРШАМ, ПЕНС. 
 
18-21 ВЕРЕСНЯ  РЕКОЛЕКЦІЇ ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ  
   ФІЛАДЕЛЬФІЇ, ЛОНГ БРЕНЧ, Н. ДЖ. 
 
24 ВЕРЕСНЯ  ВЛАДИКА АНДРІЙ РАБІЙ БУДЕ ОФІЦІЙНО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В  
   ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ ПІД ЧАС  
   ВІДПРАВИ АРХИЄРЕЙСЬКОЇ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ  
   КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ, У  
   НЕДІЛЮ, 24 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ, В 3:00 ГОДИНІ ПОПОЛУДНІ, ТА  
   СВЯТКОВИМ ОБІДОМ У КАТЕДРАЛЬНІЙ ЗАЛІ. 
 
ДАТА БУДЕ  СВЯТКУВАННЯ РІЧНИЦЬ ПОДРУЖЖІВ В АРХИЄПАРХІЇ;  БОЖЕСТВЕННА  
ПЕРЕНЕСЕНА  ЛІТУРГІЯ ОБ 11 ГОД. РАНКУ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ  
   НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНС. 
 
1 ЖОВТНЯ   АРХИЄПАРХІЯЛЬНА ПРОЩА НА ПРАЗНИК ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ   
   БОГОРОДИЦІ, НА ПОСІЛОСТІ МОНАСТИРЯ СЕСТЕР СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО  
   НА ФАКС ЧЕЙС, ПЕНС.   11:00 РАНКУ – БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ,  4:00  
   ПОПОЛУДНІ – МОЛЕБЕНЬ. 
 
22 ЖОВТНЯ   МОЛЕБЕНЬ ТА ЕЛЕОПОМАЗАННЯ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ПОКЛОНІННЯ  
   СВЯТИМ МОЩАМ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ ГОРДАШЕВСЬКОЇ, ССНДМ.  
   СВЯТКУВАННЯ 125-ЛІТТЯ ЗАСНУВАННЯ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР   
   СЛУЖЕБНИЦЬ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ – УКРАЇНСЬКА  КАТОЛИЦЬКА  
   КАТЕДРА НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ,  ПЕНС. 3:00 ГОД.   
   ПОПЛУДНІ.  
 
29 ЖОВТНЯ  АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ 50-ЛІТТЯ ЮВІЛЕЮ 

ПАРАФІЇ СВ. ПАВЛА В РАМСЕЙ, Н. ДЖ. (В ПОЛУДЕНЬ) 
 
12 ЛИСТОПАДА  АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 400- 
   ЛІТТЯ ЗАСНУВАННЯ ЧИНУ ОТЦІВ ВАСИЛІЯН СВ. ЙОСАФАТА, 80-ЛІТТЯ  
   СЛУЖІННЯ В США,  ТА 150 ЛІТТЯ КАНОНІЗАЦІЇ ЄПИСКОПА-   
   ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА, ЧСВВ.  10:00 ГОД. РАНКУ -  WARREN, MI 
 
25 ГРУДНЯ   РІЗДВО НАШОГО ГОСПОДА І СПАСА ІСУСА ХРИСТА. ВАША МОЛИТОВНА  
   УЧАСТЬ В ЛІТУРГІЇ НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК ІСУСОВІ, СОБІ ТА   
   БЛИЗЬКИМ!  
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Byzantine Liturgy at St. Edmond's Church 
in Rehoboth Beach, DE:

Rev. Volodymyr Klanichka pastor of St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 
will celebrate Divine Liturgy of St. John Chrysostom at St. Edmond’s Roman 
Catholic Church, Rehoboth Beach, DE at 6:00 PM on Sunday, August 27, 
2017. (Last Sunday of the month during August.) 

St. Edmond’s Roman Catholic Church is located on the Intersection of King 
Charles Avenue and Laurel Street, Rehoboth Beach, DE 19971. For more 
information, please call at 302 7625511

Приходьте	і	моліться	з	нами		під	час	ваших	вакацій	на	узбережжі	Ню	Джерзі!	

	

Українська	 католицька	 літня	 місія	 в	 Вайлвуд	 Крест	 запрошує	 всіх,	 хто	 буде	 на	 літніх	 вакаціях	 у	
Вайлвуд	Крест,	Н.	Дж.,		та	околицях,			приходити	молитися	разом	з	нами!		Ми	будемо	відправляти	
Божественну	 Літургію	 святого	 Івана	 Золотоустого	 українсько	 мовою	 (проповідь	 українською	 та	
англійською)	кожну	неділю	в	6:30	вечора,		починаючи	з	неділі	2	липня,	до	неділі	3-го	вересня	2017	
р.,	за	адресою:		
	

Crest	Community	Church	
5901	Pacific	Avenue	

Wildwood	Crest,	NJ		08260	
	
Церква	знаходиться	на		перехресті	вулиць	Pacific	Ave.	та	Crocus	Road.			Щодо	додаткової	інформації	
просимо	 сконтактуватися	 з	 отцем	 Павлом	 Макаром	 за	 №	 тел.:	 	 (856)482-0938	 	 (після	 першого	
серпня	–	з	отцем	Романом	Сверданом	за	тим	же	номером	телефону),	або	з	Марусею	Циган	за		№	
тел.:	 	 (609)522-2811.	 	 Ми	 	 сподіваємося	 на	 зустріч	 з	 вами	 і	 вашою	 родиною	 під	 час	 сімейного	
духовного	 відновлення	 разом	 з	 нами	 в	 часі	 ваших	 вакацій	 на	 узбережжі	 Ню	 Джерзі	 в	 Вайлвуд	
Крест!	
		

	



13 ñåðïíÿ 2017 ð.  15

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

Divine Liturgy Schedule at 
the Ukrainian Homestead of 

CEC ODWU, Lehighton

Our summer schedule is:

11 AM at St. Andrew’s Chapel, Ukrainian 
Homestead of CEC, ODWU, Inc. 1230 Beaver 
Run Road, Lehighton, PA 18235 

Every Sunday beginning July 2 with the final liturgy 
on Sunday September 3 (Labor Day Weekend), 
rain or shine.

Visit http://www.ukrhomestead.com for directions 
or call (610 377-4621.



13 ñåðïíÿ 2017 ð.  16

Food, crafts, music draw crowds to Ukrainian Seminary Day

PRIMROSE — The 
83rd annual Ukrainian 
Seminary Day got off to 
a fast start Sunday as 
the line for ethnic food 
formed early and people 
made sure to get their 
front row seats for The 
Kazka Ukrainian Folk 
Ensemble.

The long-running 
celebration of Ukrainian 
faith, heritage and 
culture was held from 11 
a.m. to 8 p.m. Sunday at 
the St. Nicholas Church 
picnic grounds. The event 
is sponsored by the 12 
parishes and faithful of 
the South Anthracite 
Deanery. Proceeds 
benefit the St. Josaphat 
Ukrainian Catholic 
Seminary, Washington, 
D.C.

Last year, the event 
raised $50,000 for the 
seminary. Since it moved 
to Primrose in 1985, it 
raised $835,000 for the 
seminary, according to 
the Very Rev. Archpriest 
Michael Hutsko, pastor of 
Assumption BVM and Ss. 
Peter and Paul Ukrainian 
Catholic churches, 
Centralia and Mount 
Carmel, respectively, and 
the dean of the South 
Anthracite Deanery.

“So far, we are off to the 

(continued on next page)

Photos: https://www.facebook.com/UkrainianSeminaryDay

The crowd enjoys Ukrainian Seminary Day in Primrose, PA
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(continued from previous page)

best start we ever had,” 
Hutsko said shortly after 
1 p.m. “The weather was 
beautiful, but we always 
had great support from 
the churches and the 
community.”

Ukrainian Catholic 
Seminary Day began 
in 1934 at Lakewood 
Park, Barnesville, and 
continued there until its 
50th anniversary when 
the park closed in July 
1983. The event was 
revived in 1985 and 
moved to its current 
location just outside 
Minersville.

“I like the food,” Dorothy 
Souchak, Minersville, 
said.

“And I like all the 
Ukrainian crafts and 
exhibits and we always 
see people we know,” 
Randy Souchak said. “It’s 
fun to run into people 
you don’t see often.”
Julius and Sandra 
Taglieri, Birdsboro, said 
they always try to attend 
the annual event.

“The food is good,” 
Sandra said.

“The music and dancing 
is my thing,” Julius said.

“And what a beautiful 
day,” Sandra said.

New to the annual event, 
but fitting right in with the 
celebration of Ukrainian 
culture and history, 
was an exhibit about 
local artist Nicholas 
Bervinchak by Michael 
Buryk. Bervinchak, a 
Ukrainian American, 
grew up less than a mile 
away from where the 
picnic was held Sunday 
in the area known as 
“Red Patch.”

Buryk has shown his 
“Red Patch Gallery” 
since 2012, but Sunday 
was the first time it was 
featured at Ukrainian 
Seminary Day.

“I first became interested 
in his work because my 
dad lived in Red Patch 
and most of Bervinchak’s 
early work was done 
here. He was very much 
part of the Ukrainian 
community here today.”

Buryk said that 
Bervinchak did 180 
etchings on copper plates 
that were then pressed 
onto special paper. Each 
plate could produce 
about 75 to 80 prints. 
Bervinchak painted and 
did wood carvings and 
several local churches 
feature his work.

“He chronicled life in the 
coal patch in the ’30s 

and ’40s,” Buryk said.

Bervinchak’s work has 
been featured at the 
Library of Congress and 
the Smithsonian Institute, 
both of Washington, 
D.C., and the Whitney 
Museum of American Art 
and Ukrainian Museum, 
both of New York, 
among others, Buryk 
said. Eleanor Roosevelt 
and Lyndon B. Johnson 
were among those who 
bought his work.

“While he was alive, 
he was world famous,” 
Buryk said.

Bervinchak held his last 
local exhibit at the picnic 
grounds in 1975 before 
he died in 1978.

In addition to displaying 
several pieces of his 
work Sunday, Buryk 
also gave a multi-media 
presentation on the life 
and art of Bervinchak.

“I’ve wanted to do 
this for years,” Buryk 
said. “For me, it is an 
emotional connection, 
but I am also very 
dedicated to bringing 
back his memory and 
popularizing his work 
again. People are always 
amazed with the level of 
detail in his work.”

http://republicanherald.
com/news/food-crafts-
mus i c -d raw-c rowds -
to-ukrainian-seminary-
day-1.2224711

Food, crafts, music draw crowds to Ukrainian Seminary Day

Bishop John Bura and Fr. Michael Hutsko



“Ще не чувано ніколи, щоб Вона не помогла”

По успінні Матір Божа 
не залишила нас 
сиротами, а як Цариця 
Неба і Землі, завжди 
опікується нами і 
допомагає нам в дорозі 
до нашого спасіння. Під 
час Свого земного життя 
Пресвята Богородиця 
якнайкраще сповнила 
Божу волю, завжди 
була у злагоді зі Своїм 
Сином. Тому чуємо Її 
застанову, яку Вона 
дала слугам на весіллі 
у Кані Галилейскій:   
“Робіть те, що Він вам 
скаже.”
 
На свято Успіння 
Пресвятої Богородиці 
ми згадуємо Її смерть 
і поховання, а також 
святкуємо Її воскресіння 
і вознесіння (тобто 
внебозвяття).  Смерть 

Успіння Богоматері
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Sisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 Years of BlessingsSisters Servants of Mary Immaculate Celebrate 125 Years of Blessings
August IntentionAugust Intention ::
Blessed Josaphata, a new leadership team for the Congregation
of the Sisters Servants  of Mary Immaculate has been appointed.
In the next six years they must discern the will of God for the
Congregation. May they hear your voice, as you help them
serve with honor, integrity and a heart ready to serve  every
human being they encounter.
We pray through Mary Immaculate, our patroness, and Jesus,
the onlySon of the Father. 

Please Join Us as We Pray:Please Join Us as We Pray: Blessed Josaphata, you  are
crowned in heaven with  the  praise  of  the  Blessed, intercede for us before
God for the grace we so ardently plead for the greater glory of God, honor to
Mary and peace throughout the world.

ЮвілейнийЮвілейний НамірНамір ССНДМССНДМ - - Серпень:Серпень:
Блаженнa Йосафатo, новa керівнa влада для Конгрегації Се-

стер Служебниць Непорочної Діви Марії була призначена.
У наступиних шість років вони будуть вирішували волю
Божу для Конгрегації. Хай вони почують твій голос, як
ти допомагаєш їм служити з честю, цілістю та серцем,
готовими служити кожній людині, з якою вони сти-
каються. Ми молимось через Непорочну Діву Марію,
нашу покровительку та через Ісуса, Єдинчородного Сина

Отця.

Будь ласка, приєднуйтесь до нас, Будь ласка, приєднуйтесь до нас, 
у молиу моли твтв і:   і:   Блаженна Йосафато,  що  увінчана  в  небі сла-

вою блаженних, заступайся за нами перед Богом про ласку, яку так га-
ряче просимо тебе, щоб усе співдіяло на більшу славу Божу, честь Марії
і мир по всьому світі.

і гріб не змогли Її 
втримати, тому що 
Вона була Непорочною 
від зачаття.
 
На іконі Матір 
Життя зображено 
перенесення Богородиці 
до життя з Своїм 
Сином, Ісусом Христом 
на Небесних Висотах, 
де Вона перебуватиме 
навіки.  Також бачимо 
Апостолів, навколо 
Матері Божої, та 
Ісуса Христа , як 
п о в н о в л а д н о г о 
Господаря над смертю і 
життям.  Те, що Христос 
вчинив з Богоматір’ю 
(перенесення до 
життя вічного), те 
чинить з кожним, хто 
вірить в Нього і Його 
Воскресіння.  Отож, 
вірмо у Бога, вірмо у 

царювання Діви Марії 
й у перемогу Життя над 
смертю.  Амінь.       

Icon is from the God-
with-us  “Come bless the 
Lord” Icon Packet.
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The Sisters Servants of Mary 
Immaculate welcome all 
the faithful to the 63rd Holy 
Dormition Pilgrimage in 
Sloatsburg, NY August 12-
13, 2017 as we continue to 
celebrate the 125th Jubilee 
of our founding as the first 
Apostolic Congregation 
of Women Religious in 
the Ukrainian Catholic 
Church (of the Byzantine 
Rite).   Our dedicated 
Hierarchy and clergy will 
be present to celebrate the 
Mysteries of the Eucharist 
and Reconciliation.  The 
schedule is printed in the 
diocesan newspapers and 
on our website:www.ssmi-
us.org.   We invite you 
to come away from your 
daily routine, to journey 
to St. Mary's Villa for the 
Holy Dormition Pilgrimage 
which honors the Mother of 
God, who always guides 
us to her Son.  We pray 
that your pilgrimage will 
be filled with many graces 
and blessings, so that you 
may return to your homes 
renewed in your faith, and 
witness God's love to the 
world.   We also invite you 
celebrate our 125th with a 
piece of our Jubilee cake, 
don't forget to ask for it!  
Glory to God! Honor to 
Mary! Peace to Us!

Sister 
Kathleen, 
SSMI

This weekend!

63-таРічна Успенська Проща  

12 – 13 Серпня, 2017
Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії
ST. MARY’S VILLA / SLOATSBURG, New York

Tема: 
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії

Святкують 125 років
Слава Богу!  Честь Марії!  Нам Мир!  

Сповідь протягом неділі  
12 Серпня (субота)

12:00 p.m. Обід у павільйоні 1:00 p.m.  
Акафіст до Богородиці  –о. Джек Кластер, ректор 

Катедра Св. Михаїла(Пассейк, Нью-Джерзі)
2:30 pm     Презентація:

“Слава Богу! Честь Марії!  Нам Мир!” - Сестра Дженис Солюк, СНДМ, 
вислужена Генеральна Нстоятелька СНДМ  (тераса монастиря Св. Марії)    

3:15  p.m.  Програма для дітей – с. Еліяна, СНДМ    (тераса монастиря Св. Марії)  
3:30 p.m.  Оливопомазання хворих      (в каплиці та перед Гроттою на сходах)

Благословення вервиць та ікон      (біля Дому Св. Йосифа)
5:00 p.m.  Божествення Літургія – о. Джеймс Спера 

Співає Хорпарафії Св. Марії (Хілсборо, Нью-Джерзі)
Чин Водосвяття 

7:30  p.m.   Панахида    (біля монастиря Св. Марії)  
8:00 p.m.  Молебен до Пресвятої Богородиці(Англійською мовою) 

процесія із Свічками до Гроти
Преосв. Керт Бернетт, Епарх Пассейку 

13 Серпня (неділя)
8:30  ранку    Вервиця – спільнота«Матері в Молитві» (в каплиці Св. Марії)
10:30 a.m. Архиєрейська Божественна Літургія з процесією до Гроти 

Служителі:
Високопреосвященніший Владика Стефан Сорока, Митрополит Філадельфійський
Преосвященний Владика Павло Хомницький, ЧСВВ, Епарх Стемфордський
Преосвященний Владика Богдан Данило,Епарх Пармський
Преосвященний ВладикаІван Бура, єпископ-помічник Філадельфійської Архиєпархії
Преосвященний Владика Василь Лостен,Єпископ-Емерит

Співає Хорпарафії  св. Духа  (Бруклін, НЙ)
Посвячення Квітів та Зілля після Літургії

12:00 p.m.   Божественна Літургія (англійською мовою в каплиці Св. Марії)  – о. Богдан Гедзь
Парафія св. Івана Христителя (Рівергед, НЙ)

1:30 p.m. Оливопомазання хворих     (в каплиці та перед Гротто на сходах)
Благословення вервиць та ікон    (біля Дому Св. Йосифа)

2:00 p.m. Презентації: 
Сестра Текля Гнатюк, СНДМ (укр.) – (тераса монастиря Св. Марії)          
Сестра Дженис Солюк, СНДМ (англ.) - (святиня Неустаючої Помочі)

2:30 p.m.  Хресна Дорога – оо. Василіяни
2:45  p.m. Програма для дітей та молоді –c. Еліяна, СНДМ,   c. Наталія, СНДМ (тераса Св. Марії)  
3:30 p.m. Молебен до Богородиці – о. Андрій Дудкевич, Парафія св. Миколая  (Пассейк, Н Дж.)   

Благословення автомобілів та автобусів– о. Іван Тихович, Парафія св. Духа  (Бруклін, Н Й)

DVD про служіння Сестер Служебниць 
буде показано у суботу та неділю в галереї

Духівник Прощі – о. Мітрат Іван Терлецький
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78th ANNUAL LUC CONVENTION 

Hosted by North Anthracite Council 
October 6, 7 and 8, 2017 

Genetti Best Western Hotel and Conference Center 
77 East Market Street, Wilkes-Barre, PA 18701 

 
“DIACONIA: SERVING ONE’S NEIGHBOR – SERVING CHRIST” 

 
North Anthracite Council members are working diligently planning the upcoming 
Convention and we do hope you will come to Wilkes-Barre this October for a spiritually 
enriching experience as well as having a very good time. 
This one and only mailing is to alert you to the date and location of the Convention 
along with the schedule of activities for the weekend. As our home base, we have chosen 
Genetti Best Western Hotel and Conference Center in Central City Wilkes-Barre. Room 
rates and registration information are enclosed. Hotel Management requests that room 
reservations be completed no later than September 15th. Everyone is reminded that 
hotel arrangements are each attendee’s responsibility and are separate from the 
Convention registration/meal package. 
Here’s to a well attended Convention with high hopes that you will be able to be with us 
for an enjoyable autumn weekend renewing old friendships and making new friends. 

Ми запрошуємо Bас на Північно-Cхідну Пенсильванію! 
 

*Reverend Fathers: Please share all of this information with your parishioners. 
 

Dorothy Jamula and Janina Everett, CoChairpersons            Michael Trusz, Registration 
Father Paul Wolensky, Spiritual Director                              Sandra Berta, Raffle 
Father Daniel Troyan, Program                                             Ann Beshada, Treasurer                                                          
Paul Ewasko, Correspondence and Publicity                           Andy Jamula, Hospitality    
 
 
Reminder: September 1st due date for Journal ads.  
                 September 15th Registration is due.  
                 Any questions phone 570 759-2824 or 570 489-1256 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         (continued on next page)
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78th ANNUAL LUC CONVENTION 
Hosted by North Anthracite Council 

October 6, 7 and 8, 2017 
Genetti Best Western Hotel and Conference Center 

77 East Market Street - Wilkes-Barre, PA 18701 
570 823-6152                              

 
CONVENTION REGISTRATION FORM 

 
Name _________________________ 
Street Address ______________________________________ 
City / State/ Zip Code ____________________________ 
Phone # _________________       Email Address _________________________ 
Check one:  __   Currently LUC Paid Member   or   __   Guest    
Which Council? _____________________________ 
 

CONVENTION EVENTS 
 

Event                                          Cost            Number of Tickets             Total Cost 
 
Registration (not optional)             $15.00                        ______                               $_____                          
Welcome Dinner Buffet            $35.00                 ____                        $____ 
             
Saturday Breakfast                  $20.00                  _____                          $_____ 
Festive Banquet                        $40.00                  _____                  $_____ 
   Entrée Choice: ___Beef Chasseur    
                            ___Chicken Francaise       
                            ___Orange Roughy   
                
Sunday Brunch                          $25.00                  _____                  $_____ 
 
                                                                            Total Amount Enclosed   $_____ 
 
___________________________________________________________________ 
 

September 15 is the firm deadline for Registration and Payment for Events. 
Please make checks out to: LUC Convention 2017 and mail to:  

Michael Trusz 
 3 Marion Circle, Olyphant, PA 18447 

 
 

RAFFLE 
As is customary, there is a raffle for six cash prizes. Tickets are $1.00 each or six for $5.00 
Checks for raffle returns should be made out to: LUC Convention 2017 and mailed to 

Sandra Berta 
201 Lemko Street, Olyphant, PA  18447 

(continued on next page)
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78th ANNUAL LUC CONVENTION 

Hosted by North Anthracite Council 
October 6, 7 and 8, 2017 

Genetti Best Western Hotel and Conference Center 
77 East Market Street, Wilkes-Barre, PA 18701 

 
Ми запрошуємо Bас на Північно-Cхідну Пенсильванію! 

 
CONVENTION THEME: 

“DIAKONIA: SERVING ONE’S NEIGHBOR – SERVING CHRIST” 
 

SCHEDULE 
 

         Friday, October 6                                                    Saturday, October  7                                                                      
 
9:00am to 6:00pm  -   Registration                                9:00am –  Morning Prayer 
1:30pm – Opening Ceremony                                           9:30am -  Breakfast                                
2:00 to 5:00pm – Business Meeting                              10:30am – Speaker on “Diakonia”   
7:00 to 10:00pm – Welcome Dinner                               11:15am  –  Panachyda 
        “An Evening in Lviv”                                               12 noon -   Hospitality 
                                                                                      1:00pm –  Visit to the Myrrh Streaming Icon 
                                                                                                      of Our Blessed Mother – “Kardiotissa”                                                                                       
      Sunday, October 8                                                  6:00pm  – Cocktails [cash bar]   
                                                                                                                 7:00pm  –  Festive Banquet                                                                                
9:30am – Hierarchical Divine Liturgy                            10:00pm  - Raffle                
               at SS. Peter and Paul Church, Plymouth 
12 noon – Brunch  
 1:30pm – Closing Ceremony  
 
 
For additional information and registration:  
Janina Everett at 570 759-2824 or Michael Trusz at 570 489-1256 
 

 

 

 

 

 

*Hotel reservations can be made via 570 823-6152. Room rate is $109.00 plus taxes. 
  When reserving do indicate that you are attending the LUC Convention.

* Hospitality room will be open Friday until 1:15pm and from 10:15pm to midnight.
  On Saturday from 12 noon to 12:45pm and again following the banquet until midnight.

*Everyone is asked to wear their Ukrainian embroidered apparel to the Friday Welcome Dinner
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78th ANNUAL LUC CONVENTION 

Hosted by North Anthracite Council 
October 6, 7 and 8, 2017 

Genetti Best Western Hotel and Conference Center 
77 East Market Street, Wilkes-Barre, PA 18701 

 
Ми запрошуємо Bас на Північно-Cхідну Пенсильванію! 

 
CONVENTION THEME: 

“DIAKONIA: SERVING ONE’S NEIGHBOR – SERVING CHRIST” 
 

SCHEDULE 
 

         Friday, October 6                                                    Saturday, October  7                                                                      
 
9:00am to 6:00pm  -   Registration                                9:00am –  Morning Prayer 
1:30pm – Opening Ceremony                                           9:30am -  Breakfast                                
2:00 to 5:00pm – Business Meeting                              10:30am – Speaker on “Diakonia”   
7:00 to 10:00pm – Welcome Dinner                               11:15am  –  Panachyda 
        “An Evening in Lviv”                                               12 noon -   Hospitality 
                                                                                      1:00pm –  Visit to the Myrrh Streaming Icon 
                                                                                                      of Our Blessed Mother – “Kardiotissa”                                                                                       
      Sunday, October 8                                                  6:00pm  – Cocktails [cash bar]   
                                                                                                                 7:00pm  –  Festive Banquet                                                                                
9:30am – Hierarchical Divine Liturgy                            10:00pm  - Raffle                
               at SS. Peter and Paul Church, Plymouth 
12 noon – Brunch  
 1:30pm – Closing Ceremony  
 
 
For additional information and registration:  
Janina Everett at 570 759-2824 or Michael Trusz at 570 489-1256 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sisters of the Order of Saint Basil the Great 

 Eighty-sixth Annual Pilgrimage 

 

Sunday, October 1, 2017 

 

 “Set Aside All Earthly Cares: 
Find Peace Through the Mother of God” 

 
 
9 am - 11 am  Mystery of Reconciliation (Confession)       Holy Trinity Chapel  
                and surrounding area 
10 am   Holy Trinity Chapel - silent prayer site           

 
10:30 am  Rosary   Mothers in Prayer       Holy Trinity Chapel 
11 am    Procession                        From Basilian Spirituality Center 
 
   Hierarchical Divine Liturgy (Bilingual)         Faculty House Auditorium 

Celebrant:   Most Reverend Stefan Soroka  
Metropolitan Archbishop of Philadelphia 

   Ukrainian Catholic Hierarchy of the United States 
    Homilist: Most Reverend Stefan Soroka  
    Choir:   Ukrainian Catholic Shrine of the Holy Family Choir 
      Washington, DC 
 
1:30 pm - 5 pm  Food Service  Featuring Ukrainian Cuisine      Food Court Parking Lot  
    
2:30 pm - 3:30 pm Special Presentations  Children’s Presentation       Basilian Spirituality Center 
      Panel Sharing on Prayer & Religious Life 
      Youth Program 
 
3 pm – 3:45 pm Rosary   Mothers in Prayer       Shrine: Our Lady of Pochayiv 
    
3:45 pm  Blessing of Religious Articles         Shrine: Our Lady of Pochayiv 
 
4 pm - 5 pm  Moleben (Bilingual)  
    

Celebrant: Ukrainian Bishops and Concelebrating Clergy 
    Homilist: Most Reverend Stefan Soroka 
    Choir:  Ukrainian Catholic Shrine of the Holy Family Choir 
      Washington, DC 
 
5 pm    Blessing of Cars and Buses            Parking Lot 

Basilian Volunteer Report for 2017

During this 2017 Year 
of Diakonia (Service), 
nine volunteers joined Sr. 
Joann Sosler and Sr. Ann 
Laszok on their annual 
mission trip to Ukraine: 
Fr. James Karepin, 
OP (Paris, France), Dr. 
Robert Marko (Grand 
Rapids, Michigan), Daria 
and John Catrombon 
(Hillsborough, N.J.), 
Sarah Krivonik (Latrobe, 

Pa.) , Kristian McAloon 
(Hillsborough, N.J.), Alex 
Lishchak (Youngstown, 
Ohio), Evan Hancher 
(Dublin, Calif.) and 
Anya Spotts (Frackville, 
Pa.). The nine Basilian 
volunteers were given 
an orientation by Sr. Ann 
& Sr. Joann, which was 
followed by a blessing 

(continued on next page) The volunteers visit Zhytomyr, Ukraine
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(continued on next page)

by Fr. Jim on the evening 
before their first English 
camp in Mukachevo.

Three English camps, 
each lasting five full 
days, took place in 
three regions of Ukraine: 
Mukachevo, Rudno 
(Lviv), and Zhytomyr. The 
evening before camp 
began, a Proficiency 
Test was administered 
to the children to 
determine how to divide 
them into somewhat 
homogeneous English 
proficiency groups. 
The teachers taught 
four classes each day, 
focusing on grammar, 
phonics, reading, and 
conversation. At the 
daily English-language 
liturgy, the children and 
staff remembered the 
donors who financially 
sup[ported this mission 
trip.

Concurrently with the 
second week of English 
camp in Rudno, three 
young volunteers 
accompanied Sr. Ann 
in visiting various 
orphanages, halfway 
houses and psychiatric 
institutions. Two of these 
volunteers were adoptees 
from Ukraine themselves 
and were excited about 
visiting the orphanage 
they had come from. 
During the three weeks 

Basilian Volunteer Report for 2017
(continued from previous page)

they were in Ukraine, 
the group taught more 
than 150 children and 
visited more than 200 
additional children and 
adults. Another blessing 
experienced was the 
celebration of the 50th 
wedding anniversary 
of two “second-time” 
volunteers, Daria and 
John Cantrombon, who 
chose to donate their 
time and money to the 
children of Ukraine 
and celebrate their 
anniversary with their 
new friends in Ukraine.

Because the camps ran 
back to back, there 
wasn’t much time for 
sightseeing, but because 
the group of volunteers 
was so close to Kyiv, 
a decision was made 
to visit the Maidan 
(Independence Square) 
where the Heavenly 
Hundred had been 
murdered and also 
visit the crypt of the 
Resurrection Church 
where His Beatitude 
Lubomyr Husar was 
buried. 

Several of those 
participating in the 
3-week mission to 
Ukraine reflected on 
the experience. Fr. Jim 

Sr. Joann teaching English grammar in Rudno

Anya, Evan and Sr. Ann visit 
orphanage in Lviv

Daily Liturgy in Mukachevo
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Karepin wrote: “I was 
privileged to participate 
in the English Language 
Camps sponsored by 
the Sisters of St. Basil the 
Great in Mukachevo and 
Rudno, Ukraine. I say 
privileged because of 
the grace shared in this 
experience. You see, the 
children there had smart 
phones but little else. 
The greatest lack is love. 
Physicists say that nature 
abhors a vacuum. Lack 
of love in their lives was, 
in effect, a vacuum that 
needed to be filled. The 
presence of the children 
called forth, from the 
depths of each of the 
volunteers, a storehouse 
of nurturing love that sat 
waiting for an invitation. 
As I tried to improve 
their pronunciation by 
teaching them songs, 
they called forth that 
love, offering their love 
in response—a love 
springing forth from their 
own broken lives. It was 
thus not just a learning 
experience for all of us, 
but also a healing of 
wounds—past, present, 
and hopefully future . . . 

Sister Ann noted: “We 
were blessed in many 
ways during our time in 
Ukraine but especially 
with such wonderful 
volunteers and with all 
our benefactors who 

prayed for our safe 
and successful mission 
trip and generously 
contributed to it.”

Sr. Joann commented: 
“Having taught in Rudno 
last year, I was able to 
notice the increased 
maturity of those who 
had participated in the 
2016 camp. They also 
were able to prepare in 
advance a list of English 
grammar topics they had 
hoped would be covered. 
The children participated 
whole-heartedly in every 
aspect of the camp 
throughout the week. It 
appeared that they were 
honored to participate 
in the Liturgy recitation, 
singing and reading 
of the Epistle with the 
seminarians and Sisters. 
I pray that they found it 
beneficial. Father Jim's 
sermons caught and 
held the attention of the 
students as they learned 
how to apply the daily 
lesson to life. I'm very 
grateful for the self-
giving volunteers and the 
community they formed 
in each location. Many 
blessings were received 
and lives changed. I 
refer in particular to the 
8 orphans who attended 
the camp at Rudno. A 
change was evident 
in their behavior and 
interaction by the end 

Basilian Volunteer Report for 2017

of the week for they 
experienced a lot of 
personal love.I, too, had 
been changed and have 
been touched by love.”

Alex Lischchak made 
a video of our mission 
trip to Mukachevo and 
wrote: “3 weeks. 3 
beautiful weeks. This is 
not just a recap of my 
time spent in my birth 
country, Ukraine, it’s a 
story of one young man 
discovering what it truly 
means to live. I went on 
a mission trip with a few 
other eclectic volunteers, 
and as we traveled 
the rugged western 
landscape, I realized 
how alive I was, and 
how the people around 
me could have such in 
impact that would make 
waves for the rest of my 
life.

There were three 
destinations that would 
be our focus of the trip, 
with Lviv harkened as 
our base between each 
one. And for 3 weeks, 
we experienced so 
much life that I couldn’t 
help but capture the 
amazement that I 
constantly felt within me. 
So this is it. This is where 
our story begins. One 
young man awaiting a 
colorful explosion of joy 
and life; and it all starts 
with one small town 
in the Transcarpathian 
region of Ukraine: 
Mukachevo.” (We 
encourage readers to 
see Alex’sfirst week video 
on YouTube at https://
www . y o u t u b e . c om/
watch?v=m5F3ZDY_A3o 
.)

Sr. Ann teaches reading
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(continued on next page)

Sisters of St. Basil the Great Honor Sisters of St. Basil the 
Great for Decades and Miles of Mission and Service 

On Saturday, July 8, 2017, the Sisters 
of St. Basil the Great, hosted a Jubilee 
honoring three Sisters for their dedication 
to their Creator, to the Jesus Lover of 
Humanity Province, to the Ukrainian 
Catholic Church, to the community the 
Order has served since its founding, 
and to individuals whose lives they had 
touched over the years. 

The event began with Divine Liturgy 
celebrated at the Holy Trinity Chapel by 
Rev. Edward Higgins from Holy Ghost 
Parish in Philadelphia and continued with 
festive dinner followed in the Monastery 
dining room. The three Sisters honored 
at the event were Sister Miriam Claire 
Kowal, Sister Germaine Senita, and 
Sister Maria Rozmarynowycz. In his 
homily, Rev. Higgins lauded the selfless 
commitment of these Sisters.  During the 
celebratory dinner, which was attended 
by friends, families, and colleagues of 
the three honorees, each Jubilarian was 
introduced and lauded for her deeds, 
accomplishments, commitment, and 
specific labors of love undertaken during 
her decades of service. 

Describing Sr. Claire’s 65 years of service, Sister Ann Laszok opened 
with a comment about reviewing a resume filled with leadership positions 
that emerged and became a theme in the life of a Sister who entered 
the Order in 1952 and simultaneously embarked on a commitment to 
education, a role that suited her in the classroom and was very quickly 
enhanced by assignments that posed additional responsibilities: as Dean 
of Admissions and Registrar at Manor Junior College, then as Academic 
Dean, then as President of Manor, then as Provincial Superior, and then 
as General Superior in Rome.

Sr. Ann emphasized that Sr. Claire, while embracing the responsibilities 
associated with these position, always personalized her endeavors, and 
always sought out ways to make things work better and more efficiently. She 
also emphasized Sr. Claire’s multidimensional interests, citing a sabbatical 

Sister Miriam Claire 
Kowal
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at the Sheptytsky Institute, a hands-on approach to facilitating Manor’s Middle States Accreditation process, 
an avid interest in enhancing Manor’s academic curriculum by adding career-oriented programs, and an 
enthusiastic approach to showcasing the Order’s ethnic roots by working with Ukrainian community leaders 
to establish the Ukrainian Heritage Center and by organizing an annual Ukrainian festival. 

Sr. Ann also focused on Sr. Claire’s attention to physical infrastructure by overseeing much-needed renovations 
to the Motherhouse. She also noted that it was Sr. Claire who was the force behind reestablishing ties with 
the Sisters in Ukraine after the dissolution of the Soviet Union and Sr. Claire (as General Superior) who 
organized conferences, initiated a website, and commissioned a book on St. Basil and monasticism. 

Sr. Ann ended her description of Sr. Claire’s multifaceted endeavors and accomplishments with a personal 
note on the jubilarian as a “person.” In doing so, she cited three quotes of former UN Secretary Dag 
Hammarskjold, which best “best captured and reflected your life community: 1. the more faithfully you 
listen to the voices within you, the better you will hear what is sounding outside; 2. the longest journey is 
the journey inward; and 3. if only I may grow: firmer, simpler, quieter, warmer. Observing a time-honored 
custom, Sr. Ann ended her tribute to Sr. Claire with a jocular observation that was met with appreciative 
laughter from attendees: “There’s one quality of yours that always amazed me: Amidst your male Board of 
Trustees you could overwhelm them with your knowledge of baseball.” 

Provincial Superior Sr. Dorothy Ann Busowski shared her thoughts about 
jubilarian Sister Germaine Senita, who is celebrating 55 years as a 
member of the OSBM community. Her tribute opened with a focus on 
Sr. Germaine’s special gift—a lifelong passion for and commitment to 
music that she has shared with the Sisters of St. Basil andwith generations 
of students. Lacing her tribute with musical terminology, the Provincial 
Superior noted “when one thinks of you it cannot be but in musical terms 
because the rich harmony of your life strikes a chord with us.  Here we are 
five years from your fiftieth anniversary and we experience a crescendo, 
for we have seen in you an increase in your devotion and love of God 
and neighbor. No doubt the accompaniment with those with whom you 
work, play and pray forms an ensemble that plays the same tune.”

Sister Dorothy Ann continued the musical analogies in describing her 
friend and colleague’s life journey, noting that she had entered the Order 
while living in Granville, New York, “that little concertino of a town,” 
and adding that as student at Manor, Sr. Germaine had decided to 
“orchestrate” her life around the Sisters’ ministry and mission and “did not 
desire to sing a solo but wanted to be part of the choir.” 
 

Sister Dorothy Ann then described Sister Germaine’s commitment to education, beginning with teaching 
assignments at Saint Josaphat and Saint Nicholas schools in Philadelphia and culminating in a decision 

Sisters of St. Basil the Great Honor Sisters of St. Basil the 
Great for Decades and Miles of Mission and Service 
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to return to the Motherhouse in Fox Chase and teach at St. Basil Academy, a commitment that endured 
“the last forty plus years with much gusto and little falsetto” during which the jubilarian “taught the young 
women not only about libretto, adagio and allegro, but about rhapsody and relationship with the Divine 
Maestro and humanity.” 

In concluding her touchingly personally tribute to Sr. Germaine, the Provincial Superior explained, “Overall, 
Sister Germaine, your story is a love story,  a story of point and counterpoint, of preludes and finalities. All 
this leading to a duet—you and Christ chanting a song of love that goes something like this: Love is kind . 
. . not envious . . . it is not jealous or pompous . . . love endures all things . . . bears all things . . . believes 
all things . . . hopes all things. So faith, hope, love  remain . . . but the greatest of these is love. As you 
continue to fine tune your cantata of love, may each beat and each note bring you closer and closer to 
the One whom you have chosen to serve.” 

Last but not least we come to Sister Maria Rozmarynowycz, whose 60 
years of life as a Basilian Sister was celebrated at the event with a 
loving speech delivered by Sister Joann Sosler who described Sister 
Maria’s numerous and widespread missions and ministries that have 
spanned far-flung geographical and intellectual borders that Sister Maria 
crisscrossed with equanimity and endurance and ingenuity whether in 
Chester, New York, Parma, Hamtramck, Chicago, Stamford, Connecticut 
(where Sister Maria served as Assistant Chancellor), Newark, Fox Chase 
(where she served as Administrator of the Ukrainian Heritage Center, 
Provincial Secretary, Provincial Councilor, and House Superior), or in 
Rome, where she served as General Secretary or Assistant General 
Superior. Sr. Joann continued by adding that the honoree was now 
serving in Chicago at the Bishop’s Chancery. She noted with admiration 
that  Sister Maria has always been “open to gathering your needed 
possessions, moving to a new terrain, and making it home for however 
necessary. . . . affirming, supporting . . . your Sisters with your experience 
of adapting, adjusting to the uniqueness of each new local Community. 
The endurance displayed is remarkable. No one knows the details except 
you but we can believe that at each of these ministries you added 
your personal flair of creativity, the elegance of the exquisite, Ukrainian 

tradition, the knowledge of protocol, respect and perfection. You produced only the best in the name of 
the Sisters of St. Basil the Great . . . .” 

Sister Joann’s tribute ended with a note of gratitude and appreciation for Sister Maria’s thoughtful and 
personal contributions to the community: “Today, Sister Maria Rozmarynowycz, we proclaim your loving 
presence among us. Know that you have been companioned by Christ and your Sisters, especially those 
with whom you have bonded intensely. We call upon you to continue to share the gifts of creativity, 
generosity, love and solidarity with us. We call upon you to continue to explore, to question and to risk 
fresh ideas and new dreams. . . . Mnohaya Lita!  

Sisters of St. Basil the Great Honor Sisters of St. Basil the 
Great for Decades and Miles of Mission and Service 
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+ Sister Gabriel Suszko, OSBM enters eternity

On July 31, 2017 Sister Gabriel Suszko, OSBM passed from this life to her 
eternal reward surrounded by her Sisters in community. Sister Gabriel had been 
hospitalized recently and returned home to the Motherhouse on hospice. Born 
October 17, 1922 in Marion Heights, PA Sister entered the Order on August 10, 
1941. She pronounced her first vows August 28, 1944 and her final profession 
on August 27, 1950. Sister was baptized at St. Mary Ukrainian Catholic Church 
in Keiser, PA in presence of her mother Lena and father Ivan. Sister received her 
BA at Villanova University after which she entered in the ministry of teaching. 
Besides serving the Province’s institutions at St. Basil Academy and St. Basil 
School in Philadelphia Sister served as teacher and/or principal in numerous 
schools throughout the parishes of the Ukrainian Catholic Church in the United 
States. Her ministries included teaching in Chicago, IL, Chester PA, Cohoes, NY, 

Cleveland, OH, Olyphant, PA, Auburn, NY, Newark, NJ, and Watervliet, NY. Her longest tenure was at St. 
George School in New York City where she served from 1975-2001.

In 2002 she returned to the Motherhouse for her health which was steadily declining . 

Recently Sister Gabriel shared with us her favorite quote – “Only when we meet the loving God, do we 
know what life is all about” (Pope Benedict). Surely Sister knows what life is all about having met her loving 
God. May her memory be eternal! Vichnaya Pamyiat!

In Memory of
Sr. Clare Marian 

Holak, SSMI

February 18, 1934 - July 27, 2017

Sr. Clare Marian Holak of Sisters 
Servants of Mary Immaculate passed 
away at The Willows at Ramapo Manor 
on Thursday, July 27, 2017, she was 
83. Born to John and Anna Holak 
on February 18, 1934. Sister Clare 
followed her religious calling on July 6, 
1952 and remained in the community 
for an additional 65 years before falling 
asleep in the Lord. She was loved by 
many and will be missed by all!

May her Memory be Eternal

 

 

“I am the resurrection  
and the life,  

those who believe in me, 
even though they die, 

will live,  
and everyone who lives and 

believes in me 
will never die.” 

John 11:25-26

 

Sisters Servants of Mary Immaculate 

Celebrating the Eternal Memory of 
 

Sister Clare Marian Holak 
Born: February 18, 1934 

Entered:  July 6, 1952 
In Community: 65 years 

          Fell Asleep in the Lord:  July 27, 2017 
 

Services will be held at St. Mary’s Villa -  Sloatsburg, NY 
 

Sunday July 30, 2017 
 2:00 pm   Blessing of Casket/ Panachyda/ Viewing 
 7:00 pm   Parastas followed by repast 
 
Sunday July 30, 2017 
 11:00 am   Funeral Divine Liturgy and Burial 

Celebrated by Most Rev. Basil Losten, Bishop      Emeritus 
of Stamford and Concelebrating Clergy 

May her Memory be Eternal  –  Вічная Пам’ять! 
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Sisters of St. Basil the Great Host Community Days at 
Basilian Motherhouse in Fox Chase, Pa. 

After participating in a 
community retreat with the 
theme “Transformation Through 
Humility,” conducted by Reverend 
Archpriest Daniel Troyan, the 
Sisters of the Order of Saint Basil 
the Great convened their annual 
Community Days. Held from July 
5 to 7, 2017, the event comprised 
prayer, meetings, informative 
presentations, and socializing. 
Provincial Superior Sister Dorothy 
Ann Busowski greeted participants 
and attendees. Following these 
opening remarks, Sister Joann 
Sosler and Sister Ann Laszok 
shared information about their 
experience during their Basilian 
Ukraine Volunteer Trip. Sister Ann 

concluded her presentation by saying that “We were blessed in many ways during our time in Ukraine but 
especially with such wonderful volunteers and all our benefactors who generously contributed and prayed 
for our safe and successful mission trip to Ukraine.  

On the following day, the Sisters listened attentively to a presentation by Sister Susan Schorsten. A Humility of 
Mary Sister, Sister Susan served for 12 years in the ministry of leadership in her community and  now serves 
as a consultant for the National Religious Retirement Office for eldercare planning, including assistance 
for multiple religious congregations. Her presentation, entitled “Growing Into Being – the Spirituality of 
Aging,” covered various aspects of aging and elderhood, with a focus on the spirituality of aging; change, 
transition, and transformation associated with growing older; and the philosophy of aging/eldercare. Sister 
Susan’s input was both stimulating and encouraging. 

Other Community Days activities included reports and discussions on a current study of the province 
conducted in connection with NRRO (National Religious Retirement Office); the status of Saint Basil Academy, 
the Basilian Spirituality Center, and Manor College; Vocation Ministry and the continuation of our Basilian 
Legacy. The retreat ended with a special ritual in which each Sister promised to be ready for change and to 
be open to the signs of the time.  All attendees and participants left with a feeling of having been informed, 
reformed, and ready to face the future.

P.S. Readers might be interested in knowing about other recent changes in our province, our missions and 
ministries, and other endeavors. To begin with, we have redesigned our website; check it out at stbasils.
com. Also log onto our Facebook and twitter pages.
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Summer church camp was held July 17-20 at Holy Ghost, 
West Easton, Pa

The theme was "caring 
for Gods Creation". The 
children learned of the 
fact that God created 
everything good and 
we are responsible to 
care for the earth, the 
animals, and each other. 
The Prayer of St Francis 
was covered and the 
children brought their 
pets to be blessed from 
puppies to chickens to 
guinea pigs.

The week concluded 
with a trip to our state 
Capital, where laws are 
made to protect the 
environment and people.

Then the importance 
of playtime in our busy 
schedules brought us to 
Hershey Park for fun and 
fellowship.

Special thanks to 
seminarian Bohdan 
Vasiliv who joined with 
Sherry Belfy and Vitalia 
Martinez in sharing the 
good news of the gospel 
with the children.

The final day was the 
best .,, water day ! We 
really pushed the fact 
that we were 98%water. 
A good time was had 
by all. The making of 
memories for the children 
of the community.

Bohdan Vasiliv a seminarian and Fr. Daniel Troyan speak to the 
children at the Summer church camp at West Easton, PA

Blessing of Pets

(continued on next page)
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(continued from previous page)

Summer church camp was held July 17-20 at Holy Ghost, 
West Easton, Pa

A visit to the State Capitol.  They learned 
the need to elect people who would continue 
to protect our air, our water, our land and 
our society from the things which pollute and 
destroy its goodness.

Blessing of Pets.  The children learned of 
the beginnings of life, how God created 
everything “Good” and how we are charged 
with caring for the earth, the animals and 
one another.

Making a prayer rope.  The process of 
making the knots requires us to focus and 
pray to be able to accomplish it.Fun at Water Day!
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Ukrainian Cultural Festival - Perth Amboy, NJ 
Despite the pouring rain 
in the early morning 
and the inconveniences 
and sacrifices that came 
with it Assumption Parish 
parishioners banded 
together to provide 
our community another 
unforgettable event on 
June 24th. We thank 
everyone who  came 
out to our festival and 
all who volunteered their 
time, talent, and treasure 
to the success of the 
event. We could not be 
more thrilled with the 
amazing turnout. It was 
truly a day of fellowship 
and fun. This was our 
biggest year yet, and 
we truly could not have 
done it without each and 
every one of you. Thank 
you!

Fr. Ivan Turyk
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Feast of the Transfiguration of Our Lord at the Cathedral

At the 9:00am Divine Liturgy on August 
6, 2017, a Children's Liturgy was 
celebrated in Ukrainian at the Ukrainian 
Catholic Cathedral of the Immaculate 
Conception, Philadelphia, PA.  During 
the homily, Fr. Roman Pitula spoke to 
the children about the Feast Day. The 
Feast of the Transfiguration of Our Lord 
and Savior Jesus Christ is celebrated 
each year on August 6.  Jesus took 
the Apostles Peter, James, and John 
with Him up upon a mountain, and 
while they were on Mount Tabor, Jesus 
was transfigured. His face shone like 
the sun, and His garments became 
glistening white.  

At the conclusion of the Divine Liturgy, 
fruit was blessed.
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В Knoebel’s Groves Amusement Park четвертий раç відбувся 
щорічний День Молоді Ïівденно-Антрацитного Деканату 

Укра¿нсько¿ Католицько¿ Архиєпархі¿ Філадельфі¿

Елісбург, Ïенс. 
– Понад сто дітей, 
батьків та священиків з 
парафій Українського 
Католицького Південно-
Антрацитного Деканату 
насолодилися в 
неділю, 9 липня,  літнім 
відпочинком в Knoebel’s 
Groves Amusement Park.  
Ці щорічні  зустрічі – це 
результат ініціативи від 
2014 р. Митрополита-
Архиєпископа Стефана 

Сороки про зближення 
з молодими людьми з 
парафій Української 
Католицької Архиєпархії 
Філадельфії. 

Після ранішньої 
реєстрації, учасники 
пікніка мали обід під 
шатром пікнікової 
частини парку, який 
приготували батьки 
та добровольці з 
деканальних парафій. 

П р о т о п р е с в і т е р 
Михайло Гатско, 
декан, запросив усіх 
до літнього відпочинку і 
нагадав про плановані 
пообідні заходи.

Двоє нещодавніх 
випускників школи 
мали розмови в групах 
про своє життя і про 
важливість правильного 
вибору та рішень для 
досягнення життєвих 

цілей.

Carmella Bickel 
грала в регіональній 
дівочій баскетбольній 
команді, яка виграла 
регіональний титул.  
Вона стала першим 
вибором команди в 
класі А.  З осені вона 
навчатиметься в Juniata 
College, Huntingdon, 
Пенс.

Mary Zimmerman - 
випускниця школи 
Schuylkill Haven 
Area, яка має високі 
досягнення в плаванні.  
Вона з 9-ти років 
змагалася в плаванні 
й намагалася досягти 
4.0 GPA балів в 
навчанні в школі. 
Вона навчатиметься 
в Lafayette College in 
Easton, Пенс.

(Ïродовæення на ст. 36)
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Ще одним запрошеним 
м о т и в а ц і й н и м 
промовцем був Steve 
Javie, суддя NBA на 
емеритурі й на даний 
час баскетбольний 
аналітик ESPN.  Він 
дискутував з молодими 
людьми про моральні 
цінності та  важливість 
віри в їхньому житті.

Згідно з Refferee 
Magazine, він був 
в и с о к о п о в а ж а н и м 
суддею в NBA, якого 
поважали в професійній 
спільноті за його 
здібності до ведення 
гри. Він також відомий 
за свою швидкість 
штрафування за технічні 
помилки.  

Javie є випускником 
La Salle College High 

School в Філадельфії, 
Пенс., і в 1976 р. 
отримав бакалаврат з 
бізнес адміністрування 
в Темпл Університеті.  

Разом зі своєю 
дружиною Mary Ellen, 
Javie  започаткував 
доброчинну Javie 
Fundation for Charity, 

В Knoebel’s Groves Amusement Park четвертий раç відбувся 
щорічний День Молоді Ïівденно-Антрацитного Деканату 

Укра¿нсько¿ Католицько¿ Архиєпархі¿ Філадельфі¿

яка збирає гроші для 
бездомних, інвалідів, 
і покинутих дітей.  Він 
проводить щорічний 
доброчинний турнір з 
гольфу, збірка з якого 
йде на підтримку різних 
проектів в Філадельфії 
та околицях.  

Після останньої 

презентації  молодь 
мала можливість 
порозважатися на 
паркових атракціонах, 
а в п’ятій годині вечора 
зійтися на спільну 
молитву, яку провів 
Монсеньйор Мирон 
Грабовський.  Це 
стало завершенням дня 
зустрічі.    

(продовæення ç попередньо¿ сторінки)
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410 Years of Religious Life Celebrated
by the Sisters Servants of Mary Immaculate

On Saturday August 5, 
2017, six members of the 
Sisters Servants of Mary 
Immaculate celebrated 
the Anniversary of their 
Entrance into Religious 
Life.  Together, their 
commitment to God and 
the Church totals 410 
years! 

Celebrating 75 years of 
prayer and service, were 
Sr. Thomas Hrynewich, 
Sr. Juliette Chicorli, and 
Sr. Longina Gawrylow; 
65 years, was Sr. 
Bernardine Symionow; 
and 60 years, were Sr. 
Charlotte Pipping and 
Sr. Barbara Stefaniak.  

We also remember +Sr. 
Clare Holak who fell 
asleep in the Lord on 
July 27th, in her 65th 
year of Consecrated Life.

Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka, 
concelebrated the Divine 
Liturgy of Thanksgiving, in 
the Chapel of St. Mary’s 
Villa in Sloatsburg, NY, 
with Bishop John Bura, 
Bishop Emeritus Basil 
Losten, Msgr. Martin 
Canavan, Rev. Archpriest 
Daniel Troyan, Rev. 
Philip Sandrick, OSBM, 
and Rev. Evhen Moniuk.  
Msgr. John Terlecky, 
Chaplain of the Sisters 

Servants of Mary 
Immaculate, was Master 
of Ceremonies for the 
Divine Liturgy and guest 
clergy, Rev. Mark Fesniak.  
Also in attendance were 
the Missionary Sisters of 
the Mother of God, the 
Sisters of the Order of 
St. Basil the Great, the 
Sisters of Our Lady of 
Christian Doctrine and 
the Catechists of the 
Sacred Heart of Jesus; 
family and friends of the 
Jubilarians.  

In his homily, Metropolitan 
Stefan recalled reading 
the book, The Smell of 
the Sheep, in which Pope 

Francis speaks of religious 
life.  “I particularly liked 
his observation, ‘Where 
there are religious, there 
is joy’. He speaks about 
the beauty of the vocation 
to consecrated life, and 
encourages that beauty 
to be reflected in the 
religious and within the 
religious communities. 
He asks all of us if there 
is a joy of God which fills 
our hearts. . . Reading the 
Jubilarians' reflections on 
their own personal lives, 
one cannot help but see 
the joy reflected in the life 
of our Jubilarians. They 

(continued on next page)
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speak of contentment 
and enjoyment in serving 
others by following Jesus 
Christ and his Mother. 
Joy is reflected in the 
Sisters' own reflection in 
their life of ministering to 
children in the parishes 
and schools, and in 
loving and caring for 
those in need, in visits 
with the sick in their 
homes, hospitals and 
nursing homes. The 
Sisters speak of being 
happiest when they are 
able to help both adults 
and children to learn 
about their faith and to 
deepen their relationship 
with God and their 
Church communities. The 
Sisters reflect on how 
God has touched their 
life through their spiritual 
journey and mission 
work. . .

“Pope Francis also 
speaks of what we 
are as bishops, clergy 
and religious. He 
says that we are ‘an 
attractive invitation to an 
encounter’. In my own 
personal encounters 
with the Sister Servants 
of Mary Immaculate 
worldwide, I can testify 
that our Jubilarians 
and all in the religious 
community of which 
they are a part of, that 
they have been an 

attractive invitation to 
an encounter to a life of 
faith. They can be seen 
to be always smiling, 
always ready to stop 
whatever they are doing 
to respond, and most 
importantly, reflecting the 
mothering nature of the 
Blessed Mother in whose 
footsteps they follow. 
Their manner is an 
invitation to come closer 
to our lord and live for 
the Lord.”  

Sister Kathleen Hutsko, 
Provincial Superior of 
the Sisters Servants 
of Mary Immaculate, 
spoke of how the sisters 
ministered in the areas of 

410 Years of Religious Life Celebrated
by the Sisters Servants of Mary Immaculate

education, nursing, care 
of the elderly, pastoral 
ministry, administration, 
and Community and 
Eparchial leadership, the 
Jubilarians have shared 
their faith, knowledge 
and personal gifts to 
touch the lives of tens of 
thousands of people in 
all stages of life: helping 
them to meet the Lord 
in the Holy Mysteries, in 
their daily joys, struggles 
and sorrows, and in their 
final days of this life.

One ministry of special 
note is that of Sr. 
Thomas, who in 1987 
made history when she 
said ‘yes’ to the call, to 

continue to go where the 
need was, by accepting 
the appointment of 
Archbishop Stephen Sulyk 
to become Chancellor 
for the Archeparchy 
of Philadelphia. She 
became the first woman 
to hold this office in 
the Ukrainian Catholic 
Church and she served 
in this capacity for over 
20 years. 

Coming from Ambridge, 
PA, Thunder Bay, 
Ontario Canada, 
Belfield, ND, and rural 
Ohio, the sisters have 
lived their religious lives 

Sister Thomas, Sr. Juliette, and Sr. Longina renew their vows in 
front of Metropolitan Archbishop Stefan Soroka

(continued on next page)
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by following the example 
of Blessed Josaphata 
Hordashevska in the 
American Province of 
the Sisters Servants 
of Mary Immaculate 
with passion, love and 
fidelity.  Thank you for 
your Consecrated Lives 
and your willingness to 
go “where the need is 
the greatest.” 
 
Mnohaya Lita Sisters 
Thomas, Juliette, 
Longina, Bernardine, 
Charlotte and Barbara.

And, rest in the loving 
arms of Our Lord +Sister 
Clare.

410 Years of Religious Life Celebrated
by the Sisters Servants of Mary Immaculate

Sr. Bernardine, Sr. Charlotte and Sr. Barbara renew their vows.

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the homily 
during the Divine Liturgy honoring the Sisters Servants of 

Mary Immaculate Anniversaries

Слава Ісусу Христу!

I recently read a book 
which was a compilation 
of various short homilies 
given to bishops, clergy, 
and religious during his 
many visits worldwide.  
The book is called “The 
Smell of the Sheep”.  
Pope Francis regularly 
speaks of consecrated 
life in very endearing 
ways.  

I particularly liked his 

observation, “Where 
there are religious, there 
is joy”. He speaks about 
the beauty of the vocation 
to consecrated life, and 
encourages that beauty 
to be reflected in the 
religious and within the 
religious communities.  
He asks all of us if there 
is a joy of God which fills 
our hearts.  

Sister Kathleen, the 
Provincial of the Sister 
Servants of Mary 

Immaculate, kindly 
provided some material 
on our jubilarians.  
Reading the jubilarians’ 
reflections on their own 
personal lives, one 
cannot help but see the 
joy reflected in the life 
of our jubilarians.  They 
speak of contentment 
and enjoyment in serving 
others by following Jesus 
Christ and his Mother.  
Joy is reflected in the 
Sisters’ own reflection in 
their life of ministering to 

children in the parishes 
and schools, and in 
loving and caring for 
those in need, in visits with 
the sick in their homes, 
hospitals and nursing 
homes. The Sisters speak 
of being happiest when 
they are able to help 
both adults and children 
to learn about their 
faith and to deepen 
their relationship with 
God and their Church 

(continued on next page)

For more pictures, visit the Sisters website at: www.ssmi-us.org
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communities.  The Sisters 
reflect on how God has 
touched their life through 
their spiritual journey 
and mission work.

Recall today’s Epistle 
reading.  “None of us 
lives for oneself, and no 
one dies for oneself.  For 
if we live, we live for the 
Lord, and if we die, we 
die for the Lord; so then 
whether we live or die, we 
are the Lord’s” (Romans 
14:8).  One of our 
jubilarians, Sister Clare 
Holak, today celebrates 
‘at home’ with the Lord 
whom she loved and 
served unconditionally.  
Our jubilarians have 
joyfully lived for the Lord 
in all they endeavored 
to fulfill in their ministry 
at Sister Servants of 
Mary Immaculate.  They 
have lived the charism 
of the community 
and in the footsteps 
of their foundress, 
Blessed Josaphata 
Hordashevska.  

Pope Francis also speaks 
highly of the precious gift 
consecrated life is for 
the Church and for the 
world.  The Holy Father 
says that consecrated 
life is “a gift not to be 
withheld for oneself but 
to share, bringing Christ 

to every corner of the 
city”.  

When we reflect on the 
various ministries fulfilled 
by our jubilarians, one 
easily sees the gifts 
shared so readily and 
willingly for the benefit 
of the Church and for all 
whom they endeavor to 
serve. The gifts have been 
numerous and varied.  
Some have served in 
significant capacities 
in administration in 
chanceries, within the 
community here in USA 
and in Rome during the 
Vatican Council and in 
the General Council.  
They have shared their 

gifts with the larger 
Church and in ways 
which have helped and 
impacted the Church in 
significant ways.  The 
Sisters have served 
in schools, parishes, 
nursing facilities, homes 
for the elderly.  They 
have shared their gifts of 
knowledge and skill with 
countless people, draped 
with their faith in Jesus 
Christ and their love for 
the Blessed Mother.  
Pope Francis also speaks 
of what we are as bishops, 
clergy and religious.  He 
says that we are “an 
attractive invitation to an 
encounter”.  In my own 
personal encounters 

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the homily 
during the Divine Liturgy honoring the Sisters Servants of 

Mary Immaculate Anniversaries
(continued from previous page)

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka 

with the Sister Servants 
of Mary Immaculate 
worldwide, I can testify 
that our jubilarians 
and all in the religious 
community of which 
they are a part of, that 
they have been an 
attractive invitation to 
an encounter to a life of 
faith. They can be seen 
to be always smiling, 
always ready to stop 
whatever they are doing 
to respond, and most 
importantly, reflecting 
the mothering nature 
of the Blessed Mother 
in whose footsteps they 
follow.  Their manner 

(continued on next page)
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is an invitation to come 
closer to our Lord and 
live for the Lord.  

Today, we especially 
honor and express 
heartfelt gratitude to our 
jubilarians Sister Thomas 
Hrynewich, SSMI, Sister 
Juliette Chicorli, SSMI 
and Sister Longina 
Gawrylow, SSMI all of 
whom are celebrating 
75 years of consecrated 
life;  Sister Bernardine 
Symionow,SSMI, (and 
in loving memory Sister 
Clare Holak, SSMI,) 
celebrating 65 years 
of consecrated life; 
and Sister Charlotte 
Pipping, SSMI and Sister 
Barbara Stefaniak, SSMI 
celebrating 60 years of 
consecrated life.  We 
thank you for the gift of 
sharing of yourselves so 
as to bring Christ to every 
corner of the places 
you have served.  We 
thank you for living your 
faith with vibrancy and 
for being an attractive 
invitation to others to 
encounter Jesus Christ, 
and his Blessed Mother.  
We thank you for your 
life-long dedication in 
ministry fulfilled with joy.

May I conclude with 
some humor which Pope 
Francis offered.  He 

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka offers the homily 
during the Divine Liturgy honoring the Sisters Servants of 

Mary Immaculate Anniversaries
(continued from previous page)

shared an experience 
where he met some 
very devout Catholic 
laypersons who felt that 
they had matured in their 
faith, and that they did 
not see the need to pray 
to the Mother of God.  
His answer is comical.  
“If you don’t want Our 
Lady as Mother, you will 
certainly have her as a 
mother-in-law!  And that 
is NOT good”.  

Our heartfelt gratitude 
to our concelebrants 
today, and to all of 
the special guests who 
have gathered together 
to give prayerful and 
joyful testimony to our 
jubilarians.  You have 
made this celebration 
special for our jubilarians.  

Our heartfelt 
congratulations to our 

jubilarians – Sister 
Thomas, Sister Juliette, 
Sister Longina, Sister 
Bernardine, (in loving 
memory Sister Clare), 
Sister Charlotte, and 
Sister Barbara.  May 
you continue to give of 
yourself in joyful ministry 
in whatever capacity you 
find yourself. May you 
continue to grow in your 
faith and in your intimate 
closeness with the Lord 
with whom you love and 

serve.  May you always 
feel the warm and 
nurturing embrace of the 
omophor of the Blessed 
Mother.

We love you and we 
pray for you!

God bless you richly in 
ways only He can!  

Слава Ісусу Христу!
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League of Ukrainian Catholics Honor Sr. Thomas, SSMI

SISTER THOMAS 
HRYNEWICH, SSMI 
HONORED AS SHE 

CELEBRATES 75 
YEARS OF RELIGIOUS 

LIFE

On Saturday, August 5, 
2017 a celebration of 
the Jubilees of several 
Sisters Servants of Mary 
Immaculate, brought 
members of the League 
of Ukrainian Catholics 
to St. Mary’s Villa to 
celebrate with Sister 
Thomas Hrynewich, SSMI 
who was celebrating 75 
years of religious life.

Those members present 
gathered around Sister 
as she was greeted by 
Marion Hrubec, National 
Board President. Sister 
Cecelia, SSMI presented 
the League’s gift to Sister 
Thomas, who through her 

years as a Religious was 
a member of the League, 
a National Board officer 
and as the Archeparchial 
Director of the League 
of Ukrainian Catholics 
maintained our National 

Archives which are being 
preserved at the Library 
of the Stamford Eparchy. 

Pictured Left to Right: 
Back Row - Stephen 
Retkwa, Father Dan 

Troyan, John Drozd

Front Row - Lori Retkwa, 
Kathy Notarfrancesco, 
Helen Fedoriw, Sister 
Thomas, Marion Hrubec, 
Sister Cecelia

June –July 2017
Confront the Deficit

 
$1 - 49
Matthew Gross – Pray for Frederick Basil Fedynyshyn
 
$100 - 199
Rev. D. George Worschak
Anonymous
Michael & Rosaline Wilson
Rev. Msgr. Myron Grabowsky
Nicholas F. Hiriak
Anonymous
St. Joachim & Anna Ukrainian Catholic Mission - 
 Front Royal, VA

 
$1000 - 4999
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church -
 Wilmington, DE
St. Basil Ukrainian Catholic Church - 
 Chesapeake City, MD 
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church - 
 Great Meadows, NJ
St. Vladimir Ukrainian Catholic Church - 
 Elizabeth, NJ
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Ïодяка отцеві Романові Свердану çа віддане 
слуæіння при Катедрі.

При кінці Божественної літургії в неділю, 16-го липня 2017 р., отець Роман Пітула, ректор Катедри, 
подякував отцеві Романові Свердану за його душпастирську працю сотрудником Катедри.  Отець 
Роман Свердан продовжує  своє служіння парохом парафії св. Миколая в Мильвіль, Н. Дж., а з 1-го 
серпня ще розпочне служіння в церкві св. Михаїла в Чері Гілл, Н. Дж.

О. Роман Пітула подякував о. Сверданові за віддане пастирське і духовне служіння, молитви, допомогу 
та добро, проявлені до парафіян Катедри.

Прийняття в Катедральному залі після Божественної літургії.

Fr. Roman Pitula and Fr. Roman Sverdan



(continued on next page)

Church Spiritual Shepherds Encircle the Nave Ceiling in the 
Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral

PHILADELPHIA--In the golden-domed Cathedral of the Immaculate Conception 
in Philadelphia, there is a unique feature below the central dome, encircling the 
nave.  The likenesses of eight bishops who have served the Ukrainian Catholic 
Church are located in the triangular spaces where the archways from the 
columns meet.  These mosaics, designed by Chrystyna Dochwat were installed 
in the late 1980’s.  Two mosaics depict Most Reverend Metropolitan Andrew 
Sheptytsky, OSBM and His Beatitude Josyf Cardinal Slipyj.  The other Six of the 
spiritual shepherds led the Philadelphia Archeparchy:  Bishop Soter Ortynsky, 
Metropolitan Constantine Bohachevsky, Metropolitan Ambrose Senyshyn, 
Metropolitan Joseph Schmondiuk, His Beatitude  Myroslav Ivan Cardinal 
Lubachivsky and Metropolitan Stephen Sulyk.

Most Reverend Metropolitan Andrew Sheptytsky, OSBM. Appointed Bishop 
of Stanyslaviv (now Ivano-Frankivsk). Consecrated as bishop in Lviv on 17 
September 1899. Appointed Metropolitan Archbishop of the Ukrainian Catholic 
Church, Lviv, December 12, 1900. Consecrated:  January 17, 1901.  Died: 
November 1, 1944.

His Beatitude Josyf Cardinal Slipyj.  Appointed Archbishop of Serrae and 
Coadjutor Archbishop of Lviv with right of succession and ordained December 
22, 1939.  November 1, 1944 became head of the Ukrainian Catholic Church 
following the death of Metropolitan Andrew Sheptytsky.  Named cardinal in 
pectore by Pope Pius XII in 1949.  Named Major Archbishop of Ukrainian 
Catholic Church by Pope Paul VI on December 23, 1963.  Publicly named 
cardinal by Pope Paul VI on February 22, 1965.  Died September 7, 1984.

Most Reverend Stephen Soter Ortynsky, OSBM Titular Bishop of Daulia. First 
Ukrainian Catholic Bishop in the United States. Consecrated: May 12, 1907. 
Died: March 24, 1916.

Most Reverend Constantine Bohachevsky, STD Appointed Bishop of Philadelphia 
in the United States: May 20, 1924. Consecrated: June 15, 1924. Appointed 
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia: August 6, 1958. Died: January 6, 
1961.

Most Reverend Ambrose Senyshyn, OSBM Appointed Auxiliary Bishop to the 
Philadelphia Bishop: July 6, 1942. Consecrated: October 22, 1942. Appointed 
Exarch of Stamford: July 20, 1956. Appointed Eparch of Stamford: November 
1, 1958. Appointed Metropolitan-Archbishop of Philadelphia: August 14, 1961. 
Died: September 11, 1976.

Most Reverend 
Metropolitan Andrew 

Sheptytsky, OSBM

His Beatitude Josyf 
Cardinal Slipyj

Most Reverend 
Stephen Soter 

Ortynsky, OSBM

Most Reverend 
Constantine 

Bohachevsky, STD 
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(continued from previous page)

Most Reverend Joseph M. Schmondiuk, DD Appointed Auxiliary Bishop to the 
Philadelphia Bishop: July 20, 1956. Consecrated: November 8, 1956. Appointed 
Eparch of Stamford: August 14, 1961. Appointed Metropolitan-Archbishop of 
Philadelphia: October 1, 1977. Died: December 25, 1978.

His Beatitude Myroslav Ivan Cardinal Lubachivsky, DD Appointed Metropolitan-
Archbishop of Philadelphia: September 21, 1979. Appointed Apostolic 
Administrator of Philadelphia: October 3, 1979. Consecrated in Rome: November 
12, 1979. Appointed Co-Adjutor Major Archbishop of Lviw: March 24, 1980. 
Transferred to Rome. Assumed position of Major Archbishop of Lviw: September 
7, 1984. Elevated to the rank of Cardinal of the Catholic Church: May 25, 
1985. Arrived in Ukraine to govern from the Metropolitan See in Lviw: March 
31, 1991. Died: December 14, 2000.

Most Reverend Stephen Sulyk, DD Born in Balnycia, Ukraine: October 2, 1924. 
Ordained a Priest in Philadelphia: June 14, 1952 Appointed Metropolitan-
Archbishop of Philadelphia: December 29, 1980. Consecrated a Bishop in 
Rome: March 1, 1981. Installed as Metropolitan-Archbishop: March 31, 1981. 
Retired: November 29, 2000.

Church Spiritual Shepherds Encircle the Nave Ceiling in the 
Golden-domed Ukrainian Catholic Cathedral

Most Reverend 
Ambrose Senyshyn, 

OSBM

Most Reverend 
Joseph M. 

Schmondiuk, DD

His Beatitude 
Myroslav 

Ivan Cardinal 
Lubachivsky, DD

Most Reverend 
Stephen Sulyk, DD

These mosaics  provide a visual 
history of the leaders of the Ukrainian 
Catholic Church in Philadelphia from 
its beginning in the United States until 
2000 and also the two spiritual leaders 
that enabled the Ukrainian Catholic 
Church to survive during periods of 
oppression and persecution in Ukraine 
during the twentieth century.

(to be continued)
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Кардинал Сандрі підбив підсумки віçиту в Укра¿ну

18 липня 2017 p.
Тижневий візит 
кардинала Леонардо 
Сандрі, Префекта 
Конгрегації Східних 
Церков, до України, 
завершився у понеділок, 
17 липня 2017 р., 
відвідинами Львівського 
а р х и є п и с к о п а 
л а т и н с ь к о г о 
обряду Мечислава 
Мокшицького. Перед 
розмовою з Головою 
Конференції Римо-
Католицьких єпископів в 
Україні гість з Ватикану 
поділився з журналістам, 
підсумками своєї 
подорожі.

«Дякуючи Богові, я 
мав змогу побачити 
живу Церкву. 
Головною метою візиту 
було відповісти на 
запрошення взяти участь 
у великих святкуваннях 
на честь Зарваницької 
Богородиці, що 
відбулися вчора. Отож, 
увесь попередній шлях, 
який ми здійснили 
– з Києва на східну 
Україну й далі до 
Богородиці – означає, 
що ми прагнемо все 
життя Церкви та життя 
країни принести до стіп 
Божої Матері. Подібно 
й ви (римо-католики) 
вчинили вчора під час 
великого свята на честь 

Пресвятої Богородиці 
(в Бердичівському 
санктуарії). Греко-
католики дуже 
почитають Зарваницьку 
Богородицю, Вона 
відіграє важливу 
притягальну роль в 
їхньому духовному 
житті.
Мій візит, насамперед, 
був до греко-
католицької Церкви, 
адже вона перебуває 
у відповідальності 
служіння Конгрегації 
Східних Церков. І я 
мав змогу побачити 
на східних теренах 
також прекрасну 
дійсність братерства 
між греко-католицькими 

та римо-католицькими 
єпископами. Під час 
цієї подорожі, яка була, 
радше, короткою, 
хоч могла бути й 
тривалішою, я мав 
змогу побачити різні 
сторони важкої ситуації, 
яку переживає східна 
частина України. Отож, 
я приніс до Богородиці 
всі намірення 
переселенців, тих, 
які втратили свої 
домівки, тих, які 
зазнали страждань з 
приводу смерті своїх 
найдорожчих, всіх 
тих, які пізнали, що 
означає залишити свою 

METROPOLITAN STEFAN’S SCHEDULE FOR AUGUST, 2017 
 

 
AUGUST 
1 CHANCERY ADMINISTRATAIVE MEETING 
2 RECEIVED REV. TARAS SVIRCHUK, CSsR 
3 MEETING OF ARCHIEPARCHIAL FINANCE COUNCIL 
5 LITURGY AND HOMILY AT SLOATSBURG, NY ON OCCASION OF CELEBRATION OF  
 JUBILARIAN SISTERS’ ANNIVERSARIES 
8 MEETING OF CONSULTORS OF ARCHEPARCHY 
9 WOMEN’S DAY COMMITTEE MEETING 
 ARCHIEPARCHIAL PILGRIMAGE PLANNING COMMITTEE MEETING 
11 PRE-PILGRIMAGE MOLEBEN AND BARBECUE AT SLOATSBURG 
13 MAIN CELEBRANT OF ANNUAL PILGRIMAGE AT SLOATSBURG “SISTER SERVANTS OF 
 MARY IMMACULATE CELEBRATE 125 YEARS – GLORY TO GOD!  HONOR TO MARY! 
 PEACE TO US!” 
14 RECEIVE REV. YURI KUCHARSKI OF UKRAINE 
20 LITURGY AND HOMILY AT ANNUAL INDEPENDENCE OF UKRAINE FESTIVAL, 
 LEHIGHTON,  PA 
24 ANNUAL CELEBRATION AND CONCERT CELEBRATING INDEPENDENCE OF UKRAINE, 
 UKRAINIAN EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTER, PHILADELPHIA, PA 
27 ANNUAL PILGRIMAGE ON OCCASION OF FEAST OF ASSUMPTION OF MOTHER OF GOD, 
 CENTRALIA, PA 
31  DEPART FOR MEETING OF SYNOD OF UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH, BRUHOVYCH, 
 UKRAINE 

(Ïродовæення на ст. 47)
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домівку й намагатися 
розпочати нове життя, 
на жаль, під знаком 
непевності, бо нічого 
невідомо про майбутнє. 
Отож, прагненням 
всіх цих людей, моїм 
та Папи Франциска, 
насамперед, є 
прагнення миру, яке 
я вчора приніс до 
с т і п З а р в а н и ц ь к о ї 
Богоматері.

Я мав велику честь 
і великий привілей 
супроводжувати Його 
Святість святого Івана 
Павла ІІ під час його 
подорожі до України 
2001 року, і я хотів 
би, щоб Пресвята 
Богородиця дала мені 
благодать мати його 
надзвичайну мудрість, 
його доброту й 
відкритість, його любов 
до цієї країни. Бо дійсно, 
насамперед, у Києві, 
але також тут, у Львові, 
він виявив справжній 
дух вселенського батька 
всієї Церкви, любов до 
народу, який виходив із 
епохи комуністичного 
переслідування, до 
нової країни свободи, 
справедливості та 
процвітання.

На мою думку, зі 
сторони Бога, Господа 
Ісуса та Пресвятої 
Богородиці не бракує 
вже нічого, мова йде 
про благодаті, які Бог 

Кардинал Сандрі підбив підсумки віçиту в Укра¿ну

неустанно посилає. 
Тепер же необхідно, 
щоб також люди 
старалися про те, щоб 
відповісти на велику 
Божу доброту, будуючи 
мир, будуючи співжиття, 
долаючи труднощі, 
очищаючи пам’ять, 
всі ті речі, які можуть 
бути перешкодою 
для віднайдення 
с п р а в ж н ь о г о 
братерства між усіма 
українцям», – поділився 
враженнями кардинал.

Р и м о - К а т о л и ц ь к і й 
Церкві в Україні 
Леонардо Сандрі 
побажав, щоб римо-
католики в Україні 
«завжди могли бути 
будівничими миру та 
євангельського життя». 
Про це інфоромує 
українська редакція 
Радіо Ватикану.

Кардинал Леонардо 
Сандрі поділився 
також і з італійською 
редакцією Радіо 
Ватикану зазначаючи, 
що кульмінаційним 
моментом була проща 
до Марійського 
відпустового центру 
Зарваниці.

Кардинал Сандрі 
відзначив численну 
участь в прощі, 
зокрема молоді, нічні 
чування та цілонічні 
сповіді, ревну молитву 

паломників. «Отож, 
вважаю, – підкреслив 
він, – що це було 
для мене найкращим 
завершенням цієї 
подорожі: перебувати 
біля стіп Богородиці 
разом з усією греко-
католицькою Церквою, 
з усіма вірними, які 
особисто брали 
участь у прощі, чи за 
посередництвом радіо 
й телебачення. Так 
ми вручили в Її руки 
все прийдешнє, яке, 
сподіваємося, буде 
майбутнім миру й згоди 
для цієї дорогої країни».
Відповідаючи на 
прохання журналіста 
підбити підсумки цієї 
подорожі, Префект 
Конгрегації Східних 
Церков зазначив, 
що вважає їх 
дуже позитивними. 
Насамперед, з огляду 
на те, що його постійно 
с у п р о в о д ж у в а л и 
Блаженніший Святослав 
Шевчук, Глава УГКЦ, та 
Апостольський Нунцій 
Клаудіо Ґуджеротті, які 
допомагали впевнено 
почуватися серед 
міжконфесійної ситуації 
в країні.

«Крім того, – відзначив 
Кардинал Сандрі, – я 
зустрів атмосферу надії 
побачити, що ця країна, 
Україна, заживе в мирі й 
безпеці, прагнучи стати 
країною процвітання 

та згоди для всіх». Він 
також підкреслив участь 
р и м о - к а т о л и ц ь к и х 
єпископів у всіх заходах, 
що, однак, задля 
святкувань у Бердичеві 
за участю кардинала 
Ґрохолевського, не 
могли бути присутніми 
на Літургії в Зарваниці, 
зазначаючи, що ця 
велика різноманітність 
вимагає «сопричастя 
і свідчення». «Отож, 
думаю та сподіваюся, 
що ця подорож 
причинилася до 
зростання сопричастя з 
Богом та із співбратами, 
між усіма Церквами, 
ставши нагодою свідчити 
Євангеліє та освячуючу 
Христову благодать», – 
підсумував він.

h t t p s : / / r i s u . o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _ news/
catholics/vatikan/67596

(продовæення ç попередньо¿ сторінки)
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Кардинал Леонардо Сандрі подарував медаль Року 
Боæого милосердя Блаæеннішому Святославу та уділив 

папське благословення УГКЦ

Середа, 12 липня 2017 
p.

Ваша еміненціє, 
поблагословіть нас! 
Уділіть нам папське 
благословення, яке ви, 
як його посланець миру, 
любові і співстраждання, 
привезли в стражденну 
Україну.

Такими словами Отець і 
Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав звернувся до 
кардинала Леонардо 
Сандрі, префекта 
Конгрегації Східних 
Церков, наприкінці 
А р х и є р е й с ь к о ї 
Божественної Літургії 
в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
УГКЦ у Києві 12 липня, 
у день пам’яті Святих 
Верховних апостолів  
Петра і Павла.

А представник Ватикану 
мовив до Предстоятеля 

УГКЦ такі слова: «Я 
щиро дякую за слова 
любові і прив’язаності 
до Святішого Отця і 
всієї Церкви, які ви 
висловили. Ми всі 
відчуваємо у своєму 
серці те сопричастя, про 
яке ви щойно говорили. 
Це сопричастя 
переходить всі юридичні 
закони і вже сьогодні 
тут є свідченням єдності 
Пресвятої Трійці і 
сопричастя в Бозі. Ми є 
поруч із вами. Святіший 
Отець, Апостольський 
нунцій та всі працівники 
Римської курії є поруч 
із вашою особою і 
Церквою. Це сопричастя 
сьогодні було підсилене 
Причастям Тіла і Крові 
Господнього. І тому наш 
ентузіазм був підсилений 
присутністю Христа між 
нами. Запевняю, що 
передам ваші слова і 
ваші найглибші почуття 
Святішому Отцеві». 

Він наголосив, що  
УГКЦ завжди мала 
відвагу в усіх терпіннях 
і стражданнях, які 
Україна переживала, 
зокрема в часи 
Голодомору, у часи 
сталінського режиму 
і тепер, під час війни. 
«Тому ми, Блаженніший 
владико, кажемо вам: 
«Будьте відважними, 
бо саме ви є тими, хто 
засвідчує і заохочує 
до відваги всю Церкву 
і світ». Прагну вам 
подарувати пам’ятку 
від Святішого Отця – 
медаль Року Божого 
милосердя, бо ви є 
Отцем і Главою УГКЦ і 
є свідком милосердя. Це 
маленький дар вашій 
Церкві і вашій особі, 
аби бути поруч із вами 
в цей час».

Після цього кардинал 
Леонардо Сандрі 
уділив благословення 
Святішого Отця всій 
УГКЦ і додав такі 

слова, звертаючись 
до Блаженнішого 
С в я т о с л а в а : 
«Передайте це 
благословення усім, хто 
не зміг сьогодні бути тут 
присутнім, дітям, літнім 
людям, терплячим».

Відтак усі присутні 
помолилися Панахиду 
в крипті собору біля 
могили Блаженнішого 
Л ю б о м и р а , 
Архиєпископа-емерита 
УГКЦ.

Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ

h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / p h o t o /
ka rd i na l _ l eona rdo_
sand r і _ poda r u va v _
m e d a l _ r o k u _
bozhogo_miloserdya_
b l a z h e n n і s h o m u _
s v y a t o s l a v u _ t a _
u d і l i v _ p a p s k e _
b l a g o s l o v e n n y a _
ugkts_79967.html



Ïапа Франциск передав особисту поæертву на побудову 
собору УГКЦ у Харкові

Четвер, 13 липня 2017 
p.

Щиро дякую за 
слова привітань і за 
відновлення синівської 
єдності та вірності 
Римському Архиєрею. 
Будьте певні, що 
неодмінно передам усе 
це Святішому Отцю.

Такими словами 
звернувся кардинал 
Леонардо Сандрі, 
префект Конгрегації 
для Східних Церков, 
до Блаженнішого 
Святослава в Харкові.  

«Насправді тут 

«Ненависть – çла сила, яка çаполонює наше суспільство», 
- Блаæенніший Святослав у п’яту неділю по Зісланні 

Святого Духа

Неділя, 09 липня 2017 
p.

Боже Слово, яке ми 
нині чули, показує Ісуса 
Христа, який повертає 
гідність людині. 
Євангелист Матей 
розповідає нам про 
подію, що відбулася 
з протилежного боку 
Галілейського моря, у 
Гадаринському краю. 

Його й сьогодні можна 
побачити і відвідати. Але 
в часи Ісуса Христа цей 
протилежний край моря 

означав протилежну 
культуру, протилежне 
середовище. У часи 
Римської імперії це була 
інша адміністративна 
одиниця імперського 
поділу окупаційної 
влади. Ісус Христос 
нібито навмисно 
переходить на той бік, 
щоб стати віч-на-віч 
до боротьби зі злом, 
аби віч-на-віч стати на 
сторону людини, яка 
шукає повноти своєї 
гідної і вільної особистої 
поведінки та життя.

Такими словами 
р о з п о ч а в 
проповідницьке слово 
Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії 9 
липня в Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового УГКЦ.

За його словами, тільки-
но Ісус Христос ступив 
у цей Гадаринський 
край, Йому назустріч 
вийшло двоє біснуватих. 
«Найперше вони були 
лютими, тобто це були 

люди, які жили в злості 
й ненависті. Саме це 
було знаком їхнього 
рабства в руках злого 
духа. А друга риса, про 
яку говорить Матей, це 
те, що вони мешкали 
не в місті, їхнім житлом 
не було житло живих 
людей, а вони мешкали 
в гробах, у печерах 
Некрополіса, що було 
містом померлих, 
тобто містом людей, 
які не мали в очах 
тогочасного суспільства 

(Ïродовæення на ст. 50)
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зростає і міцніє 
віра, яка передана 
нашими пращурами 
і  яка сьогодні до нас 
дійшла та дивиться 
в майбутнє. Ця віра 
не зламається перед 
жодними труднощами і 
випробуваннями. Тут є 
надія! Я вірю і молюся, як 
і Папа, що ця спільнота 
є живою громадою, яка 
працює для розбудови 
миру та єдності, 
зокрема з братами 
православними. Єдність 
християн – запорука 
глибокої чуйності до 
найбільш потребуючих, 
до старших людей, дітей 
і стражденних осіб. Це 

є знаком надії доброго 
майбутнього. Залишаю 
подарунок владиці 
Василю, який є вашим 
очільником і провадить 
Церкву живих цеглин 
громади Харківського 
екзархату», – вів 
далі гість із Ватикану. 
Кардинал подарував 
єпископу пам’ятний 
знак – Папську медаль 
і матеріальну пожертву 
на будову собору та 
розвиток екзархату.

«Сподіваюся, що 
за допомогою 
телебачення і фото ми 
зможемо побачити вже 
завершення будівництва 

собору, його освячення, 
навіть у Римі», – сказав 
наприкінці префект 
Конгрегації для Східних 
Церков. Після цього 
кардинал Леонардо 
Сандрі уділив папське 
благословення. Відтак 
відбулося освячення  
надбанних хрестів 
собору.

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / v i d e o / p a p a _
f r a n t s i s k _ p e r e da v _
osobis tu_pozher tvu_
na_pobudovu_soboru_
ugkts_v_harkovі_79975.
html
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певної ролі і функції в 
житті», - пояснив Глава 
Церкви.

Опис цих людей показує 
їх як тих, які втратили 
повноту гідності. В 
інших євангельських 
оповідках до цього 
опису додаються й інші 
деталі. За ними, вони 
не використовували 
одяг і були нагі, тобто 
позбавлені будь-
якої гідності в очах 
суспільства, в якому 
жили.

«Христос уже 
самим фактом своєї 
присутності, своїм 
наближенням до них 
повертає їх до гідності, 
визволяє їх із рук злого 
духа, з усього того, 
що ту гідність у них 
забирало, - додав він. - 
І коли сталося це чудо 
звільнення, то ця подія 
справила надзвичайне 
враження, так що люди 
тієї околиці вийшли, аби 
побачити звільнених 
людей. Однак вони 
відчували, що ціною 
тієї гідності й свободи 
тих двох було їхнє 
стадо свиней, яке вони 
втратили. Бо це стадо 
кинулося з кручі в 
море, що призвело до 
матеріальних збитків. 
Люди, дивлячись 

«Ненависть – çла сила, яка çаполонює наше суспільство», 
- Блаæенніший Святослав у п’яту неділю по Зісланні 

Святого Духа

на Христа, бачачи 
тих оздоровлених, 
звільнених двох 
біснуватих, не 
приймають Його. 
Вони просять, аби Він 
повернувся назад у 
свою землю».

Ключем до розуміння 
цієї події є слова святого 
Григорія Нісського: 
«Де є присутнім Бог, 
там усе віднаходить 
свою гідність». Як 
сказав Блаженніший 
Святослав, щоразу, 
коли людина потрапляє 
в руки зла, вона 
втрачає гідність. Але 
Бог є джерелом гідності 
людини. Він той, хто дає 
цю гідність. І щоразу, 
коли людина потрапляє 
в руки злого або 
коли догоджає своїм 
найнижчим похотям, 
вона потрапляє в 
рабство гріха, втрачає 
подобу Божу в собі. 
«Якщо людина дає 
себе в руки ненависті, 
то її поведінка стає не 
людською, а звірячою. І 
саме Господь Бог є той, 
хто в неї не забирає 
гідність і свободу, а 
навпаки – її дає і є її 
джерелом», - мовив він 
далі.
На переконання 
Предстоятеля Церкви, 
ця подія повсякчасно 

відбувається із кожним 
з нас: «Дуже часто 
ми вважаємо, що 
використовуючи не 
дуже чисті засоби для 
досягнення цілі, ми 
стаємо сильнішими і 
можемо панувати над 
іншими. Нам часто 
видається, що коли 
із злістю і ненавистю 
будемо ставитися до 
інших, то пануватимемо 
над іншими. Ненависть 
– сила, яка починає 
заполоняти наше 
суспільство».

За словами 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава, ненависть 
панує серед політиків, 
державних діячів і навіть 
серед громадських 
активістів, які, «палаючи 
люттю, прагнуть 
здобути гідність для 
себе, своєї політичної 
сили і прагнуть сказати, 
що для нас, простих 
громадян, саме це 
є способом захисту 
нашої держави від 
агресора і зла».

«Сьогодні культ 
ненависті, агресії є 
символом успішності. 
Погляньмо на світові 
спільноти! Той, хто 
починає війну, стає 
успішним політиком. 
Споглядаючи на такі 

тенденції сучасної 
культури, святий папа 
Іван Павло II казав, 
що через ненависть 
світ, сучасна культура 
і Європа повертаються 
в печери. Бо ненависть 
ніколи нічого ще не 
збудувала, як про 
це вчив праведний 
митрополит Андрей 
Шептицький. Вона 
забирає в людини 
гідність і веде до 
поневолення і рабства 
злому. Ми, християни, 
повинні відкрити те, 
що в Ньому є джерело 
нашої гідності», - сказав 
Глава УГКЦ.

«Саме Бог є нашим 
В и з в о л и т е л е м , 
джерелом нашої 
особистої і 
національної гідності, як 
вільних людей у вільній 
державі», - підсумував 
першоієрарх Церкви.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
video/nenavist__sila_
ya ka_ zapo l o n y u i e _
na s h e _ s u s p і l s t v o _ _
b l a z h e n n і s h i y _
svyatos lav_v_pyatu_
nedі lyu_po_zіs lannі_
svyatogo_duha_79940.
html
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Ïапа: бути катехитом – це покликання до креативного 
слуæіння Христовій Церкві

13 липня 2017 p.

«Святий Франциск 
Ассізький одному із 
своїх послідовників, який 
наполягав, щоб цей його 
навчив проповідувати, 
відповів такими 
словами: «Брате, коли 
ми відвідуємо хворих, 
допомагаємо дітям та 
даємо їсти бідним, ми 
вже проповідуємо». Із 
цих слів розуміємо, яким 
є покликання і завдання 
катехита», – підкреслив 
Вселенський Архиєрей 
у посланні, яке від 
скерував до учасників 
міжнародного конгресу 
про катехизацію, що 
від 11 до 14 липня 
2017 р., проходить 
в Аргентинському 
К а т о л и ц ь к о м у 
Університеті в Буенос-
Айресі.

За словами Глави 
Католицької Церкви, 
катехизація – це не 
«робота» чи якесь 
зовнішнє завдання, 
що його виконує 
катехит, але – життя, 
бо ж у катехита усе 
обертається довкола 
його місії навчати та 
передавати віру. Тому, 
бути катехитом – це 
служити Церкві. Те що 
особа отримала як дар 
від Господа, у свою 
чергу, повинна передати 
іншим. Однак, кожен 

катехит повинен завжди 
повертатись до того 
першого звіщення чи 
«керигми», що є даром, 
який змінив його життя. 
Це фундаментальне 
звіщення повинно 
постійно звучати в житті 
кожного християнина, з 
тим більше – катехита, 
який покликаний 
звіщати та навчати віри 
інших людей.

Папа також пригадав, 
що у виконанні 
к е т е х и т и ч н о г о 
служіння необхідно 
в и к о р и с т о в у в а т и 
великий потенціал 
народної побожності, 
щоб таким чином, 
можна було не лише 
звіщати та передавати 
зміст віри, але 
утворити правдиву 
школу виховання, де б 
культивувався дар віри, 
який людина отримала, 
та через вчинки та 
слова відображалась 
би благодать з причини, 
що ми є учнями Ісуса.
«Катехит прямує до 
Христа і з Христом, 
він не є особою, яка 
керується особистими 
ідеями та власними 
смаками, але дозволяє, 
щоб на нього дивився 
Він, тим поглядом, 
що запалює серце» 
– підкреслив Єпископ 
Риму, додавши, що коли 
Ісус займає центральне 

місце у нашому житті, 
то ми більше з’єднані 
між собою, Він нас 
об’єднує, робить нас 
близькими до інших. Цей 
динамізм любові є немов 
серцевий цикл: систола 
(скорочення) та діастола 
(розслаблення); спершу 
людина концентрується, 
щоб зустріти Ісуса, 
але відразу опісля 
відкривається, виходячи 
поза себе саму з 
любові до інших, щоб 
таким чином свідчити 
та проповідувати про 
Спасителя. Сам Господь 
нам дав приклад 
такого служіння: Він 
віддалявся на розмову 
з Отцем, але відразу 
після молитви йшов 
до голодних, спраглих 
Бога, оздоровляючи їх 
та несучи їм спасіння.

Вселенський Архиєрей 
зазначив, що катехит 
повинен бути 
креативною особою, 
яка шукає різних 
способів та форм, щоб 
звіщати про Ісуса, Який 
є Дорогою, Істиною 
та Життям і може 
наповнити людське 
життя радістю та 
веселістю. Засоби, які 
катехит використовує 
для звіщення про 
Спасителя та для того, 
аби допомогти іншим 
зустрітись з Христом, 
можуть бути різними, 

проте, вони повинні 
відображати стиль 
самого Ісуса, Який 
виходив до інших, 
щоб наблизити їм 
Божу любов. Папа 
підкреслив, що Господь 
Бог не змінюється, 
але необхідно 
вміти змінювати та 
пристосовувати засоби 
звіщення нашої віри 
про Нього, щоб вчинити 
вчення про Ісуса ще 
ближчим для людини.

«Дорогі катехити, дякую 
вам за те, що ви робите, 
але, зокрема, за те, 
що ви прямуєте разом 
із Божим Народом. 
Я заохочую вас бути 
радісними посланцями, 
охоронцями добра та 
краси, які сяють у вірному 
житті учня-місіонера. 
Нехай Господь вас 
благословить, а 
Пресвята Богородиця, 
правдива Учителька 
віри, заопікується вами», 
– сказав на закінчення 
Папа Франциск.   

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/07/13/
п о с л а н н я _ п а п и _
д о _ у ч а с н и к і в _
к о н г р е с у _ п р о _
катехизацію_11-14_
липня_2017/1324889
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Заглянути в себе та подякувати Господеві за добрий ґрунт нашого серця, на якому проростає і 
приносить плоди Його слово, та обробляти той ґрунт, який ще не є добрим, заохотив вірних Папа 
Франциск, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 16 липня 2017 року, 
Христову притчу про сіяча.

Як зауважив Святіший Отець, Ісус, коли промовляв до людей, користувався простою мовою, а також 
використовував образи, почерпнуті із щоденного життя, аби вони були для всіх зрозумілими. Через те 
Його охоче слухали та цінували Його послання, яке «потрапляло безпосередньо до серця». Бо це не 
була «складна для зрозуміння» мова тогочасних законовчителів, «яку було важко зрозуміти і яка була 
повна закам’янілості, що віддаляла людей».

Ісус за допомогою простої мови допомагав слухачам зрозуміти таємниці Божого Царства, бо це не 
було «складне богослов’я». Одним з прикладів цього є притча про сіяча. «Сіячом, – пояснив Папа, – є 
Ісус. Звернімо увагу на те, що цим образом Він представляє Себе не як той, який накидається силою, 
але як Той, що пропонується. Він не притягає нас, здобуваючи, але даруючи Себе: вкидає зерно. Він 
терпеливо й щедро розсіває Своє слово, яке не є кліткою чи пасткою, але зерном, що може принести 
плоди. Яким же чином плодоносить? Якщо ми його приймемо».

Отож, за словами Наступника святого Петра, ця причта, насамперед, стосується нас, адже «більше 
говорить про ґрунт, ніж про сіяча». Ісус, так би мовити, робить «духовний рентген» нашого серця, яке, 
немов ґрунт, «може бути добрим, й тоді Боже слово принесе плід, навіть рясний, а може бути твердим, 
непроникним», що трапляється тоді, коли ми чуємо слово, але воно «відбивається», немов від дороги, 
«не входить всередину».

«Між добрим ґрунтом і дорогою, асфальтом, адже якщо вкинемо зерно на бруківку, то ніщо не 
виросте, існують два посередні типи ґрунту, які, різною мірою, можемо мати також і ми. Першим, як 
каже Ісус, є “кам’янистий”. Уявімо його собі: кам’янистий ґрунт – це той, в якому мало землі, а тому 
зерно проростає, але не може глибоко вкоренитися. Таким є поверховне серце, яке приймає Господа, 
прагне молитися, любити й свідчити, але не є витривалим, втомлюється та ніколи не здіймається увись. 
Це серце без глибини, в якому камінці лінивства переважають над добрим ґрунтом, де любов є 
непостійною та прохідною. Але той, хто приймає Господа лише тоді, коли йому цього хочеться, не 
принесе плоду», – сказав Святіший Отець, додаючи:

«Врешті, останнім типом ґрунту є тернистий, переповнений чагарником, що заглушує добрі паростки. 
Що представляють чагарі? “Турботи світу цього та спокуси багатства”, – виразно каже Ісус. Терниною 
є вади, які конфліктують з Богом, які заглушують Його присутність: ними, насамперед, є ідоли світського 
багатства, жадібний стиль життя лише для себе самих, задля володіння та влади. Якщо вирощуємо 
ці чагарники, то заглушуємо зростання Бога у нас. Кожен може розпізнати своє мале чи велике 
терня, вади, які живуть у його серці, чагарі, більше чи менше вкорінені, які не подобаються Богові й 
заважають нам мати чисте серце. Слід виполоти їх, бо в іншому випадку Боже слово не принесе плоду, 
зерно не розвинеться».

(Ïродовæення на ст. 53)
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Підсумовуючи, Папа зазначив, що Ісус заохочує нас подивитися на себе зсередини: «подякувати 
за наш добрий ґрунт і трудитися над тим, який ще не є добрим». «Запитуймо себе, чи наше 
серце відкрите для того, щоб з вірою прийняти зерно Божого слова. Запитаймо себе, чи наші 
камінці лінивства не є досі численними й великими, визначмо й назвімо по-імені тернину вад. 
Наберімося відваги добре обробити наш ґрунт, обробити своє серце, принісши до Господа у 
сповіді та в молитві наше каміння та терня. Як що так чинитимемо, то Ісус, добрий сіяч, з радістю 
зробить додаткову роботу: очистить наше серце, визбируючи каміння й тернину, яка заглушує 
Його слово», – сказав Святіший Отець, піднісши думку до Пресвятої Богородиці, побажавши, аби 
Вона, «неперевершена у прийнятті Божого слова та у впроваджуванню його в життя», допомогла 
нам «очистити серця та оберігати в них Господню присутність».

http://uk.radiovaticana.va/news/2017/07/17/папа_ісус_запрошує_обробляти_ґрунт_нашого_
серця/1325427
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