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Перший пастирський візит єпископа Андрія Рабія

5-ого листопада 2017 р. Єпископ Андрій Рабій відвідав Свято-Михайлівську церкву в Гилсборо для 
парафіяльного свята. Єпископ Рабій сказав, “Сьогодні відбулася моя перша пасторальна візитація 
до парафії св. Архангела Михаїла у Гилсборо, Ню Джерзі. Щира і сердечна подяка отцеві Оресту 
Кундеревичу, парохові парафії, пані-добродійці Оксані, парафіянам та церковному хорові парафії за 
чудове свято, привітання, концерт, гостину та дуже милу зустріч, а головно - за нагоду знову відправити 
Службу Божу та молитися разом. Нехай Господь благословить Вас, отче і парафіяни, усякими ласками 
потрібними до спасіння душ і тіл! Саме в цій парафії я розпочав своє священиче служіння у 2002 році 
ібув тут 3 роки.”

Фото: Парафіяльна знимка після Служби Божої на празник св. Михаїла у 
Гилсборо Ню Джерзі.

  
В цьому випуску: 

Вашінгтон, О.К. - У США вшанували 85-роковини 
Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років - ст. 3

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
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Перший пастирський візит єпископа Андрія Рабі, Гилсборо

Єпископ Андрій Рабій і о. Орест 
Кундеревич 

Гилсборо Ню Джерзі

Photos from Bishop Rabiy 
and St. Michael Church 

Facebook Pages 

Хор
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У США вшанували 85-роковини Голодомору-геноциду в 
Україні 1932-1933 років

 
8- листопада 2017 р.

Вашінгтон, О.К.- 
У США відбулися 
заходи з вшанування 
85-их роковин 
Голодомору-геноциду 
1932-1933 років в 
Україні, організовані 
Посольством України 
в США у співпраці з 
Крайовим комітетом 
США з визнання 
Голодомору геноцидом. 
Зокрема, в Конгресі 
США відбувся 
брифінг, присвячений 
тематиці Голодомору, 
а також презентація 
ф о т о в и с т а в к и 
„People of the truth”. 
Фотовиставка, яку було 
створено спеціально 
до зазначеного 
конгресового брифінгу 
за фінансової підтримки 
МЗС України у 
рамках забезпечення 
п о з и т и в н о г о 
міжнародного іміджу 
нашої держави та 
підтримки зв’язків із 
українцями за кордоном. 
Виставка покликана 
розповісти про людей, 
які, починаючи з 
30-х років минулого 
століття, присвятили 
свою діяльність пошуку 
та поширенню правди 
про трагічні події 
Голодомору-геноциду 
в Україні, штучно 
спричинені радянською 
владою.

Єпископ Іван Бура під час поминання 85-ої річниці Голодомору-
Геноциду в Україні, яке відбулося 7 листопада 2017 р. біля 
Меморіалу Голодомору в Вашінгтоні, О.К. (Фото Посольства 
України в США). 

(Продовження на ст. 4)
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Під час брифінгу в 
Конгресі США Посол 
України в США Валерій 
Чалий наголосив на 
важливості визнання 
Сполученими Штатами 
Голодомору 1932-33 
рр. актом геноциду 
проти українського 
народу. «Законопроект 
резолюції щодо 
Голодомору-геноциду, 
який сьогодні був 
внесений на розгляд в 
Палату Представників 
- це перший, але дуже 
важливий крок. Ми раді, 
що питання українського 
Голодомору все частіше 
звучить в Конгресі 
США. Правда про ці 
трагічні події, спричинені 
жорстокими діями 
радянської влади, має не 
лише прозвучати на весь 
світ, а й бути названа 
своїм справжнім ім’ям 
- геноцид»,- зазначив 
Посол.

На конгресовому 
брифінгу виступили 
конгресмени Енді Харріс, 
Білл Паскрел, Дуг 
Ламборн, конгресвумен 
Марсі Каптур, а також 
колишній президент 
Литви Вітаутас 
Ландсбергіз та інші 
почесні гості.

Посол Валерій Чалий 
вручив почесні грамоти 
за особистий вклад у 
боротьбу за визнання 

Голодомору в Україні 
геноцидом Голові 
Ф і л а д е л ьф і й с ь к о г о 
відділення УККА 
Євгену Луціву, члену 
Конгресової Комісії 
США по Голоду в Україні 
Уляні Мазуркевич, а 
також конгресмену Енді 
Харрісу та конгресвумен 
Марсі Каптур.

Раніше цього ж дня 
Посол України в США 
разом з дружиною 
Людмилою Мазукою 
та співробітниками 
посольства також взяли 
участь у комеморативній 
церемонії, присвяченій 
вшануванню 85-х 
роковин Голодомору-
геноциду в Україні 1932-
33 рр.

У знак пам’яті про 
жертв цієї трагедії, 
Посол України в США 
Валерій Чалий, Голова 
крайового комітету з 
визнання Голодомору 
геноцидом Михайло 
Савків, колишній 
президент Литви Вітаутас 
Ландсбергіз, ієрархи 
українських церков 
США, представники 
у к р а ї н с ь к о ї , 
литовської, грузинської 
громад Вашингтону 
поклали символічні 
снопки пшениці 
до однойменного 
Меморіалу у столиці 
США.

h t t p : / / u sa .m f a . go v .
ua/ua/press -cen ter/
news/60971-u - s sha -

vshanuvali-85-rokovini-
golodomoru-genocidu-v-
ukrajini-1932-1933-rokiv

Валерій Чалий

Михайло Савків

Єпископ Іван Бура

(Photos: Embassy of Ukraine in the 
USA Facebook page.)

(продовження з попередньої сторінки)

У США вшанували 85-роковини Голодомору-геноциду в 
Україні 1932-1933 років
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У Конгресі США представили проект резолюції для 
світового визнання Голодомору в Україні - Геноцидом

Ukrainian Caucus Co-Chairs Introduce Resolution Commemorating 
85th Anniversary of Holodomor Famine-Genocide

8 листопада 2017 p. 

У Палаті представників 
Конгресу США 
представили проект 
резолюції, приуроченої 
до 85-х роковин 
Голодомору 1932-
1933 років в Україні, 
йдеться в повідомленні 
Посольства України у 
США.

«Автори проекту 
закликають, що 85-ті 
роковини Голодомору-
геноциду 1932-1933 
років мають слугувати 
нагадуванням про 
репресивну радянську 
політику проти 
народу України. 
Палата представників 
висловлює найглибші 
співчуття жертвам, тим, 

хто пережив Голодомор, 
та їхнім родинам, 
а також закликає 
до розповсюдження 
інформації з метою 
підвищення обізнаності 
у світі про штучну 
природу цієї трагедії», – 
йдеться в повідомленні.
Авторами документа 
виступили конгресмени-
демократи Сандер 
Левін і Марсі Каптур, 
а також конгресмени-
республіканці Браян 
Фітцпатрік і Енді Гарріс.
«Проект резолюції 
є важливим кроком 
для зусиль України і 
заходів Посольства 
України в США задля 
визнання Голодомору 
актом геноциду проти 
українського народу 
та його належного 

міжнародно-правового 
кваліфікування», – 
зазначили в Посольстві.
Коли саме відбудеться 
розгляд документа та 
голосування за нього – 
невідомо.

Крім того, у Вашингтоні 
біля меморіалу жертвам 
Голодомору відбулися 
жалобні заходи.
У листопаді 2006 року 
Верховна Рада України 
визнала Голодомор 

1932–1933 років 
геноцидом українського 
народу. Наразі 
Голодомор визнали 
геноцидом 24 країни 
світу, а ще у низці країн 
– органи влади їхніх 
окремих територіальних 
одиниць.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/state/
na t i o na l _ r e l i g i o u s _
question/689170

Nov 7, 2017

W A S H I N G T O N , 
D.C. – Congressional 
Ukrainian Caucus Co-
Chairs, Reps. Sander 
Levin (D-MI), Andy Harris 
(R-MD), Marcy Kaptur 
(D-OH), and Brian 
Fitzpatrick (R-PA), today 
introduced a resolution 
commemorating the 
85th Anniversary of the 
Holodomor Famine-
Genocide.

The resolution honors 
the estimated seven to 
10 million Ukrainian 
people who perished at 
the will of the totalitarian 
Stalinist government of 
the former Soviet Union, 
which perpetrated a 
premeditated famine 
in the winter of 1932-
1933 in Ukraine in a 
concerted effort to break 
the nation's resistance to 
communist occupation. 

“We must solemnly 

remember the millions of 
Ukrainians who lost their 
lives in the Holodomor 
Famine-Genocide and 
shine a spotlight on the 
truth. This monument 
represents our hopes, 
our shared values, and 
the humanity that binds 
us,” the Members said.

The full text of the 
resolution can be found 
on the next page. The 
Holodomor Famine-
Genocide Memorial 

opened in Washington, 
D.C. in 2015, with the 
support of the bipartisan 
Ukraine Caucus.

Adapted from an article 
on: https://levin.house.
go v /p r e s s - r e l ea s e /
u k r a i n i a n - c a u c u s -
co-cha i r s - i n t roduce-
r e s o l u t i o n -
commemorating-85th-
anniversary

Валерій 
Чалий

(Photo: 
Embassy of 

Ukraine in the 
USA)
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(continued from previous page)

Ukrainian Caucus Co-Chairs Introduce Resolution Commemorating 
85th Anniversary of Holodomor Famine-Genocide
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THE PROVIDENCE ASSOCIATION
Your Ukrainian Catholic

Fraternal Life Insurance and Benefit Society

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

1912
Deposit Agreement Accounts                Fraternity                                                                               
Paying 2017

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

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

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

www.provassn.com

 

 

 

Чорнобиль – Причини, 
Наслідки та  

Приховування Правди 
                   Майкл Гарітон, Ведучий 

Понеділок, 4 грудня, 2017 
                         7:00 – 8:30 веч. 
       Добровільні датки будуть спрямовані до фонду 
          підтримки жертв Чорнобильської катастрофи. 
 

Зателефонуйте щоб зареєструватися: 
215.780.1227 

                           

      
Baсиліянський Духовний Центр 

                           710 Fox Chase Rd. Jenkintown, PA 
 Презентація включає часову шкалy стихійних лих із особистими фотографіями та  
відео, яке дає приголомшливу документацію про місце катастрофи та рідкісний погляд 
місця та людей, які працюють і живуть там. 
 
Гарітон, професіоналіст базований в  Пітсбурґу, спеціалізується на архітектурі, 
корпоративній та редакторській фотографії.  На поїздці в Україну 2016 року Він визнав, 
що про забуті історії жителів Чорнобиля потрібно розповісти. 
 

Вечірня 
Презентація 
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Assumption Catholic School Students in Perth Amboy
 Help Warm Hearts in Ukraine

Students from Assumption 
Catholic School (ACS) 
in Perth Amboy, New 
Jersey give back and 
have impacted the lives 
of children in Ukraine. 
For the second year in 
a row, the 8th grade 
class, in cooperation 
with the Carteret Youth 
Chapter of the Ukrainian 
Youth Association (CYM), 
have collected items of 
warm clothing, school 
supplies, sweets and toys 
packaged in backpacks 
to be distributed to 
children of parents who 
are currently engaged 
in military action or 
have given their lives in 
Eastern Ukraine or who 
have been displaced 
from their homes as a 
result of the fighting.  
This initiative, known as 
Warming Warm Heart, 
was initiated by the 
world executive board 
of CYM, and is now in 
its fourth year of action. 
Last year, the U.S. CYM 
chapters coordinated 
efforts for this action to 
collect 1,041 backpacks, 
which was viewed as 
very successful. This year, 
the goal of collecting 
1,235 backpacks has 
been reached and will 
be sent to these children 
in time for the Feast 
Day of St. Nicholas and 
the beginning of the 
Christmas season. 

The inclusion of ACS 
to this charitable action 
began with a query from 
Ms. Anna Lawrence, 
the music teacher at 
ACS, to a CYM social 
media campaign of this 
initiative. After initial 
inquiries, ASC students 
and staff members 
became interested in 
contributing to this 
campaign. “It would 
have never occurred to 
me that we’d ask a grade 
school to be involved with 
such a campaign. But 
when members of ACS 
learned about what we 
were doing and inquired 
about how it could help, 

it revealed itself as being 
a perfect fit. We are very 
fortunate to include these 
amazing students in 
these actions.” recounted 
Roman Wernyj, Youth 
Program Director of 
Carteret CYM. This year, 
the 8th grade class, 
under the direction of 
their teacher Mrs. Mary 
Beth Pickering and new 
principal Mrs. Lissette 
Shumny, brought in 
various items to snuggly 
fills 16 backpacks, which 
accounts for over 60% 
of the materials collected 
by Carteret CYM. Fr. 
Ivan Turyk, the pastor 
of Assumption Catholic 

church, who supervises 
the activities at ACS, 
noted, “This is a group 
of caring young men 
and women who don’t 
only study but also 
practice their faith. They 
and the entire ACS are 
always eager to reach 
out and help the less 
fortunate either here in 
this country or overseas.” 
Overall, over 200 lbs. of 
material was shipped to 
Ukraine on October 31, 
2017 to children in the 
area of Kalush in the 
Ivano-Frankivsk oblast in 
Ukraine.
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Byzantine Church Supplies Store

Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

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

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

Annual Slavic Christmas Luncheon with St. Nicholas - 
Sunday December 3rd At Noon, Swarthmore, PA

 
On Sunday, December 3rd, Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church, 900 Fairview Road in Swarthmore/
Ridley Township, will hold its traditional “Slavic Christmas Luncheon with St. Nicholas”.  Lunch will be served 
at noon, immediately after the regular 10:00 am. Sunday English Divine Liturgy.  We welcome all who 
wish to enjoy traditional Slavic culinary delights such as; ham, kielbasa with sauerkraut, stuffed cabbage, 
pierogies, halushki (cabbage and noodles) and other traditional Slavic holiday foods.  A “Parade of 
Baskets” raffle and a visit from St. Nicholas are highlights of this year’s event.  Due to the popularity of 
this annual event, you need to contact us for your advanced tickets.  No tickets will be sold at the door.  
A nominal donation of $15.00 is requested for adults and $8.00 for children 8 to 12 years.  Children 7 
years and younger are free.  To obtain your advanced tickets for this special event, please email us at 
HMBChurch@verizon.net or call us at (610) 544-1215.  In the spirit of helping others in the community who 
may be experiencing hard economic times, we also ask that each person attending bring a non-perishable 
food item for our Annual Food Drive. 
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2017 
Ukrainian Christmas Bazaar

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

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

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

HOMEMADE UKRAINIAN FOOD & PASTRIES
GIFTS & VENDORS
CRAFTS & MUSIC

FLEA MARKET
HOURLY CATHEDRAL TOURS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗМІНИ У РОЗКЛАДІ 
НЕДІЛЬНИХ БОГОСЛУЖІНЬ

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

A few days ago, we 
were very happy 
to welcome to our 
parish the members 
of the Patriarchal 
C a t e c h e t i c a l 
Commission for the 
Ukrainian Greek 
Catholic Church 
worldwide -  Sr. Luiza 
Cuipa, SSMI (General 
Councilor of the Sisters 
Servants); Nazar 
Duda,  and Oksana 
Boiko. 

They visited our 
Sunday catechetical 
classes, talking to 
the children and their 
catechists. They also 
attended our Divine 
Liturgy and spent time 
with our parishioners 
during coffee time.

Sr. Luiza visited each 
grade of our St. 
Nicholas Catholic 
School, from PK - Gr.8. 
Sr. Luiza dialogued 
with the students and 
especially encouraged 
the students to 
remember the children 
and families in Ukraine 
in their daily prayers, 
especially those in 
the war zone. Also, 
Sr. Luiza asked them 
not to be afraid or 
embarrassed to be 
witnesses of Christ, 
since they are receiving 

a Catholic education. 

Sr. Luiza praised the 

students for their respect, 
politeness and discipline, 
which she noticed 

while she visited the 
classrooms. 
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27 жовтня 2017, голова 
Патріаршої Катехитичної 
Комісії УГКЦ, с. Луїзи 
Цюпи, СНДМ, і члени 
Комісії, Оксана Бойко і 
Назар Дуда (сидять з л. на 
п. у 1-ій знимці) завітали на 
Біблійні Роздуми старшої 
молоді у парафії св. 
Йосафата у Трентон, Нью 
Дзерзі. Тема для роздуми 
була про старозавітнього 
Йосифа і його братів. 
Опісля, с. Луїза і її команда 
розповіли про свій досвід 
з Євангелізацією та про 
майбутні плани навчання 
віри в УГКЦ. Пані 
добродійка Ляля Лончина 
і о. Тарас Лончина, парох, 
гостили цю дуже особливу 
подію.

Патріарша катехитична комісія - Трентон, Нью Дзерзі
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Msgr. Peter Waslo, is the Assistant Director of 
Campus Ministry and Mission at Manor College.

His duties in this role include meeting the spiritual 
and faith needs of the students. 

This is a challenging role because rather than 
dictate what is essential, we hope to have the 
students discover it and have ownership of it for 
their betterment. It is our way of offering a complete 
life rather than a fragmented one. 

This role can also be rewarding because it offers 

Campus Ministry at Manor College

not only them, but us the opportunity to walk in faith together and deepen our relationship with God and 
each other. 

Msgr. Peter Waslo hopes to cultivate a spiritual home here at Manor College for the students, faculty and 
staff. 

Father Peter is starting his fourth year here, and is revamping what was attempted in the campus ministry 
at Manor College and building upon it.

Manor College’s Ribbon Cutting of its Newly Renovated 
Ukrainian Heritage Museum Followed by a Dialogue on 

America’s Relationship and Moral Obligation with Ukraine.

JENKINTOWN, PA - 
On October 26, 2017 
Manor College hosted its 
fourth Ukraine focused 
dialogue on campus. 
The college welcomed 
U.S Congressman and 
Co-Chair of the Ukraine 
Caucus, Brian Fitzpatrick; 
US Congressman and 
Ukraine Caucus member 
Brendan Boyle;  First 
Ambassador of the 
U.S to Ukraine, Hon. 
Roman Popadiuk; and 
US Justice Department 
Prosecutor and Advisor 
to the Procurator’s Office (continued on next page)

in Ukraine, Bohdan 
Vitvitsky. The panel was 
moderated by Manor 
College President, Dr. 
Jonathan Peri. 

The program directly 
complemented Manor 
College’s mission, which 
is to offer students a 
global vision through 
education. As America’s 
only Ukrainian heritage 
college, this dialogue 
was Manor College’s 
fourth Ukraine focused 
dialogue, which 
further proves Manor’s 

commitment to being 
the hub for discussion 
and deliberation around 
what Americans can 
do to help and support 
Ukraine. 

During the panel 
discussion,when asked 
about the broader topic 
of moral implications for 
America to help Ukraine, 
Congressman Brian 
Fitzpatrick stated, “There 
is further evidence of 
the US’ obligation to 
support Ukraine not just 
in financial matters but in 

intelligence sharing and 
information sharing. We 
need to provide military 
assistance and follow 
words with action.” 
Bohdan Vitvitsky 
commented with, “Many 
of our officials on both 
sides, to some degree 
soft peddle the nature 
of the obligations.  It 
is quite clear that we 
should be providing 
Ukraine with defensive 
weapons given the fact 



(continued from previous page)
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Manor College’s Ribbon Cutting of its Newly Renovated 
Ukrainian Heritage Museum Followed by a Dialogue on 

America’s Relationship and Moral Obligation with Ukraine.

that it is the object of 
foreign aggression.“

The audience, which 
was made up of 
approximately 150 
Ukrainian and American 
community members 
from all states between 
New York to Washington 
D.C, responded to the 
panelists comments with 
enthusiasm and zeal. 
 
“It is crucial for us as 
Americans and Manor 

College as a Ukrainian 
founded institution to 
raise awareness about 
the needs of our friends 
in Ukraine.  The profile 
of the issues in Ukraine 
should not be taking 
a second seat to much 
of the nonsense in the 
news.  Real people 
have been murdered 
or remain subject to 
unlawful detainment in 
Ukraine, where a war 
has ended the lives of 
10’s of thousands of 

people.  Children are 
suffering orphaned with 
no parents.  We had 
to do something and 
we will keep raising the 
profile.” Said Manor 
College’s President Peri.  
“Thank God we are 
blessed with a Ukrainian 
community in America 
that authentically cares.  
Now that our Museum 
is renewed, it assists 
us in renewing the 
conversations about the 
needs in Ukraine with 

a backdrop of cultural 
beauty that everyone 
can enjoy.”

Prior to the Dialogue, 
Manor College held 
a Ribbon Cutting and 
Blessing Ceremony for 
the reopening of the 
Ukrainian Heritage 
Museum, an on-
campus museum that is 
dedicated to preserving 
Ukrainian artifacts and 

(continued on next page)
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2 PM

5 PM

culture. The museum is part 
of the Ukrainian Heritage 
Studies Center (UHSC), a 
center that was founded in 
1977 to preserve, promote, 
and perpetuate Ukrainian 
culture and traditions 
through educational 
and cultural programs. 
In addition to a folk art 
collection, the UHSC 
maintains an extensive 
Ukrainian library and 
archives.

The renovations to the 
Ukrainian Heritage 
Museum was made 
possible due to significant 
contributions of Leonard & 
Helen Mazur, Dr. Barbara 
Zajak and the Ukrainian 
Catholic Foundation.  The 
museum has a new design 
from floor to ceiling which 
includes beautiful lighting, a 
handmade Ukrainian stove, 
crystal clear showcases 
a welcoming layout and 
is home to a new exhibit, 
the Maria Mazur Gallery.  
The Maria Mazur Gallery 
is a exquisite, handmade 
psynky gallery crafted 
by Leonard Mazur’s 
mother, Maria Mazur. All 
are invited to come and 
explore the Ukrainian 
Heritage Museum, please 
call 215 885 2360 to make 
an appointment. 

Manor College’s Ribbon Cutting of its Newly Renovated 
Ukrainian Heritage Museum Followed by a Dialogue on 

America’s Relationship and Moral Obligation with Ukraine.
(continued from previous page)

Фото: Леонард і Олена Мазур з Джанатаном Пері, 
президентом Манор Коледжу. 
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Особливе поминання Марії Мазур

від Митрополита Стефана Сороки

26 жовтня 2017 р. 
відбулася офіційне 
відкриття та 
благословення Музею 
української спадщини 
при Менор Коледжі. 
Частина програми 
була присвячена 
вшануванню Марії 
Мазур, мами Леонарда 
Мазура, який є 
довгочасним членом 
Ради Директорів Менор 
Коледжу. Пан Леонард 
і його дружина Гелена 
щедро посприяли 
н е щ о д а в н ь о м у 
в і д н о в л е н н ю 
музею, експозиція 
якого поповнилася 
особливою колекцією 

Фото: Посвячення оновленого музея.

писанок роботи пані 
Марії Мазур.  Пан 
Леонард Мазур 
поділився чудовим 
свідченням того, який 
вплив мало життя його 
мами на українську 
громаду Філадельфії. 
Разом з паном 
Леонардом та його 
дружиною присутніми 
на урочистості були й 
їхні діти. 
 
Пані Марія 
( З а т в а р н и ц ь к а ) 
Мазур народилася 
в 1922 р. в Стрию, 
Україна. З дитинства 
вона захоплювалася 
у к р а ї н с ь к и м 

мистецтвом, шанувала 
українську культуру.  В 
юності вона освоїла 
особливості писання 
писанок, майстерно 
грала на мандоліні та 
фортепіано. Писанки 
залишилися пожиттєвим 
захопленням пані 
Марії. В ранні роки 
життя в Стрию, 
вона опановувала 
й удосконалювала 
майстерність творення 
чудових взорів, які 
виписувала воском на 
яйці.  Ці хитросплетіння 
взорів століттями 
розвивали умілі майстри 
і підхоплювали наступні 
покоління.  

Життя пані Марії 
зазнало значних 
змін, коли вона 
подорослішала. Під час 
ІІ Світової війни, коли 
їй ледве виповнилося 
двадцять років, вона 
була вивезена на 
роботи в Німеччину.  
Там, в Ансбаху, 
в хаосі війни пані 
Марія зустріла свого 
майбутнього чоловіки, 
пана Володимира 
Мазура.  У 1949 р. 
подружжя Мазурів 
разом з двома дітками, 
Леонардом та Іреною, 
емігрувало до штату 

(Продовження на ст. 18)
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Меріленд в Сполучених 
Штатах.  Згодом у 1954 
р. вони переїхали до 
Філадельфії. 
 
Пані Марія з ентузіазмом 
освоювала різні 
ділянки українського 
мистецького життя.  
Вона була не 
лише досконалою 
писанкаркою, але й 
керамістом, її талант 
розквітав також і 
в музиці.   Вона 
професійно співала 
з широко відомим 
хором кобзарів, який 
об’їздив з концертами 
всю країну й записав 
не одну платівку. 
Пані Марія була 
активною парафіянкою 
української католицької 
церкви Покрову Божої 
Матері в південно-
західній Філадельфії. 
Вона була співцем у 
церкві та керівником 
хору церкви святих 
Петра й Павла в 
Кліфтон Хайтс, Пенс. 
 
Щедро уділялася пані 
Марія і в різноманітних 
організаціях українсько- 
американської громади 
Філадельфії.  Вона 
працювала секретарем 
та головою правління 
директорів Союзу 
«Провидіння».  Була 
вона також членкою 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Окружної Управи 

Союзу Українок 
Америки, членом ради 
директорів Об’єднання 
хорів Філадельфійської 
Архиєпархії, і членом 
н а ц і о н а л ь н о г о 
допомогового центру 
Філадельфії. 
 
Активною була пані 
Марія і як член 
дорадчого комітету 
Музею українських 

Особливе поминання Марії Мазур

студій при Менор 
Коледжі, у відкритті якого 
8-го травня 1977 р. є 
значна частка її зусиль. 
Сорок років пізніше її 
надзвичайна колекція 
писанок виставлена в 
Музеї Менор Коледжу, 
до якого ми щиро 
запрошуємо вас 
загостити.  Для більшої 
інформації просимо 
подзвонити за № 

Фото: Митрополит Стефан дивиться на колекцію писанок 
Марії Мазур.

тел.:  (215) 885-2360.  
Нехай ваші відвідини 
музею надихнуть вас 
до кращого розуміння 
нашої багатої 
української культури 
й важливості людей, 
які щедро жертвують 
задля успіху української 
громади Філадельфії.   

(продовження з попередньої сторінки)
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A VARIETY OF VENDORS  
HOLY SUPPER                       ITEMS 

BEAUTIFULLY CRAFTED GIFT IDEAS 
HOMEMADE BAKED GOODS 

CHRISTMAS MUSIC 
RAFFLE PRIZES 

AND MUCH MORE! 
+ 

UKRAINIAN KITCHEN 
SERVING A VARIETY OF TRADITIONAL 

UKRAINIAN DISHES 
DINE IN OR TAKE OUT!

1206 VALLEY ROAD, MELROSE PARK, PA 19027

CHRISTMAS BAZAAR

SATURDAY, DECEMBER 2    10 AM - 7 PM 
SUNDAY, DECEMBER 3         10 AM - 2 PM

ANNUNCIATION OF THE 
BLESSED VIRGIN MARY 

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

(CВЯТ ВЕЧІР)

ST. NICHOLAS WILL BE VISITING OUR PARISH ON SUNDAY 
AFTER 10:30 A.M. LITURGY. PLEASE BRING YOUR CHILDREN 

SO THAT THEY CAN RECEIVE A GIFT!

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

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

Swarthmore
“Food and 
Clothing 

Collection for 
the Needy” - 
Now through 

December 10th 
 
Holy Myrrh-Bearers Eastern 
Catholic Church, Swarthmore, 
PA will hold its “Holiday Food 
& Clothing Collection” for 
the needy in the community 
from now through Sunday, 
December 10th.  Anyone 
wishing to donate any canned 
or boxed, non-perishable food 
items or good cold-weather 
clothing, should bring them to 
the Church on any Saturday 
between 4:00 pm. and 6:00 
pm. or on Sunday between 
9:00 am and noon or use the 
convenient drop-off box at the 
entrance to the Educational 
Center anytime during the 
week.  We are located at 900 
Fairview Road in Swarthmore/
Ridley Township.   Please help 
us help, if you can
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News from the Knights 
of Columbus Pokrova 

Council in Bristol

In this historical year of the Fatima 
Centennial, the Knights of Columbus 
Pokrova Council 13561, Bristol PA 
held a Public Square Rosary for 
Our Nation with St Mary Church 
parishioners in front of Our Lady's 
statue on Bath Road.  This was in 
unison with 21,569 other rosary rallies 
held across all 50 states in the USA at 
noon on October 14, 2017.

Pokrova Council has been holding this 
public square rosary for our nation at 
St Mary annually since 2011. 

Group photo and article submitted 
by:  Steve Schaeber
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Donations will be printed in the 
next issue of “The Way:

Владика Андрій відвідав Центр Дозвілля у Львові

У середу, 13 вересня, я 
відвідав відділ Карітасу 
України, Центр дозвілля 
та соціальної адаптації 
для молодих людей з 
особливими потребами, 
за адресою Площа Св. 
Юра 5/30 у Львові, 
який займається з 
молоддю, яка має певні 
вади, на запрошення 
пані Марії Чучман. 
Вона, Наталя Загайло 
та отець диякон Роман 
Бабій працюють з 22 
молодими юнаками і 
юначками вже понад 
15 років. Вони створили 
і провадять програму 
всебічної допомоги. Ця 
програма торкається 
особистого, фізичного, 
психологічного та 
духовного розвитку. 
Молодь радо відвідує 
центр і видно, що 
робота п. Марії та о.-д. 
Романа. На жаль, Центр 
Дозвілля має велику 
потребу у фінансуванні 
їхнього проекту і буде 
дуже шкода якщо його 
закриють. Їхній річний 
бюджет є близько 
200,000 гривнів (або 
$8,000). Я дуже просив 
би усіх допомогти їм хто 
як тільки і скільки може. 
Ви можете виписати 
чек на Special Needs 
in Ukraine та надіслати 
кошти на Archbishop’s 
Chancery, 810 
North Franklin Street, 

Philadelphia PA 19123. 
Attn: Special Needs 
in Ukraine. Владика 
Андрій передасть гроші 
особисто коли знову 
відвідає центр у січні 
2018 року. Також, 
можете надіслати 
дарунки для дітей 
на адресу: Центр 
дозвілля та соціальної 
адаптації для молодих 
людей з особливими 
потребами, Площа 
Св. Юра 5/30, Львів, 
79000. Допоможімо їм! 
Наперед щиро вдячний 
і запевняю Вас усіх 
в особливій молитві 
благодарення за Вашу 
доброту та ласку! 
Дякую Вам!

+Андрій Рабій



We ask that you please remember in your prayers, Father Mark 
Fesniak, a priest in the Archeparchy of Philadelphia.  Father Mark is 
still coping with some serious medical issues.

During this season, as we celebrate Thanksgiving and look forward 
to the joyous celebration of the Nativity of Our Lord and Savior Jesus 
Christ, you may wish to send Father Mark a get well card to let him 
know you are thinking of him.

Cards may be sent to:  

Father Mark Fesniak
c/o Ss. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church 
131 North Beech Street
Mt. Carmel, Pa.  17851

May Christ, the Supreme Physician of our bodies and souls, send His 
healing grace upon Father Mark and restore him to good health.

Thank you for remembering Fr. Mark in your prayers.
 
Rev. John M. Fields
Communications Office
Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia

Prayers and Get Well Cards for Father Mark Fesniak
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Введення в храм Пресвятої Богородиці

Лк. 10, 38-42, 11, 27-28. 

Свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці 
основане на церковному 
переданні, зокрема 
Протоєвангелії Якова. 
З нього дізнаємося, 
що батьки Пречистої 
Діви Марії, святі Яким і 
Анна, були бездітними 
і зробили обіцянку, 
що коли Бог дасть їм 
дитину, віддадуть її на 
службу Богові у храмі в 
Єрусалимі. Господь Бог 
вислухав їхні молитви 
і дав їм дочку. Коли 
Марії виповнилося 3 
роки, її батьки Яким і 
Анна виконали свою 
обіцянку і привели її 
до Єрусалимського 
храму, віддали під опіку 
первосвященика Захарії, 
батька святого Івана 
Предтечі і Симеона-
Богоприємця. Та не 
тільки батьки радо 
приводять свою дитину 
на службу Богові, але й 
сама Марія радо йде за 
голосом Божим, бо вже 
змалку мала невідкличне 
стремління перебувати 
у храмі Божому в 
Єрусалимі. 

Отримавши перше 
духовне виховання від 
своїх батьків, Марія 
продовжувала його у 
храмі, пізнаючи там 
Божий закон, пізнаючи 
глибше Бога, щоб могти 
краще служити Йому. 
Там вона пізнає людей, 
що приходять на молитву 

до храму, пізнає їх 
потреби. Через Захарію 
і Симеона властиво 
сам Бог виховував Її 
покликання майбутньої 
Матері Божого Сина 
і духовної Матері всіх 
людей. 

Подія введення Марії 
в храм навчає нас, 
що кожен християнин 
повинен постійно 
працювати над своїм 
духовним вихованням, 
поглиблювати його. 
Пізнаючи Бога через 
молитву, Святе Письмо, 
людина єднається з 
Ним, вводить у своє 
серце, своє життя, а тим 
самим входить в Божий 
духовний храм – царство 
небесне вже тут на 
землі, як навчав про це 
Ісус Христос: „Царство 
Боже прийде непомітно; 
ані не скажуть: ось воно 
тут – або: он там – бо 
царство Боже є між 
вами” (Лк. 17, 21). 

Молода дочка просила у 
своєї матері подарунок. 
Просила купити їй 
велике дзеркало, 
щоби могла себе 
прикрашати, прибирати, 
наряджати, наводити 
макіяж. Побожна мати 
відгукнулася на її просьбу 
і купила їй велику ікону 
Матері Божої. Матір, 
даючи цей образ дочці, 
сказала: „Ось твоє 
дзеркало…”. Дочка 
спочатку здивувалася 
цим подарунком, а 

потім кожного вечора 
молилася перед іконою 
і питала Марію: 
„Найсвятіша Матір! 
Поглянь на мене! Чи 
я подобалася сьогодні 
Богові?” 

Життя Матері Божої 
повинно бути для 
кожного християнина 
своєрідним духовним 
дзеркалом, в котре 
кожен з нас повинен 
часто вдивлятися, щоб 
могти краще духовно 
зростати, впевнено 
будувати свій духовний 
храм, храм своєї душі, 
храм Божої любові згідно 
слів апостола Павла: 
„Хіба не знаєте, що ви 
храм Божий і що Дух 
Божий у вас пробуває?” 
(1 Кор. 3, 16). „Ми бо 
храм Бога живого, як 
сам Бог сказав був: „Я 
поселюся в них і серед 
них буду ходити, буду 
їхнім Богом, вони ж 
будуть моїм народом” 
(2 Кор. 6, 16). „Та й самі 
ви, мов живе каміння, 

будуєтеся як духовний 
дім, на святе священство, 
щоб приносити духовні 
жертви, приємні Богові, 
через Ісуса Христа” (1 
Пт. 2, 5). 

Нехай приклад 
Марії і Її молитовне 
заступництво скріпляють 
нас у духовному житті, 
допомагають нам краще 
пізнавати Бога і Його 
любов, єднатися з Ним, 
відчувати Божу любов 
і Божу присутність у 
щоденному житті і 
таким чином ставати 
учасниками Його 
духовного храму - 
царства небесного, 
храму любові вже тут на 
землі і пізніше у вічності. 

о. Михайло Чижович, 
редемпторист 

http://www.cssr.lviv.ua/
word/?article=828
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Catholic Considerations
for Our Earthly Passing

 We know earthly death is not the end, but rather 
the door through which we must pass to gain 
eternal life. Because of our belief and hope in the 
Resurrection, we can face death not with fear, 
but with preparation. Although certainly not 
comprehensive, the following considerations are 
provided as starting points for understanding 
and preparing for this transition, whether it is 
imminent or not.

N O W  A N D  AT  T H E  H O U R  O F  O U R  D E AT H 1  
We prepare for eternal life by choosing to love and follow God 
now, in our daily lives and decisions. For example, through 
prayer and regular reception of the sacraments, especially 
Confession and the Eucharist, we obtain grace to live in ever-
deeper communion with God and with one another in lives of 
faith, charity, and justice.2 We ask for Our Blessed Mother’s help 
now, and we entrust ourselves to her further as we “surrender 
‘the hour of our death’ wholly to her care.”3 

F O R M I N G  O U R  C O N S C I E N C E S

Our journey with Christ naturally includes equipping our 
consciences to make morally good judgments and acting 
accordingly.4 Learning about the dignity of human life and the 
indispensable respect for it,5 as well as applicable principles 
for medical care, is particularly important in preparing for our 
eventual passing.

Some bishops offer guides applying moral principles to local 
legal options.6 Parish and online resources are also widely 
available for careful and prayerful study, and the Ethical and 
Religious Directives from the United States Conference of 
Catholic Bishops give direction for health care services to those 
who are seriously ill or dying.7 

A  N O T E  O N  G E N E R A L  P R I N C I P L E S 

No summary can substitute for thorough catechesis, but some 
general principles are clear. We are entrusted by God with the 
gift of life, and in response, we care for our lives and health in 
obedience and gratitude to our Creator. 

This obliges us to make use of appropriate, effective medical 
care. However, even effective treatments may at times impose 
such a great burden that we, in good conscience, may forgo or 
discontinue them. This applies even to life-sustaining treatments. 
Of course, nothing should be done or deliberately omitted to 
hasten death.8  

The Church affirms the inviolable dignity of every person, 
regardless of the duration or extent of the person’s incapacity or 
dependency. Nothing diminishes the unchangeable dignity and 
sanctity of a person’s life, or the obligation to protect and care for 
it. In principle, assisted feeding and hydration should be provided 
unless it cannot sustain life or is unduly burdensome to the 
patient, or if death is imminent whether it is provided or not.

Moreover, no one should choose suicide, nor counsel or assist 
another to take his or her own life.

D I S C E R N I N G  T R E A T M E N T  O P T I O N S

Judging the effect and burden of treatments can be difficult, 
especially as death draws near. To understand health facts and 
treatment options, we need professional medical advice. To 
understand Catholic moral teaching, we need to consult Church 
teaching and those who can faithfully explain it.  

S P E A K I N G  W I T H  L O V E D  O N E S

After informing our consciences, we need to inform our families. 
If we are unable to make decisions, they most often have legal 
authority to make surrogate decisions on our behalf. Or we may 
designate a health care agent by a durable power of attorney. 

Though it is often helpful to also have written, signed 
documentation, no living will “check box” can ever replace clear 
conversations about our faith-guided principles. The best option 
is to choose an agent who will make medical decisions on our 
behalf in accord with our Catholic faith and Church teaching. 

We should also inform family of our pastoral care preferences, 
and make clear that after death, we desire prayer, funeral rites, 
and Christian burial.9 

К а т о л и ц ь к и й 
погляд на земну 
смерть

Ми знаємо, що людська 
смерть не є кінцем, але 
скоріше дверима, через 
які ми маємо пройти, 
щоб здобути життя 
вічне.  Тому, що ми 
віримо і сподіваємося 
на Воскресіння, ми 
маємо підходити до 
смерті не зі страхом, 
а з готовністю.  Хоч 
вони і не є вичерпними, 
але наступні роздуми 
служать підгрунтям 
до зрозуміння і 
приготування до  цього 
переходу, близького чи 
віддаленого.

Заразі і в годину 
нашої смерті

Ми приготовляємося до 
життя вічного обираючи 
любити і наслідувати 
Бога тепер, в нашому 
щоденному житті і 
через наші рішення.  
Наприклад, через 
молитву і регулярне 
прийняття святих 
таїнств, особливо 
сповіді та Євхаристії, ми 
отримуємо благодать 
жити в постійно 

п о г л и б л ю в а н о м у 
сопричасті в Богом і 
один з одним в житті 
віри, милосердя і 
справедливості.  Ми 
просимо Пресвяту 
Богородицю помогти 
нам і ввіряємо себе 
їй все глибше, коли в 
годину смерті всеціло 
віддаємо себе в її святу 
опіку.

Формування нашої 
свідомості

Наша подорож з Христом 
природньо включає 
озброєння нашої совісті, 
щоб приймати морально 
виправдані рішення і 
відповідно діяти.  Знання 
про гідність людського 
життя і обов'язкова 
повага до нього, як 
і відповідні принципи 
медичної опіки, є 
особливо важливі у 
приготуванні  до нашого 
кінцевого відходу з життя. 

Дехто з єпископів 
пропонує вказівки, 
які співвідносять 
моральні принципи з 
місцевими легальними 
можливостями.  Парафія 
та інтернет також 
надають широкий 

спектр джерел для 
уважного і молитовного 
вивчення,  а Конференція  
Католицьких Єпископів 
США в своїх Етичних 
та релігійних вказівках 
подає настанови для 
служби медичної опіки 
над тими, хто серйозно 
хворий, чи вмирає. 

Зауваження щодо 
загальних принципів

Ніякий короткий виклад 
не може замінити 
повний катехизм, але 
деякі загальні принципи  
є достатньо чіткі. Бог 
довірив нам дар життя, і 
в відповідь ми опікуємося 
нашим життям і здоров'ям 
із вдячності Творцеві.

Це зобов'язує нас 
обирати відповідне й 
ефективне медичне 
втручання.  Однак,  
навіть дуже ефективне  
лікування з часом може 
створити такі  умови, 
що в тверезому розумі 
ми приймаємо рішення 
відмовитися від нього.  
Це стосується навіть 
підтримуючих життя 
процедур.  Звичайно, 
нічого не може бути 
зроблено, чи свідомо 

не включено, що 
прискорює смерть.    
 
Церква підтверджує 
н е д о т о р к а н і с т ь 
гідності кожної 
особи, незалежно 
від тривалості, чи 
ускладненості  у 
стані неспроможної, 
чи залежної особи.   
Ніщо не применшує 
непорушну гідність 
і святість людського 
життя, чи обов'язок 
захищати й 
опікуватися ним.  У 
принципі, підтримка 
через годування 
та напування 
повинна надаватися 
безумовно, хіба що 
це вже не підтримує 
життя, або стає 
обтяжливим для 
пацієнта, чи коли 
смерть є неминуча з 
чи без підтримки. 

І само собою 
зрозуміло, що ніхто 
не повинен обирати 
с а м о г у б с т в о , 
або радити й  
підтримувати в цьому 
іншого. 

Вибір  способів 
лікування
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A C C O M P A N I M E N T  B E F O R E  A N D 
A F T E R  D E A T H 1 0  
Those who are sick should not be alone, as multiple popes have 
reminded us in messages for the annual World Day of the Sick. 
Patients who have serious or life-threatening illnesses, as well as 
their families, can be provided with physical, psychological, and 
spiritual care through team-based palliative care.11 Hospice care 
can provide similar integrated care for those nearing death and 
for their families. 

Pastoral care is integral to both palliative and hospice care, and 
includes making available the Eucharist, Confession, Anointing 
of the Sick, and Viaticum.12 It also includes supportive prayer13 
and support for decision makers. It may be helpful to familiarize 
ourselves with local services available in preparation for our own 
passing or that of loved ones.

Even after death, accompaniment continues. Our prayers can 
help those who are being purified in Purgatory, so it is a spiritual 
work of mercy to pray for those who have died.14 

H O P E  I N  T H E  R E S U R R E C T I O N
Those who die in God’s grace and friendship live forever with 
Christ. Heaven is not an abstract idea, but a true and lasting 
relationship with God that is beyond all earthly description and 
understanding. We look forward to the resurrection of the dead 
and everlasting life by preparing now, in hope, for our passage 
from this life into eternal life.

We need not fear. Christ is with us.

1  Catechism of the Catholic Church, 2nd ed., 2012 ff. 

2  See Pope Francis, General Audience, 27 November 2013 (Libreria Editrice 
Vaticana), https://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2013/
documents/papa-francesco_20131127_udienza-generale.html. 

3  Catechism of the Catholic Church, 2677.

4  Catechism of the Catholic Church, 1776 ff. United States Catholic Catechism 
for Adults (Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 
2006), pg. 314.

5  Catechism of the Catholic Church, 1701 ff., 2258 ff.  

6  Many state conferences of Catholic Bishops have published materials which 
may help you with decisions about advance directives. To find these and 
other resources, contact your local diocesan Respect Life office. A directory 
is available at www.usccb.org/about/pro-life-activities/diocesan-pro-life-
offices.cfm. 

7  Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services, 5th ed, 
(Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 2009), 
http://www.usccb.org/about/doctrine/ethical-and-religious-directives/. 
(See especially Part 5.) 

8 See Pope John Paul II, Evangelium vitae, (Libreria Editrice Vaticana, 1995), 15.

9  A summary is found here: http://www.usccb.org/prayer-and-worship/
bereavement-and-funerals/overview-of-catholic-funeral-rites.cfm. 

10  Pope Francis uses the term “accompaniment” often; see its many 
occurrences in Evangelii gaudium. 

11  Pope Francis, “Address of His Holiness Pope Francis to Participants in the 
Plenary of the Pontifical Academy for Life” (Libreria Editrice Vaticana, 2015), 
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/march/
documents/papa-francesco_20150305_pontificia-accademia-vita.html.

12  Catechism of the Catholic Church, 1499–1532. See also Pope Benedict 
XVI, “Message of the Holy Father on the Occasion of the Twentieth World 
Day of the Sick” (Libreria Editrice Vaticana, 2012), https://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/en/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_
mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012.html.

13  See for example these prayers at the time of dying and death http://www.
usccb.org/prayer-and-worship/bereavement-and-funerals/prayers-for-
death-and-dying.cfm.

14  Pope Francis, General Audience, 30 November 2016, (Libreria Editrice 
Vaticana), https://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2016/
documents/papa-francesco_20161130_udienza-generale.html
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Вибір ефективності 
та складності 
лікування може 
бути нелегкий, 
особливо в випадку 
наближення смерті.  
Щоб зрозуміти стан 
здоров'я та вибрати 
лікування потрібно 
звернутися до 
с п е ц і а л і с т а .  
Щоб зрозуміти 
к а т о л и ц ь к е 
м о р а л ь н е 
вчення потрібно 
звернутися до 
церковного вчення і 
тих, хто може вірно 
його пояснити.  

Розмова з 
рідними

П р и й н я в ш и 
рішення згідно зі 
своєю совістю, 
слід поговорити з 
близькими.  Коли 
ми не можемо самі 
прийняти рішення, 
тоді найчастіше 
вони мають 
законне право 
прийняти рішення 
на нашу користь. 

Або ми можемо довірити 
це агенству з опіки через 
надійного адвоката. 

Хоч дуже помічною є 
наявність письмового 
завіреного документу, 
ніякий прижиттєвий 
заповіт не може замінити 
чітку розмову про наші 
принципи, що керуються 
вірою. Найкращим 
виходом є обрати агента, 
який прийме медичне 
рішення на нашу 
користь згідно з нашою 
католицькою вірою і 
церковним вченням.

Також потрібно 
повідомити родину 
про наші пасторальні 
преференції і чітко 
зазначити, що після 
смерті ми хочемо, щоб 
за нас молилися, щоб 
відбувся відповідний 
похоронний обряд і 
християнське погребення. 

Супровід перед і 
після смерті  

Хворі не повинні 
залишатися самі, як усі 

Папи пригадують нам 
в проповідях Світового 
дня хворих людей. 
Пацієнти з серйозними 
чи смертельними 
хворобами, а також 
їхні родини, мають 
з а б е з п е ч у в а т и с я 
фізичною, психологічною 
та духовною підтримкою 
паліативних груп.  Госпіси 
також мають надавати 
подібну інтегральну 
підтримку тим, хто є на 
порозі смерті, та їхнім 
рідним. 

Пасторальна підтримка 
обов'язкова для 
паліативної та госпісної 
опіки, і включає доступ 
до Євхаристії, сповіді, 
елеопомазання хворих 
та передсмертного 
причастя.  Туди також 
входять спомагаючі 
молитви і молитви 
підтримки тих, хто приймає 
рішення.   Ознайомлення 
з місцевими службами, які 
доступні в приготуванні 
до смерті, може бути 
дуже помічне.  

Супровід продовжується 

навіть після смерті.  Наші 
молитви можуть помогти 
тим, хто перебувають в 
чистилищі, тому молитви 
за тих, які померли, є 
духовним милосердям.

Надія на Воскресіння

Ті, хто померли в Божій 
благодаті та в близькості 
з Господом, будуть 
вічно жити в Христі. 
Рай не є абстрактною 
ідеєю, але правдивими 
і довготривалими 
взаєминами з Богом, 
які перевершують усі 
земні описи і людське 
розуміння.  Ми 
чекаємо на воскресіння 
мертвих і життя вічне в 
приготуванні сьогодні, в 
надії, що ми перейдемо 
з цього життя в життя 
вічне.  

Нам не треба боятися. 
З нами Христос.

Translated into Ukrainian 
from an English article.
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Помер владика Андрій Сапеляк
Понеділок, 06 листопада 2017 p.

6 листопада на 98-му році життя помер владика Андрій 
Сапеляк, єпископ-емерит Української Греко-Католицької 
Церкви.

http://news.ugcc.ua/news/pomer_vladika_andr%D1%96y_
sapelyak_80930.html

«Владика Андрій Сапеляк казав, 
що майбутнє України кується на 

Сході», - сказав Глава УГКЦ під час 
похорону у Львові

Четвер, 09 листопада 
2017 p.

Сьогодні, 9 листопада 
2017 року, була 
відслужена заупокійна 
Архиєрейська Літургія, 
яку очолив Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, 
а після неї відбувся чин 
погребіння владики 
Андрія Сапеляка на 
міському кладовищі м. 
Винники. Попрощатися 
з покійним архиєреєм 
прийшли єпископи, 
с в ященносл ужи тел і , 
родичі, друзі, а також 
усі небайдужі львів’яни, 
які хотіли висловити 
вдячність владиці за його 
служіння і добрі справи.

“Східна мудрість каже, 
що коли хтось врятував 
одну людину, то врятував 
увесь світ; а коли людство 
втрачає одну людину, то 
втрачає цілий Усесвіт, 
— такими словами 
почав свою проповідь 
Блаженніший Святослав 
під час заупокійної 

Архиєрейської Літургії 
і додав: — Подібне 
відчуття сьогодні є 
в нас, що прийшли 
провести в останню путь 
найстаршого єпископа 
УГКЦ, ревного місіонера, 
великого патріота 
України та учителя 
української молоді — 
владику Андрія”.

Предстоятель наголосив, 
що владика Андрій є 
“відкритим посланням 
Бога для нашої УГКЦ”, 
а також розповів 
про його основні та 
важливі моменти життя. 
Зокрема, пригадав, 
що колись покійний 
єпископ показував своє 
листування з Андреєм 
Шептицьким, яке зберіг з 
глибокого дитинства.

“На тій величезній 
території розсіяні 
десятки тисяч українців 
— вони, як ті вівці, які не 
мають пастиря. І ось той 
пастир збирає разом 
тих овець. навіть більше, 

створює нову семінарію 
і дбає насамперед про 
українську молодь на 
аргентинській землі. А 
відтак стає учасником ІІ 
Ватиканського Собору. 
Цікаво, що коли вперше 
зібралися єпископи і 
отці нашої Церкви, то 
зрозуміли, що між ними 
немає їхнього Глави. І 
владика Андрій разом з 
іншими владиками тоді 
заявив перед папою про 
переслідувану і мовчазну 
Українську Церкву”, — 
наголосив Предстоятель.

Крім того, Глава 
УГКЦ зазначив, що 
владика Андрій відіграв 
важливу роль у тому, 
що Аргентина однією 
з перших визнала 
Незалежність України. 
Завдяки його особистій 
зустрічі з тодішнім 
президентом Аргентини 
цей факт став можливий. 

“Коли він уперше 
отримав можливість 
приїхати до України, то 
неначе отримав друге 
дихання, бо зрозумів, що 
Церква воскресає і він 
повинен їй послужити”, 
— сказав проповідник.

Блаженніший Святослав 
акцентував свою увагу 
на тому, що часом 
владика Андрій Сапеляк 
мав унікальний пророчий 
дар. “Після завершення 
свого служіння в 
Аргентині та виході на 
канонічну емеритуру 
в 1997 році владика 
захотів повернутися до 
України. Проте він казав, 
що майбутнє України 
“кується” на Сході, а тим 
майбутнім є українська 
молодь на Сході... Тож 
він вирушає до міста 
В е р х н ь о д н і п р о в с ь к 

(Продовження на ст. 28)



19 ëèñòîïàäà 2017 p.  28

«Владика Андрій Сапеляк казав, що майбутнє України кується 
на Сході», - сказав Глава УГКЦ під час похорону у Львові

Д н і п р о п е т р о в с ь к о ї 
області, де починає 
проповідувати Боже 
Слово і працювати 
з молоддю, на яку 
українська влада і 
держава махнула 
рукою”, - промовив 
Глава УГКЦ.

П р е д с т о я т е л ь 
підсумував, що сумлінна 
праця дала свої плоди 
і пошану, оскільки після 
Революції гідності в 
місті  Верхньодніпровськ 
одну з вулиць назвали 
на честь владики Андрія 
Сапеляка. Окрім того, 
покійний дбав про 
українських селезіан, 
адже він був одним із 
перших з Української 
Церкви, що вступили до 
цього згромадження.

Нагадаємо, що у вівторок, 
7 листопада 2017 
року, у катедральному 
соборі Буенос-Айреса 
(Аргентина) владика 
Даниїл (Козлінський), 
Єпарх єпархії Покрови 
Пресвятої Богородиці, 
духовенство, монашество 
та вірні попрощалися із 
своїм першим єпископом 
в Аргентині владикою 
Андрієм Сапеляком, який 
відійшов у вічність.

Біографічна довідка

Народився 13 грудня 
1919 року в селі Ришкова 
Воля Ярославського 
повіту. Він був першою 

дитиною в українській 
селянській родині 
Михайла Сапеляка 
та Агафії Ярош і мав 
молодших братів та 
сестер: Василя, Емілію, 
Марію та Ярослава. 
Його батько мав тільки 
народну освіту. Однак 
в австрійському війську 
служив у чині підофіцера. 
Після закінчення 
Перемишльської гімназії 
Андрій вступив до 
Згромадження отців 
салезіан. 29 червня 1949 
року був висвячений у 
священики. Вищу освіту 
здобув у Салезіанському 
університеті в Італії 
(Турин), факультет 
канонічного права.

1951 року організував 
у Франції Українську 
малу семінарію і був її 
першим ректором.

1961 року о. Андрія 
іменовано першим 

єпископом українських 
вірних у Аргентині, де він 
трудився 36 років.

Спочатку владика 
Андрій був іменований 
А п о с т о л ь с ь к и м 
візитатором для українців 
католиків в Аргентині, 
а після створення 
єпархії — Апостольським 
а д м і н і с т р а т о р о м 
Української католицької 
єпархії в Аргентині.

1968 року разом 
з владикою 
п р о т о п р е с в і т е р о м 
Борисом Арійчуком 
обраний до керівних 
органів Української 
ц е н т р а л ь н о ї 
репрезентації в 
Аргентині.

1997 року повернувся 
в Україну. На 80-
му році життя їде з 
пасторальною місією у 
місто Верхньодніпровськ 

Дніпропетровської області, 
де працює до 2014 року.

У 2014 році переїжджає у 
м. Винники (Личаківський 
район м. Львова), де і 
проживав до останніх днів.

Помер 6 листопада 2017 
року.

Владика Андрій Сапеляк 
відомий як діяч Вселенської 
Церкви: був членом комісії 
Східних Церков на II 
Ватиканському Соборі 
(1962—1966).Департамент 
інформації УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / a u d i o / v l a d i k a _
andr%D1%96y_sapelyak_
kazav_shcho_maybutnie_
u k r a i n i _ k u i e t s y a _ n a _
shod%D1%96__zayaviv_
glava_ugkts_p%D1%96d_
chas_proshchannya_z_
p o k % D 1 % 9 6 y n i m _ u _
lvov%D1%96_80972.html

(продовження з попередньої сторінки)
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Глава УГКЦ: «Богопосвячені спільноти показують нам реальність 
присутності Царства Божого у «царстві людському»

Середа, 18 жовтня 
2017 p.

Богопосвячені особи 
покликані свідчити про 
Царство Небесне, 
почуваючись членами 
великої спільноти! Їхнє 
завдання – показати 
реальну присутність 
вічного в теперішньому. 
Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
під час своєї доповіді 
«Очікування Церкви 
щодо богопосвяченого 
життя в сучасному 
світі» у рамках І 
Міжнародної асамблеї 
вищих настоятелів і 
настоятельок спільнот 
богопосвяченого життя 
УГКЦ, яка цими днями 
триває у Львові в 
Патріаршому домі. 

«Євангеліє розповідає, 
що Христос, 
звертаючись до своїх 
учнів, говорить такі 
слова: «Істинно кажу 
вам, є між вами деякі, 
які не зазнають смерті, 
поки не побачать 
Царства Небесного, 
яке приходить у силі», 
- саме на цих словах 
Глава Церкви вирішив 
побудувати свій виступ. 
На початку своєї 
доповіді Блаженніший 
Святослав також 
наголосив, що Церква, 
насамперед, є Божим 

народом.
«Покликання чи сутність 
богопосвяченого життя 
- це видимий знак 
присутності між нами 
Царства Небесного. Це 
знак того Царства, про 
яке ми покликані свідчити 
як богопосвячені 
особи, ще не зазнавши 
фізичної смерті. Тепер, 
як богопосвячені особи, 
ми повинні являти світові 
Його силу, дійсність, 
дієвість», - зазначив 
Предстоятель.

За словами Глави 
УГКЦ, сутність 
б о г о п о с в я ч е н о г о 
життя саме в східному 
християнстві завжди 
розумілася в світлі 
його есхатологічного 
значення. «Ви маєте 
показати віруючим, 
у що вони вірять, 
чого очікують. 
Богопосвячена особа, 

яка посвятилася задля 
Царства Небесного, до 
чого кличе її монастир 
і згромадження, є 
особою християнської 
надії… Іншими словами, 
богопосвячені монаші 
спільноти показують нам 
реальність присутності 
вічного у теперішньому 
– Царства Божого у 
«царстві людському», - 
розповів доповідач.

Під час виступу 
Блаженніший Святослав 
заохочував, щоб 
учасники І Міжнародної 
асамблеї ділилися 
між собою досвідом 
про те, як ми повинні 
бути дітьми Східної 
Католицької Церкви у 
тій країні та культурі, 
де нас кличе Господь. 
«Не менш важливим є 
питання ідентичності, 
не тільки в монашому 
житті, а в питанні 

Східної Католицької 
Церкви, якою є наша 
Церква, як найбільша, 
що живе в різних 
країнах і культурах. Це 
питання є непросте», - 
зазначив Предстоятель 
і додав, що на сьогодні 
є ще одним викликом 
«бути свідком вічного в 
дочасному, здійснювати 
це в особливий 
спосіб буття східного 
християнина».

На думку Блаженнішого 
Святослава, ми повинні 
здійснювати наше 
свідчення в певний 
конкретний історичний 
період, бо це додає нам 
особливого значення 
і змісту. Оскільки 
зараз ми живемо в 
секуляризованому світі, 
в якому споживаємо 
ту саму культуру. Тож 

(Продовження на ст. 30)
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Неділя, 05 листопада 
2017 p.

Як часто сьогодні ми в 
Україні відчуваємо, що 
потребуємо Божої руки. 
Потребуємо Божої руки 
в наших особистих 
справах, у нашому 
суспільному житті. 
Як сьогодні Україна 
потребує не людської, 
а Божої руки, яка б 
її підняла, обновила 
і захистила. Де є та 
рука? Сьогодні Господь 
Бог дає на це глибоку 
відповідь... Наші батьки, 
коли хотіли щось у 
Бога випросити, ішли 
й давали милостиню 
і просили жебрака 
молитися за них.

Про це сьогодні, 
у 22-гу неділю по 
Зісланні Святого Духа, 
говорив Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 

Блаженніший Святослав 
під час проповіді до 
вірних у Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового, що в Києві.

Предстоятель звернув 
увагу вірних, що 
кожного разу, коли 
ми слухаємо, зокрема 
під час Божественної 
Літургії, читання 
Святого Євангелія, 
то чуємо живий голос 
нашого Бога, який 
промовляє до нас. У 
своєму слові Господь 
нам себе об'являє. 
Слухаючи Божий голос, 
ми можемо пізнати, ким 
є наш Бог, яким Він є 
для того, щоб більше 
Його чути, більше 
Його розуміти, але 
найважливіше – щоб 
більше любити того 
Бога, який нас першим 
полюбив. 

За словами 

проповідника, сьогодні 
ми чуємо в читанні 
Євангелія від Луки 
притчу про багача і 
Лазаря. У цій притчі Ісус 
Христос начебто малює 
дві сцени. «Одна сцена 
присвячена нашому 
земному життю, різного 
роду стосункам між 
людьми. Бачимо образ 
багатого чоловіка, 
образ бідного чоловіка, 
спосіб їхнього життя, а 
відтак той світ, який їх 
зробив багатими чи 
бідними. Інша сцена 
– сцена життя вічного. 
Це є сцена небесної 
дійсності, – дійсності, 
яка показує нам, якою 
є вічність, що до неї 
людина в тому земному 
житті прямує», – 
розповів Блаженніший 
Святослав .

«Можемо сказати, – 
продовжив архиєрей, 
– що перша сцена є 

тимчасовою, такою, 
шо проминає. А друга 
сцена є вічною, яка 
начебто дає сенс 
попередній. Але що 
Лука хоче нам донести 
в цій притчі? Це те, що 
тих дві сцени мають 
цілком протилежну 
перспективу. Той, хто в 
першій сцені є багатий, 
у другій стає бідним. 
Той, хто у першій сцені 
розкошує, у другій сцені 
– у небесній дійсності 
– страждає. Між цими 
двома сценами є одна 
точка дотику, яка 
начебто є моментом 
істини, моментом, 
коли Господь Бог 
розставляє на своє 
місце. Цим моментом 
істини є смерть».

Ми бачимо, вважає 
духовний лідер греко-

Глава УГКЦ: «Справжній християнин уміє побачити 
присутнього Бога в потребуючій людині»

(Продовження на ст. 31)

потреба відчуття вічності 
є однією з нагальних. 
За таких обставин ми 
маємо запитати себе: 
як ми віримо в Бога? 
«Не є легко вірити в 
Господа. Це щось, в 
чому ми кожного дня 
повинні зростати. Є 

ще інше поняття. Ми 
повинні також жити 
своєю вірою в Бога», - 
сказав Глава УГКЦ.

На завершення 
П р е д с т о я т е л ь 
наголосив, що ми 
повинні почуватися 

членами великої 
спільноти, а цьому 
також має послужити 
Патріарша комісія у 
справах монашества 
УГКЦ.
 
Департамент інформації 
УГКЦ
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Папа: Свята Меса – це участь у Господніх страстях, а не вистава

католиків, що смерть 
є не кінцем нашого 
життя, а моментом 
істини нашого життя. 
Тоді людина пізнає, ким 
вона є, якою остаточно 
є її мета, а властиво, 
для чого Господь Бог 
дає їй у руки все, що 
вона має, або те, чого 
прагне, але не посідає.

«Блаженні вбогі духом, 
бо їхнє є Царство 
Небесне».

«Сьогодні сучасне 
суспільство, економіка, 
політика часто вважають 
убогих проблемою, – 
каже проповідник. – 
Політики намагаються 
використати чи купити 

Глава УГКЦ: «Справжній християнин уміє побачити 
присутнього Бога в потребуючій людині»

тих людей, аби на їхній 
біді збудувати свій 
політичний успіх. Дуже 
часто успішність певного 
суспільства вимірюється 
насамперед за тим, 
наскільки увага і закону, 
і суспільної влади 
обстоює інтереси та 
потреби вбогих людей. 
Але ми, християни, 
в потребуючій особі 
повинні бачити не 
проблему, а присутнього 
між нами живого Бога – 
нашого Спасителя Ісуса 
Христа, який сам сказав 
про себе: Я є каменем 
спотикання і горою 
падіння», – просить 
задуматися Глава УГКЦ.

«Ми, християни, – 

(продовження з попередньої сторінки)

наголосив архиєрей, 
– вважаємо своїм 
обов'язком служити 
вбогому, не з 
якихось ідеологічних, 
економічних чи інших 
людських мотивів. Наше 
служіння ближньому, 
зокрема убогому, є 
неодмінною частиною 
Божественної Літургії – 
нашого з вами служіння 
нашому Богові. 
Справжній християнин 
уміє побачити 
присутнього Бога в 
потребуючій людині. 
Мудрий християнин 
уміє побачити, що 
простягнута рука 
жебрака є рукою 
Божого милосердя, 
простягнутою до нас».

«Не відкиньмо сьогодні 
тої Божої руки Лазаря. 
– просить Глава Церкви 
вірних. – Будьмо певні, 
що Господь Бог завжди 
є поруч із нами, 
але наше спасіння 
відбувається перед 
нашими воротами на 
межі нашої зустрічі з 
іншою людиною».

http://news.ugcc.ua/
n ew s /g l a v a _ug k t s _
spravzhnіy_hristiyanin_
u m і i e _ p o b a c h i t i _
pr i su tnogo_boga_v_
p o t r e b u y u c h і y _
lyudinі_80921.html
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Під час загальної 
аудієнції в середу, 
8 листопада 2017 
р., Папа Франциск 
розпочав новий цикл 
повчань, покликаний 
«зосередити погляд на 
тому, що є “серцем” 
Церкви, тобто, на 
Пресвятій Євхаристії». 
А це тому, що, 
за його словами, 
«для нас, християн, 
ф у н д а м е н т а л ь н и м 
є добре зрозуміти 

цінність та значення 
Святої Меси, щоб 
я к н а й п о в н і ш е 
переживати наші 
стосунки з Богом».

«Ми не можемо 
забувати про велику 
кількість християн, які в 
усьому світі протягом 
двох тисяч років історії 
чинили спротив аж 
до смерті, захищаючи 
Пресвяту Євхаристію; 
а скільки ще також 
і сьогодні ризикують 
життям, аби взяти участь 

у недільній Святій Месі», 
– сказав Святіший 
Отець, пригадавши події 
з часів переслідування 
християн за правління 
імператора Діоклетіяна:
«У 304 році групу 
християн на півночі 
Африки зненацька 
застали тоді, коли в 
одному домі служили 
Святу Месу. Всіх 
заарештували. Під 
час допиту римський 
проконсул запитав їх, 
чому вони це чинили, 
попри те, що знали про 

абсолютну заборону. 
Вони відповіли: “Без 
Господнього дня не 
можемо жити”, що 
означало: якщо не 
можемо служити 
Євхаристію, то не 
можемо жити, наше 
християнське життя 
загине».

Як пригадав Наступник 
святого Петра, Сам 
Ісус казав Своїм 
учням: «Якщо не 
споживатимете тіло 
(Продовження на ст. 32)
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Чоловічого Сина й не 
питимете його кров, не 
матимете життя в собі. 
Хто тіло моє їсть і кров 
мою п'є, той живе життям 
вічним, і я воскрешу 
його останнього дня». Й 
ці північноафриканські 
християни, що були 
вбиті за служіння 
Пресвятої Євхаристії, 
дали свідчення того, 
«що можна зректися 
земного життя задля 
Євхаристії, тому що 
вона дає нам вічне 
життя, вчиняючи нас 
учасниками Христової 
перемоги над смертю».
Це свідчення, за 
словами Папи, 
заторкує кожного з нас, 
спонукуючи відповісти 
на запитання: що для 
нас означає брати 
участь у безкровній 
Жертві Святої Меси 
та приступати до 
Господньої трапези? 
«Чи ми шукаємо цього 
джерела, “з якого 
струменіє жива вода” 
на життя вічне? Вода, 
яка вчиняє наше життя 
духовною жертвою 
прослави і подяки та 
вчиняє нас одним тілом 
з Христом?» – запитав 
Святіший Отець, 
додаючи:

«У наступних катехизах 
хочу дати відповіді на 
деякі важливі запитання 
щодо Євхаристії та 
Святої Меси, щоб 

наново відкрити, чи 
навіть і пізнати, як 
через це таїнство віри 
сяє Божа любов».

Наступник святого 
Петра пригадав, що 
Другий Ватиканський 
Собор був натхнений 
бажанням привести 
християн до розуміння 
величі віри та краси 
зустрічі з Христом. І 
для нього необхідно, 
насамперед, «під 
проводом Святого Духа 
здійснити оновлення 
Літургії, бо Церква 
постійно нею живе та 
завдяки їй оновлюється». 
І однією з головних 
тем, яку підкреслювали 
Отці Собору, є 
«літургійне формування 
вірних, незамінне 
для справжнього 
оновлення». І саме це є 
одним із завдань нового 
циклу катехиз.

«Пресвята Євхаристія 
– це чудесна подія, в 
якій уприсутнюється Ісус 
Христос, наше життя. 
Брати участь у Святій 
Месі означає ще раз 
переживати страсті та 
відкупительну Господню 
смерть. Це богоявлення: 
Господь уприсутнюється 
на престолі, щоб бути 
принесеним в жертву 
Отцеві за спасіння світу. 
Там Господь є присутній 
з нами», – наголосив 
Папа, звертаючи 

увагу на те, що ми, 
натомість, будучи 
на Євхаристійному 
богослуженні, часто 
займаємося чи думаємо 
про щось стороннє. 
Тому варто замислитися 
про свою поведінку 
під час Служби Божої, 
чи пам’ятаємо про те, 
що брати в ній участь 
означає «наново 
переживати Господні 
страсті та смерть».
«Спробуймо поставити 
собі кілька простих 
запитань. Наприклад, 
чому на початку Святої 
Меси робимо знак 
святого хреста та 
акт покаяння?» – вів 
далі Святіший Отець, 
звернувши увагу також 
і на те, що слід навчати 
дітей правильно та 
гідно робити знак 
святого хреста, бо це є 
пригадкою про те, що 
ми відкуплені Господнім 
хрестом. Інші запитання, 
на які шукатимуться 
відповіді під час цих 
катехиз, наступні: чому 
на Святій Месі є читання 
з Святого Письма? Що 
означає, коли священик 
каже: «Вгору піднесім 
серця»?

«Він не каже: “Вгору 
наші мобілки, щоб 
сфотографувати”. Ні, це 
негоже, – мовив Папа. 
– І скажу, що мене 
дуже засмучує, коли 
служу тут, на площі чи в 

базиліці, бачити піднесені 
численні мобілки, і то 
не лише вірних, але й 
у священиків і навіть – 
єпископів. На милість 
Божу! Свята Меса – це 
не театральне дійство. 
Це участь у Господніх 
страстях і воскресінні!».
П і д с у м о в у ю ч и , 
Наступник святого Петра 
підкреслив, що дуже 
важливо повертатися до 
основ, наново відкривати 
те, що суттєве, через 
те, що бачимо під час 
відправи Святих Тайн. 
Адже прохання святого 
апостоли Томи побачити 
й доторкнутися до ран 
від цвяхів на Ісусовому 
тілі «є прагненням мати 
змогу якимось чином 
“доторкнутися” до Бога, 
щоб увірувати». І те, 
про що Тома просив у 
Господа, це те, чого «всі 
ми потребуємо».

«Святі Тайни, – сказав 
Папа, – виходять 
назустріч цій людській 
потребі. Святі Таїнства, 
й особливо Євхаристійне 
богослужіння, є 
знаками Божої любові, 
у п р и в і л е й о в а н и м и 
шляхами для зустрічі з 
Ним».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/11/08/
папа_свята_меса_–_
учас т ь_ у_ господн і х _
с т р а с т я х , _ а _ н е _
вистава/1347607

Папа: Свята Меса – це участь у Господніх страстях, а не вистава
(продовження з попередньої сторінки)
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З благословення владики 
Діонісія (Ляховича), 
А п о с т о л ь с ь к о г о 
візитатора для 
українців в Італії, 
копія Зарваницької 
чудотворної ікони 
Богородиці почала свій 
паломницький шлях 
Італією. 

Ікону, перед 
якою нещодавно 
молився Святіший 
Отець Франциск, 
Папа Римський, та 
поблагословив корони 
для неї, передано на 
почитання українським 
мігрантам, які чисельно 
приходять і моляться за 
мир в Україні та у своїх 
потребах.

Після молитовного 
вшанування в 
римських громадах 
ікона розпочала свій 
паломницький шлях до 
духовних станиць, де 
перебувають українці в 
Італії. Українська Греко-
Католицька Церква в 
Італії запрошує всіх на 
молитву. Отець Марко 
Семеген, настоятель 
п р о к а т е д р а л ь н о г о 
собору Святої Софії, 
зазначив: "Сьогодні 
ми маємо непросту 

Зарваницька чудотворна ікона об’єднує тисячі 
українських заробітчан Італії у молитві за Україну

ситуацію в Україні, 
адже триває війна. 
Також тут наші громади 
є у непростій ситуації. 
Більшість – це жінки, які 
були змушені покинути 
рідну землю, родини. 
Не всі вони мають 
можливість побувати в 
Зарваниці, а сьогодні 
вони можуть молитися 
до ікони Матері Божої 
за всі свої переживання, 
турботи, непевності, з 
глибокою вірою у те, 
що Богородиця буде 
заступницею для всіх та 
кожного зокрема".

Пригадуємо, що 
знакова подія для УГКЦ 
відбулася 15 жовтня у 

Ватикані. Тоді Святіший 
Отець Франциск, Папа 
Римський, благословив 
корони для чудотворної 
ікони Матері Божої 
З а р в а н и ц ь к о ї , 
що стало актом 
чергового визнання її 
в католицькому світі 
та потвердженням 
чудодійної сили. На 
урочистій Літургії, яка 
відбулася на площі 
Святого Петра у Римі, 
Папа молився перед 
іконою, а відтак вона 
стала доступна для 
публічного почитання 
вірних з усього світу.

Західне бюро «Живого 
ТБ» за матеріалами 

www.tze.org.ua

http://news.ugcc.ua/
n ew s / z a r v a n i t s k a _
chudotvorna_ іkona_
ob iednu ie_ t i s yach і _
ukrainskih_zarobіtchan_
І t a l і i _ u _mo l i t v і _ za_
ukrainu_80899.html
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Папа Франциск у 
четвер, 9 листопада 
2017 р., прийняв 
спільноту Папської 
Української Колегії 
святого Йосафата, а 
також колишніх студентів 
та провідників, з нагоди 
85-річчя заснування 
осідку колегії в Римі. 
Про це повідомляє 
Радіо Ватикану.

Ректор колегії о. Луїс 
Касіяно, ЧСВВ зазначив, 
що завдяки зусиллям 
свого часу Папи Пія 
ХІ, сотні студентів та 
семінаристів протягом 
цих десятиліть мали змогу 
здобувати освіту та 
відповідне формування 
під крилом базиліки 
Святого Петра, щоб 
стати «служителями при 
престолі, смиренними 
Божими священиками, 
провідниками й 
учителями свого 
народу». Від імені 
спільноти він подарував 
Папі ікону святого 
с в я щ е н о м у ч е н и к а 
Йосафата, Небесного 
покровителя колегії.
Святіший Отець 
зазначив, що Папа Пій 
ХІ став сподвижником 
ініціативи, яка була 
виявом «особливої та 
конкретної турботи 
Наступників святого 
Петра про вірних 

Церкви, що походили 
із теренів страждання 
й переслідування, аби 
вони, таким чином, 
могли почуватися тут, 
у Римі, як улюблені 
діти, що мешкають у 
домі та зростають в 
ньому, готуючись до 
апостольської місії».
«Протягом років свого 
понтифікату, Пій ХІ 
мусів виходити назустріч 
епохальним викликам, 
але завжди підносив 
рішучий голос на захист 
віри, свободи Церкви 
та трансцендентної 
гідності кожної людської 
особи. Він чітко у 
промовах та листах 
засуджував атеїстичні 

й нелюдяні ідеології, 
які обагрили кров’ю 
двадцяте сторіччя», – 
сказав Папа Франциск..
«Заохочую вас, як 
майбутніх священиків, 
вивчати соціальну 
доктрину Церкви, 
аби дозрівати в 
розпізнаванні та 
судженнях щодо 
суспільних дійсностей, в 
яких ви будете покликані 
працювати», – вів 
далі Святіший Отець, 
додаючи:
«Також і в наші дні світ 
поранений війнами і 
насильством. Зокрема, 
у вашій дорогій Україні, 
звідки ви походите 
та куди повернетеся 

після завершення 
навчання у Римі, 
досвідчується трагедія 
війни, яка породжує 
великі страждання, 
насамперед, на 
заторкуваних теренах, 
які стають ще 
уразливішими з огляду 
на наближення зимових 
холодів. Й існує також 
сильне прагнення 
справедливості та 
миру, які усунуть всі 
форми зловживань, 
суспільної та політичної 
корупції – дійсності, 
тягар видатків якої 
завжди лягає на плечі 
бідних. Нехай же Бог 

(Продовження на ст. 35)
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підтримує та заохочує 
тих, які анґажуються 
в будування дедалі 
с п р а в е д л и в і ш о г о 
та солідарнішого 
суспільства. І 
нехай їх активно 
підтримує конкретне 
заанґажування Церков, 
віруючих та всіх людей 
доброї волі».
Папа закликав 
семінаристів «дбати 
про те, щоб їх серце 
завжди витало над 
широкими горизонтами, 
які огортають увесь 
світ, де протягом сторіч 
розсіялися численні сини 
й доньки України». Папа 
заохотив вихованців 
колегії любити і 
зберігати свої традиції, 
але уникаючи будь-яких 
форм замкненості.

«Якщо прямуватимете 
вперед саме так і 

навчите інших так 
чинити, особливо, в 
екуменічному діалозі, 
що є фундаментальним, 
я впевнений, що з 
небесної батьківщини 
вам посміхнуться і 
п і д т р и м у в а т и м у т ь 
єпископи та священики, 
– деякі з них виховані 
у вашій колегії, – що 
віддали своє життя 
та вистраждали 
переслідування задля 
вірності Христові та 
Апостольській Столиці», 
– сказав Святіший 
Отець, додаючи:
«І, насамперед, 
радітиме Пресвята 
Богородиця Марія, 
велично вшановувана у 
вашому національному 
санктуарії в Зарваниці. 
Вона прагне, щоб 
священики Її Сина 
були схожими до 
смолоскипів, запалених 

під час чувань у 
санктуарії, пригадуючи 
всім, особливо, убогим 
і страждаючим, а також 
тим, які чинять зло та 
сіють насильство й 
знищення, що “народ, 
який в пітьмі ходить, 
уздрів світло велике; 
над тими, що живуть 
у смертній тіні, світло 
засяяло” (Іс 9,1)».

Підсумовуючи, Папа 
пригадав, що також 
зберігає маленьку 
українську ікону 
Пресвятої Богородиці, 
яку йому подарував 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, коли був 
у Аргентині. Після 
обрання Наступником 
святого Петра, він сказав 
привезти її з Буенос-
Айреса та постійно 
перед нею молиться. 
Святіший Отець також 

(продовження з попередньої сторінки)

пригадав свій досвід 
спілкування ще в 
дитинстві з українським 
салезіянином о. 
Степаном Чмілем, 
завдяки якому пізнав 
іншу літургійну 
традицію та довідався 
про страждання і 
переслідування.

«Супроводжую вас 
своїм благословенням, 
молячись за мир і 
екуменічне порозуміння 
в Україні. І прошу 
вас не забувати 
молитися за мене», – 
сказав Папа та уділив 
всім Апостольське 
благословення.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/vatikan/68945

Черговий крок до прослави Папи Івана Павла І та інші 
декрети процесів визнання святості

9 листопада 2017 p. 

У вівторок, 8 листопада 
2017 р., Папа Франциск 
прийняв на приватній 
аудієнції кардинала 
Анджело Амато, 
Префекта Конгрегації 
в справах святих, під 
час якої затвердив 
оприлюднення декретів 
цього відомства, які 

стосуються деяких 
канонізаційних та 
б е а т и ф і к а ц і й н и х 
процесів. Серед них, 
визнання геройського 
виміру чеснот 
праведного Слуги 
Божого Папи Івана 
Павла І, який народився 
1912 року, а відійшов 
до вічності 1978, на 
першому році свого 

понтифікату.

Два декрети стосуються 
визнання мучеництва. 
Це угорський 
дєцезальний священик 
о. Янош Бреннер, 
вбитий з ненависті до 
віри 15 грудня 1957 
року, та італійська 
черниця-місіонерка с. 
Леонелла Сґорбаті, 

вбита з ненависті до 
віри 17 вересня 2006 
року в Могадишо, 
Сомалі.

Інші декрети стосуються 
визнання геройського 
виміру чеснот 
німецького блаженного 
Бернарда, Маркіза 

(Продовження на ст. 36)
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Праведний Слуга Божий Папа Іван 
Павло І - ANSA

Папа: Світильник віри гасне без оливи добрих діл
12 листопада 2017 p. 

Ознакою розсудливості 
є не чекати на останні 
хвилини життя для того, 
щоб співпрацювати з 
Божою благодаттю, але 
чинити це вже відтепер. 
На це звернув увагу Папа 
Франциск, промовляючи 
до кількох десятків тисяч 
римлян і туристів, які в 
неділю, 12 листопада 
2017 р., зібралися 
на площі Святого 
Петра у Ватикані, щоб 
вислухати його повчання, 
проказати разом з 
ним молитву «Ангел 
Господній» та отримати 
його Апостольське 
благословення.

Святіший Отець 
коментував Христову 
притчу про десять 
дів, що очікували 
приходу нареченого, 

якою вказується «на 
передумови для входу 
до Божого царства». Він 
пояснив, що мова йде про 
дружок, завданням яких 
було зустріти нареченого 
та супроводжувати його 
до шлюбної церемонії, 
а оскільки в ті часи був 
звичай справляти весілля 
вночі, вони мали зі собою 
світильники.
Притча розповідає, що 
п’ять дів були мудрими та 
принесли з собою оливу 
для світильників, натомість 
інших п’ятьох називає 
немудрими, бо вони про 
це не подбали. А оскільки 
наречений запізнювався, 
вони задрімали. Коли ж 
опівночі було оголошено 
про прихід нареченого, 
немудрі діви зрозуміли, 
що не мають оливи й 
попросили в мудрих. 
Ці ж відповіли, що не 
можуть дати, бо тоді всім 

забракне. Й коли немудрі 
діви пішли до продавця, 
прибув наречений, мудрі 
діви увійшли до світлиці 
й двері було замкнено. 
Коли ж прибули інші п’ять 
та стукали до дверей, 
прозвучала відповідь: «Я 
вас не знаю».

Папа зазначив, що Ісус 
цією притчею пригадує 
всім нам, що ми повинні 
бути готовими до зустрічі 
з Ним. На сторінках 
Євангелії Він часто 
закликає чувати, й чинить 
це також і наприкінці цієї 
притчі: «Чувайте, бо не 
знаєте ні дня, ні години».

«Але цією притчею Ісус 
каже нам, що чувати не 
означає лише не спати, 
але бути приготованими. 
У дійсності, всі діви 
задрімали перед 
приходом нареченого, 

але після пробудження 
деякі були готовими, а 
інші – ні. Саме в цьому 
й полягає значення 
того, щоб бути мудрими 
й розсудливими: 
йдеться про те що, аби 
співпрацювати з Божою 
благодаттю, не потрібно 
чекати на останній 
момент свого життя, але 
чинити це вже відтепер», 
– сказав Святіший Отець.
Далі Папа пояснив, що 
«світильник є символом 
віри, що просвітлює наше 
життя», натомість, олива 
– «символ любові, яка 
підживлює, вчиняє плідним 
та вірогідним світло віри». 
Отож, передумовою для 
того, щоб бути готовими 
до зустрічі з Богом є 
«не лише віра, але й 
християнське життя, 
багате любов’ю до 

Баденського, що жив 
у першій половині XV 
століття, італійського 
францисканця о. 
Ґреґоріо Фйораванті 
( 1 8 2 2 - 1 8 9 4 ) , 
венесуельського єзуїта 
о. Томасо Моралеса 
Переса (1908-
1994), італійського 
капуцина Марґелліно 
з Капрадоссо (1873-
1909) та італійської 
черниці Терези 

Черговий крок до прослави Папи Івана Павла І та інші 
декрети процесів визнання святості

(продовження з попередньої сторінки)

Фарделли (1867-1957).

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/11/09/
чер говий_крок_до_
прослави_папи_івана_
п а в л а _ і _ т а _ і н ш і _
декрети/1347816

(Продовження на ст. 37)
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ближнього».

«Якщо піддамося 
проводові того, що 
здається нам зручнішим, 
шукання власних 
інтересів, наше життя стає 
неплідним, нездатним 
передавати життя, й 
ми не нагромаджуємо 
свого запасу оливи 
для світильника нашої 
віри, тож віра згасне, 
коли прийде Господь, 
або й швидше. Якщо, 
натомість, ми є чуйними 
та намагаємося чинити 
добро жестами любові, 
взаємоподілу, служіння 
ближньому, який 

перебуває в труднощах, 
можемо залишатися 
спокійними, очікуючи 
приходу нареченого: 
Господь може приходити 
в будь-який момент, і 
навіть сон смерті нас 
не лякатиме, бо маємо 
запас оливи, зібраний 
щоденними добрими 
ділами. Віра надихає 
любов, а любов зберігає 
віру», – підсумував 
Святіший Отець, 
запрошуючи проказати 
молитву до Пресвятої 
Богородиці:
«Нехай же Пречиста 
Діва Марія допоможе 
нам через милосердну 

любов зробити нашу 
віру якомога дієвішою, 
аби наш світильник сяяв 
вже тепер, під час земної 
мандрівки, та назавжди, 
під час весільного 
бенкету в раю».

Після проказування 
молитви «Ангел 
Господній», Глава 
Католицької Церкви 
скерував свою думку 
до столиці Іспанії 
міста Мадрида, де 
напередодні відбулася 
беатифікація мучеників, 
що належали до 
Місійного Згромадження 
та Товариства 

Чудотворного Медалика, 
тобто, до духовної 
родини, заснованої 
святим Вінсентом де-
Поль. «Всі вони, – сказав 
Папа, – були вбиті з 
ненависті до віри під час 
іспанської громадянської 
війни у 1936-1937 роках. 
Дякуймо Богові за великий 
дар цих зразкових свідків 
Христа та Євангелія».

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/11/12/
папа_світильник_віри_
г а с н е _ б е з _ о л и в и _
добрих_діл/1348455

Папа: Світильник віри гасне без оливи добрих діл
(продовження з попередньої сторінки)

Глава УГКЦ: «Нам усім треба дорости до того, щоб 
зрозуміло передати нашу віру сучасній людині»

Середа, 15 листопада 
2017, p.

14 листопада 
Блаженніший Святослав 
провів відкриту лекцію 
на тему значення 
патристичної спадщини в 
житті Церкви в Київській 
Т ь о х с в я т и т е л ь с ь к і й 
духовній семінарії УГКЦ. 

На зустрічі Блаженніший 
Святослав розповів про 
критерії визначення 
«Отців Церкви» – тих, 
кого Церква почитала як 
своїх духовних отців. Адже 
вони мали відзначатися 
святістю життя, істинністю 
навчання, визнанням 
церковної спільноти та 
давністю.

На початку лекції 
Предстоятель УГКЦ 
розповів про головні 
джерела патристичної 
літератури, якими володіє 
бібліотека семінарії, та 
ознайомив присутніх  з 
іншими посібниками, 
що покликані допомогти 
богословам у вивченні 
с в я т о о т ц і в с ь к о ї 
спадщини.
Під час лекції Глава 
УГКЦ пригадав гасло 
«Вперед до Отців!», яке 
уперше проголосив у 
1937 році протоієрей 
Георгій Флоровський у 
книзі «Шляхи російського 
богослов'я». «Вперед до 
Отців!» - означає, що нам 
усім треба дорости до 
того, щоб бути здатними 
так цікаво, повно, але 

правильно, православно, 
цілісно передати нашу 
віру сучасній людині, аьи 
вона змогла зрозуміти її 
і сприйняти», - наголосив 
лектор.

Відомо, що Христова  
Церква має своїм 
фундаментом та опорою 
Святе Писання та Святе 
Передання, саме тому 
культурно-філософським 
внеском Отців Церкви 
в християнську традицію 
займається окрема 
богословська дисципліна 
– патрологія і патристика.
Крім того, Блаженніший 
Святослав закликав 
семінаристів до 
з а ц і к а в л е н н я 
патристичними студіями 
та висловив побажання 

розвитку богословських 
досліджень студентів 
КТДС у цій сфері. Також 
подарував семінарії низку 
надзвичайно важливих 
книг - «інструментів», 
які сприяють кращому 
розумінню спадщини 
Отців Церкви.

Додамо, що після відкритої 
лекції Блаженніший 
Святослав очолив 
Вечірню у семінарійному 
храмі Пресвятої Тройці.

ktds.org.ua
h t t p : / / news . ug c c . ua/
video/glava_ugkts_treba_
dorost i_usіm_nam_tak_
shchob_zrozumіlo_dlya_
spr iynyat tya_peredat i_
nashu_v і ru_suchasn іy_
lyudinі_81028.html
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December 2017 - Ãðóäíÿ 2017
Happy Birthday!

З Днем народження!

December 7: Rev. Stepan Bilyk
December 17: Rev. Mykola Ivanov
December 21: Rev. Deacon Michael Waak
December 21: Rev. Orest Kunderevych

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

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

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

Вітаємо з Річницею Священства!

December 6: Rev. Volodymyr Kostyuk
             (19th Anniversary)
December 10: Rev. D. George Worschak
             (39th Anniversary)
December 11: Rev. Ihor Royik
             (25th Anniversary)
December 19: Bishop Andriy Rabiy
             (16th Anniversary of Priesthood)
December 20: Rev. Ihor Bloshchynskyy
             (14th Anniversary)

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

Нехай Бог Обдарує Багатьма 
Благословенними Роками Служіння в 
Господньому Винограднику!


