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Зустріч Єпископів у Балтиморі, Мер.

У Балтиморі, під час 
проходження в половині 
листопада Конференції 
Католицьких Єпископів 
США,  владики мали 
можливість пізнати 
українську гостинність 
родини отця Василя 
Сівінського, пароха 
церкви святого Михаїла, 
яка знаходиться в 
десяти хвилинах від 
місця проведення 
конференції, та його 

Фото: Східно-Католицькі Єпископи США під час Регіональної зустрічі на 
засіданнях Конференції Католицьких Єпископів Сполучених Штатів у 

Балтиморі, Мер., 15 листопада 2017 р.
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дружини, пані Галини.  
Наші єпископи: 
Митрополит Стефан 
Сорока, Павло 
Хомницький, Богдан 
Данило, Венедикт 
Алексійчук, Іван Бура, 
Андрій Рабій -  з 
приємністю спожили в 
радісній та невимушеній 
атмосфері приготовлену 
для них багату й 
смачну вечерю. Щиро 
дякуємо господарям 
за гостинність і тепле 
прийняття, та бажаємо 
многих і благих літ!  

Зустріч Єпископів у Балтиморі, Мер.

Архиєрейська  Боæественна  літургія з нагоди 
святкування  400-ліття заснування Чину Отців Василіян 

св. Йосафата, Варрен, Міч.

12-ого листопада 2017  
р.  у Варрен, Міч., на 
празник св. Йосафата 
було відправлено 
Божественну літургію 
з нагоди святкування 
400-ліття Чину Отців 
Василіян, 55-річчя 
праці Чину  в Дітройті.   
С п і в с л у ж и т е л я м и 
на Архиєрейській  
Божественній літургії 
були: Митрополит-
Архиєпископ Стефан 
Сорока, Єпископ 
Бенедикт Алексійчук, 

(продовæення з попередньої сторінки)
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Архиєрейська  Боæественна  літургія з нагоди святкування  
400-ліття заснування Чину Отців Василіян св. Йосафата

П р о в і н ц і й н и й 
настоятель Чину 

Преподобний Василь 
Салковскі, багато 

священиків.  На літургії 
співав хор під проводом 

Митрополит  Стефан Сорока виголосив проповідь під час 
святкування 400-річчя в Варрен

Слава Ісусу Христу!

Сердечно вітаю 
нашого співслужачого 
брат Єпископа 
Венедикта Алексійчука, 
духовенство та 
монашество, наших 
Сестер, які моляться 
сьогодні з нами, вірних 
цієї парафії та численних 
гостей!  Особливе 
вітання Провінційному 
настоятелю Отців 

Чину святого 
Василія Великого, 
Преподобному Василію 
Салковскі, ЧСВВ, і 
його братам отцям 
Василіянам в США.  
Ми зібралися, щоб 
відсвяткувати чотириста-
ліття єпископського 
р у к о п о л о ж е н н я 
Священномученика 
Василіянина Єпископа 
Йосафата Кунцевича, 
єпарха Полоцька в 

Україні, сто-літній ювілей 
відданого служіння 
Отців Василіян в США, 
і п’ятдесяти п’яти-ліття 
служіння Отців Василіян 
в Дітройті та околицях.  
Ці ювілеї надихаються 
і випробовують нас у 
нашій подорожі віри. 

У євангельському 
читанні ми чули як Ісус 
говорить про себе, як 
про Доброго Пастиря.  

“Я – добрий пастир. 
Добрий пастир життя 
своє за овець покладе” 
(Йо. 10, 11).  Єпископ 
Йосафат помер смертю 
мученика, наслідуючи 
Ісуса Христа, якого 
він любив і якому 
служив безумовно.  
Він помер захищаючи 
своїх слуг, яких побила 
юрба у Вітебську.  

Варрен, Міч.

Володимира Шесюка. 

(фото: Marko Farion)
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Вони відстоювали 
зусилля Єпископа 
Йосафата об’єднати 
вірних зі Вселенською 
Католицькою Церквою.  
За це юрба накинулася 
на Єпископа Йосафата 
і жорстоко вбила.  
Єпископ Йосафат 
поклав своє життя за 
своїх вірних.

У тому ж Євангельському 
читанні ми чуємо слова, 
сказані Ісусом: “Ще 
й інші вівці я маю, що 
не з цієї кошари.  Я і 
їх мушу привести, і 
вчують вони мій голос, - 
і буде одне стадо і один 
пастир!” (Йо. 10, 16).  
Мученицька смерть 
Єпископа Йосафата 
привела до навернення 
вірних, які підтримали 
єдність з Католицькою 
Церквою.  Навіть деякі 
з його противників 
пізніше воз’єдналися 
з Римом.  Єпископ 
Йосафат був першим 
святим Східної Церкви 
канонізованим Римом.  
Його тіло покоїться в 
Базиліці святого Петра.  
Ми з вами сьогодні 
об’єднані в єдиній святій 
Католицькій Церкві 
дякуючи жертві таких 
священномучеників, як 
Святий Йосафат, інші 
Отці Василіяни, і ті, хто 
наслідував Доброго 

Митрополит  Стефан Сорока виголосив проповідь під час 
святкування 400-річчя в Варрен

Пастиря, який віддав 
своє життя за своїх 
овець.

Хто такі Отці Василіяни? 
Чим вони поділилися з 
нами? Що їхня харизма 
несе вам і мені в нашій 
Українській Католицькій 
Церкві сьогодні? 

Найбільше мене 
надихає герб Отців 
Василіян.

У центрі знаходиться 
палаючий стовп, який 
закликає Отців Василіян 
і всіх, кому вони 
намагаються служити, 
палати гарячою 
любов’ю до Бога і його 
народу.  Монаше життя 
Отців Василіян спонукає 
кожного до життя в 
смиренні й жертовності 
для Бога і Його народу.  
Це є особливим 
покликанням - обрати 
життя і служіння Богові в 
монастирській спільноті.  
Ти мусиш пожертвувати 
особистим задля 
більшого загального 
добра.  Монахів 
проситься робити це 
з радістю та гарячою 
любов’ю до Бога та 
ближніх.  Ця любов 
відображається в 
життєдайному служінні 
Отців Василіян в 
Україні, в США і в 

світі.  Їхні парафії та 
монастирі є гостинні 
і в них з ентузіазмом 
уділяють служіння!

О б р а м л ю ю т ь  
вогненний стовп в гербі 
дубова та оливкова 
гілки. 

Дуб символізує 
відвагу, силу духу 
і наполегливість.  
Монастирське життя 
почало розвиватися 

в Україні в часи 
Володимира Великого.  
У тринадцятому столітті 
монахи були змушені 
втікати від монгольської 
навали у західні землі 
- Галичину й Волинь.  
Так були закладені нові 
монастирі, що жили 
за уставами святого 
Василія Великого.  
Історія  свідчить, що 
монастирі потерпали 

Герб

(продовæення з попередньої сторінки)
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від слабкості та 
занепаду.  Єпископ 
Йосафат започаткував 
головну реформу 
монастирського життя.  
Перед лицем сильної 
внутрішньої опозиції 
він повернув до життя 
вогненний стовп 
Чину.  Відвага, сила 
духу і наполегливість 
характеризують Отців 
Василіян, чий знаменний 
ювілей ми відзначаємо 
сьогодні!

Оливкова гілка в 
емблемі символізує мир 
в Христі і любов до 
знань та мудрість.  У 
центрі василіянського 
способу життя є любов 
Христа пережита 
особисто й розділена 
з братами Отцями 
Василіянами і з людьми, 
яким вони Богом 
покликані служити.  
Отці Василіяни відомі 
своїм миролюбним 
характером, який 
закорінений в їхній 
подорожі пізнання 
Христа.  Їхнє щоденне 
життя молитви з Ісусом 
Христом живить їх. 
Молитва помагає 
розкривати і ділитися 
миром нашого Господа 
і Спаса Ісуса Христа.  
Любов до знань і 
мудрість відображені в 
багатій віковій історії 

приготування і видання 
Отцями Василіянами 
літургійних текстів.  
Літургійне життя нашої 
Української Католицької 
Церкви оберталося і 
користало з величезного 
внеску часу, енергії 
та засобів уділених 
Отцями Василіянами у 
приготуванні літургійних 
текстів.  

Любов Отців Василіян 
до знань і мудрості 
яскраво віддзеркалена 
в їхній провідній ролі в 
розвитку та провадженні 
шкіл та вищих студій.  
Отці Василіяни 
служили вчителями в 
школах, професорами 
в коледжах та 
у н і в е р с и т е т а х , 
ректорами і 
духівниками семінарій.  
Вони   видавали багато 
книжок і часописів, в 
яких проповідували 
Добру Новину і ділилися 
духовним досвідом. 
Отці Василіяни були 
серцем духовного 
проводу дітей, юнацтва 
і молоді в таборах, 
школах і парафіях. 
Оливкова гілка 
відповідно віддзеркалює 
це служіння Отців 
Василіян.

На вершині герба 
зображено сяюче сонце.  

У ньому церковно-
слов’янською вписано 
монограму «Ісус 
Христос».  Найвищим 
покликанням кожного 
Отця Василіянина є 
наслідувати Христа 
– світло світу.  Це є 
також вашим і моїм 
покликанням.   

Відновлення харизми 
Чину Святого Василія 
Великого Єпископом 
Йосафатом вчить нас 
цінувати відкритість 
до реформ.  Єпископ 
проявив мужність у 
подоланні слабкості 
та зловживань, які 
існували в Церкві того 
часу.  Його реформи 
привели до чотирьохсот 
років зростання в 
багатьох служіннях.  
Його приклад запрошує 
нас проявити сміливість 
у подоланні нашої 
власної нерішучості.  Він 
відкриває нас до вибору 
шляхів  запалення  
нашого власного 
вогняного стовпа для 
Бога і Його народу.  Чи 
ми палаємо гарячою 
любов’ю до Бога і Його 
люду?  Чи наші слова 
і дії зігрівають інших 
світлом Христовим?  
Чи наше світло віри 
освітлює темряву світу?  

Потрібна відвага,  сила 

духу і наполегливість, 
щоб жити і ширити 
віру в наш складний 
час. Отці Василіяни 
наполегливо шукали 
різних шляхів здійснення 
своєї харизми в нашій 
Церкві тут, у Дітройті 
та околицях, в США, в 
Україні та в багатьох 
місцях у світі.  Їхня 
любов до Бога і їхня 
готовність нести правду 
й Божу благодать, 
дала їм можливість 
торкатися розуму і 
серця  багатьох людей в 
різних землях і на різних 
мовах.  Сьогоднішня 
дійсність змушує їх і всіх 
нас використовувати 
модерні способи, 
щоб просвічувати світ 
повідомленнями про 
Ісуса Христа.   І все ж, 
служіння Отців Василіян 
у кожній парафії, школі, 
та громаді нагадує 
нам про важливість 
особистого контакту, 
який вони несуть.  Це 
особливо очевидно в 
уділенні Святих Таїнств, 
завдяки яким приходить 
спасіння через Ісуса 
Христа, уособлене 
Отцями Василіянами.  
Це не може бути 
замінене жодними 
технологіями.  

Митрополит  Стефан Сорока виголосив проповідь під час 
святкування 400-річчя в Варрен

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 6)



Наші серця та думки 
сповнені вдячності 
Всевишньому Богу за 
Його дар натхнення 
молодого Йосафата до 
життя непохитної любові 
до Бога і Його люду. 
Його дар провідництва, 
здійснений в глибокому 
смиренні й відданості, 
надихнув інших чоловіків 
до наслідування Ісуса 
Христа. Отці Василіяни 
разом зростали в своїй 
любові та прихильності 
до правди.  Їхня місія 
розросталася до 
прийняття й підтримання 
знань та розвитку 
літургійного життя внутрі 
Церкви.  Вони щиро 
ділилися своєю любов’ю 
до Бога в своєму 
служінні через надання 
особливого значення 
освіті та вихованню.  

Ви і я, Українська 
Католицька Церква 
в світі, особливо 
впродовж останніх 
чотириста років,   а 
Церква в Америці 
впродовж останніх сто 
років, Церква в Дітройті 
та в околицях впродовж 
п’ятдесяти п’яти років, 
та вся Вселенська 
Католицька Церква 
скористали з вогненного 
стовпа, яким були Отці 
Василіяни.  Багато з 
них були частиною того 
вогненного стовпа в 
житті вашої парафії, 

школи і там, де вони 
виховували і навчали.  
Єпископ Стефан Сотер 
Ортинський, перший 
Гре ко -Ка толиц ь к ий 
Єпископ у США, був 
Василіянином.  Один 
з його наступників, 
який побудував 
чудову золотоверху 
Катедру в Філадельфії, 
Архиєпископ Амвросій 
Сенишин, був 
Василіянином.  Перший 
Єпископ Єпархії 
святого Миколая, Кир 
Ярослав Габро, був  
Василіянином. 

Ми молимося, щоб 
наші серця сповнилися 
вдячністю, а світло 
харизми Отців Василіян 
надихнуло нас до 
глибшої любові й 
служіння Богові.  
Нехай Мати Божа у 
своїх материнських 
обіймах підтримує нас 
у пошуку близькості з 
Ісусом Христом.  Щоб 
ми  досягали того, 
що важливо для нас 
і нашого спасіння.   
Щоб ми не вагалися 
ризикувати собою в 
служінні іншим і задля 
їхнього спасіння.  Щоб 
кожен з нас  сміливо 
жив своєю вірою, палко 
проявляючи безумовну 
любов до Бога і Його 
люду.  Таким чином ви 
і я зможемо свідчити і 
дякувати за довгочасне 

Митрополит  Стефан Сорока виголосив проповідь під час 
святкування 400-річчя в Варрен

служіння Отців Василіян, 
яке ми святкуємо 
сьогодні.  

Боже, даруй Отцям 
Василіянам, їхньому 
п р о в і н ц і й н о м у 
настоятелю отцю 
Василію і всім членам 
Ради багато радості, 
втіхи в їхньому святому 
служінні, життєдайної 
братерської любові 
в монашестві, відваги 

і наполегливості у 
служінні в школах та 
парафіях, доброго 
здоров’я та спасіння.  

Боже, благослови 
всіх учасників цього 
радісного святкування 
своїми добірними 
милостинями, як тільки 
Ти це можеш!

Слава Ісусу Христу!
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Єпископ Стефан Сотер Ортинський, перший 
Греко-Католицький Єпископ у США, був 
Василіянином. 

(продовæення з попередньої сторінки)
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The Providence Association 
Of the Ukrainian Catholics in America 

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

    СОЮЗ УКРАЇНЦІВ  
                 КАТОЛИКІВ  

ПРОВИДІННЯ 

    www.provassn.com                 1912 
    Fraternity                         

2017
LIFE INSURANCE 

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

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

Lifetime GUARANTEEED MINIMUM INTEREST RATE on Savings is

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

 

 

 

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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Що робити, 
коли приятелька 
н а м і р я є т ь с я 
зробити аборт

Зробити аборт 
вирішують набагато 
більше жінок і дівчат, 
ніж ми можемо собі 
уявити.  Це наші 
родичі, подруги, няні, 
члени команди, люди, 
які працюють з нами, 
чи для нас, одружені, 
або ні.  Навіть 
якщо вона називає 
себе «pro-life», шок 
від несподіваної 
в а г і т н о с т і , 
с п у с т о ш е н н я 
у с к л а д н е н н я м и 
вагітності, сором, 
тиск, чи страх можуть 
вплинути на рішення 
зробити аборт.  

Чи знаєте ви як 
поводитися, коли 
хтось поділився з 
вами інформацією 
про вагітність і не 
виключає можливості 
зробити аборт? 
Відповідь можна 
знайти в старій 
приказці:  ми маємо 
два вуха і один рот, 
і повинні вживати їх 
пропорційно.

Хоч вашою першою 
реакцією може бути 
запевнення її, що аборт 
обірве життя дитини, але 
почути це не є тим, що 
вона потребує найперше.  
Дослідження показують, 
що багато жінок у кризі 
вагітності думають: «Це 
кінець мого життя, я знаю 
це».   Щоб упоратися з 
викликами, які постали 
перед нею, ваша подруга 
повинна знати, що ви 
переживаєте за неї і її 
безпеку, і що вона не 
одинока. 

Найперше ви маєте 
вислухати свою подругу, 
бо це вибудує довір'я  
і створить умови для 
відкритості.  Очевидно, 
що якщо вона буде 
переконана, що ви дійсно 
переживаєте за неї і вона 
може вам довіритися, 
лише тоді з любов'ю ви 
можете сказати їй те, 
що думаєте.  Ви можете 
поділитися інформацією 
про аборти, про її власну 
незаперечну гідність, 
і про наявну реальну 
допомогу та підтримку, 
яку вона може отримати, 
коли обере життя для 
себе і своєї дитини.  

Правдивий люблячий 
підхід відображено 
в описі любові, який 
подав святий Павло в 
посланні до Коринтян: 
«Якби я говорив 
мовами людськими і 
ангельськими, але не 
мав любови, я був би 
немов мідь бреняча, або 
кимвал звучний... Любов 
– довготерпелива, любов 
– лагідна...»  ( І Кор. 13, 
1, 4) .

Коли в жінки ускладнена 
вагітність, реакція 
першої особи, якій вона 
про це сказала, задає 
тон її рішенню. Якщо 
ми з любов'ю відповімо 
нашій подрузі, це стане 
життєстверджуючим для 
неї і ії дитини?

Візьміть до уваги чотири 
кроки в ЛЮБОВІ: 
вислухати й дізнатися,  
відкритися до вибору, 
побачити й оцінити,  
допомогти і підтримати. 

Вислухати й дізнатися

Найперше вислухайте, 
а тоді говоріть.  Ви не 
повинні переживати, що 
скажете щось не те, і вам 
не треба мати відповіді на 

всі питання.  Спочатку 
вислухайте її.

Розпитайте про 
її почуття, думки, 
цінності, віру та 
бажання.  Якщо 
це можливо, не 
перебивайте її, 
лише у випадку, 
коли потрібно щось 
уточнити.  Наприклад:  
що ти відчула, коли 
вперше дізналася про 
це?  Чи ти відчула 
себе покинутою, коли 
він це сказав?  Що ти 
відчуваєш зараз?  Що 
ти думаєш про це?  Як 
ти думаєш, що би твої 
батьки сказали, чи 
зробили?  Яке це має 
значення для тебе?  
Як це пов'язується з 
твоєю вірою?  Як це 
важливо для тебе?  
Глибоко в своєму 
серці, що ти насправді 
хочеш зробити?

На закінчення 
попросіть: «Розкажи 
мені більше...»

Перепитайте й 
уточніть, чи ви 
вірно почули:  «Чи я 
правильно почула, що  
ти сказала...»
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Зверніть увагу на 
її  жести.  Вони 
можуть передавати 
дискомфорт, або 
вона може уникати 
зорового контакту, 
що вказує на те, 
що насправді вона 
не виражає свої 
внутрішні почуття, 
наміри чи бажання. 

П р и с л у х а й т е с я 
до її потреб, щоб 
пізніше підказати як 
задовільнити їх.  Виявіть 
її сильні сторони та 
можливості, щоб 
пізніше вказати їй на 
них, відновіть в ній 
впевненість і відвагу. 
 
Відкритися до 
вибору

Коли з вами поділилися 
всією історією, 
настає час вам 
поділитися фактами, 
але делікатно і 
ненав'язливо.  Ви 
можете розповісти 
про реалії аборту і 
про ті рани, які, як 
правило, він залишає.  

Ви можете поділитися 
досвідом, як це мати 
дитину, згадати про 
усиновлення, подружжя 
і як це  нагадує її 
ситуацію.   Важливо, 
щоб ви залишалися 
зосередженими на ній. 
 
У той сам час старайтеся 
особливо не акцентувати 
на усиновленні як 
альтернативі аборту.  
Дослідження  вказують 
на те, що жінки 
з неочікуваною, 
небажаною вагітністю 
часто розглядають 
усі можливі варіанти 
негативно:  залишити 
дитину, зробити аборт, чи 
віддати на усиновлення 
(останнє розглядається 
як найбільше зло). 
Дослідження також 
вказує, що порада 
щодо усиновлення 
як альтернативи 
аборту, буде легким 
програшем.  Краще 
коли ви зосередитеся на 
заохоченні її залишити 
дитину. 

Ïобачити й оцінити 

Розгорніть перед нею 
картину кращого життя 
(якого вона, можливо, 
ніколи не мала,  чи якого 
уникала).  Поможіть 
їй поглянути на себе 
іншими очима.  Вона є 
особливою і заслуговує 
любові.  Вона створена 
на подобу Божу:  як для 
жінки  її материнство є 
даром.  Ісус любить її і 
навіть помер за неї.  
Підтримайте її.  Поможіть 
їй  зрозуміти, як це буде 
після родів, уявити своє 
життя після вагітності.  
Запевніть її, що завжди 
є надія, і що вона не 
самотня. Вона може 
зробити позитивний, 
життєдайний вибір.  Вона 
це може.  

Допомогти і 
підтримати

Надайте практичну 
допомогу і підтримку.  
Місцеві центри допомоги 
вагітним консультують, 
надають перелік 
ресурсів, послуги 
ультразвуку.  Майте 
при собі такий список 

ресурсів. Поможіть їй 
спланувати наступний 
крок.  Що може 
допомогти їй?  Дзвінок 
від вас? Як ви можете 
сконтактуватися з 
нею?

Моліться з нею за 
неї і за її дитину.  
Люблячий підхід – це 
спосіб залучити любов 
Христа у критичні 
життєві моменти.  Ми 
створені, щоб бути 
поряд і підтримувати 
один одного,  ми 
не повинні боятися 
пропонувати любов.  
Поможіть вашим 
приятелькам пізнати 
силу Божого послання, 
яке лунає крізь віки:  
«Не бійся, бо я з 
тобою!» (Іс. 41, 10).

Translated into 
Ukrainian from an 
English Article
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Byzantine Church Supplies Store

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 

OPEN POSITION

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

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 - m a i l : 
cathedralonfranklin@
comcast.net
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Scranton Parish Hosts Moleben and LUC Meeting

On Sunday afternoon, November 19, 2017, Scranton’s St. Vladimir parish hosted a Moleben and invited 
members of the North Anthracite Council - League of Ukrainian Catholics to conduct their autumn meeting 
in the parish center. Members celebrated the Moleben  in honor of Blessed Hieromartyr Mykola Charnetsky 
with host pastor Father Myron Myronyuk as celebrant. Father Myron used the solemn occasion to present 
a most informative homily on the life and sufferings of Blessed Mykola. He encouraged all to pray to him 
and demonstrate our deep appreciation for all he did to keep our Ukrainian Greek Catholic Church alive 
during the years the Russian Communists attempted to destroy the Church.

Members gathered in the attractive parish center for the purpose of reviewing the recent LUC National 
Convention which was organized by the North Anthracite Council and held in Wilkes-Barre and Plymouth 
PA. The session’s agenda also included discussion of upcoming religious events, possible fund raising 
activities and dates of future meetings. Members were informed that Convention 2018 is scheduled for 
October 5 to 7 and will be hosted by the Niagara Frontier Council in Buffalo/Amherst, New York. Prayer 
to Venerable Metropolitan Andrij Sheptytsky closed the meeting.

Members and guests enjoyed a bountiful reception prepared by parishioners of St. Vladimir Church. A 
mini-raffle took place to the delight of five winners, one of whom took home a beautifully crafted Christmas 
pysanka created by the talented Yanka Everett. As darkness arrived, Father Myron thanked all for their 
participation and wished them a safe journey home.

 
Photo - Moleben and LUC Meeting - November 19, 2017

Seated - left to right: Joan Serafin, Recording Secretary; Gerry Adamchak, Michael Trusz, Vice President; 
Dorothy Jamula, President; Janina ‘Yanka” Everett, Membership Officer; Ann Beshada, Treasurer; Paul 
Ewasko, Publicity Officer; Standing - left to right: Maria Black; Dr. Michael Labuda; Sandra Berta; 
Kathleen Izak; Stella Patrick; Helen Lipowski; Dorothy Kowalchick; Hanya Savatteri; Helen Ewasko; Sonya 
Dempsey; Catherine Halloway; Shirley Nidoh; Geri Kolotelo; Maria Szpynda; Mary Ezzyk; Anna Magill; 
John Naradko; Andy Jamula; Father Walter Pasicznyk; Jean Pedley; Stefan Tutka; Father Myron Myronyuk, 
host pastor. Absent when photo was taken: Mara Beckage; Daria McDonnell; Helen Pagnotti; Lisa Placek; 
Dr. Nadia Worobij.  (Photo by Mark Izak)
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Manor College Honors Thanksgiving By Helping Families in Need

Jenkintown, PA- For 
this season of giving, 
Manor College held 
several initiatives during 
the month of November 
to show their thanks 
and to serve those in 
need. Earlier this year, 
the college opened an 
on-campus food pantry, 
Bird Feed, that serves 
as the catalyst for these 
campus-wide giving 
programs. Part of Manor 
College’s mission is to 
provide opportunities 
to serve the community, 
and this holiday season 
offers just that.

Allison Mootz, Dean 
of Students said, “The 
Manor College Student 
Senate brainstormed 
creative and fun ways 
to receive donations 
in honor of Hunger 
and Homelessness 
Awareness Week and 
came up the idea to ‘Fill 
the Foyer’. They were 
inspired by Villanova’s 
campaign to fill their 
bus and they thought 
this would be a visual 
reminder to students, 
staff, and faculty that 
there is a need for food 
both on and off campus.” 
Items collected for Fill 
the Foyer will support 
Bird Feed, as well as 
help provide items to 
fill Thanksgiving baskets 
that our Early Childhood 
Education Club is 

putting together. These 
Thanksgiving baskets will 
be filled with everything 
need to prepare a 
traditional thanksgiving 
meal, and will be given 
to students who has 
expressed interest in 
receiving assistance 
this holiday season. All 
other items collected 
will be donated to The 
Breathing Room.

In addition to these 
food drives and food 
collection initiatives, 
Manor College has 
started a social media 
campaign called 

#ManorThanks which 
highlights what students, 
faculty and staff of 
Manor College are most 
thankful for this year.

About Manor College:
Located in suburban 
Philadelphia, Manor 
College is America’s 
only institution of 
higher education with 
a Ukrainian heritage.  
Manor is a private two-
year college offering 
more than 30 associate 
degree programs in 
Allied Health, Science 
and Math; Business 

Technology and Legal 
Studies; and the Liberal 
Arts to traditional age 
and adult students. We 
are a small college that 
offers big opportunities 
and a stellar education–
one with small classes 
full of big thinkers, and 
a big-hearted community 
ready to challenge all of 
our students to reach 
and grow. Learn more at 
www.manor.edu

Photo:  The Manor College Student Senate President, Kaitlyn Donaghy 
with Dean of Students, Allison Mootz standing in front of the Fill the 
Foyer donations! Over 500 pounds of donations were collected for 
the Manor College food pantry, Bird Feed.
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Оголошення до парафіяльних бюлетенів
Хочете знати останні новини про те, що 
відбувається в Філадельфійській Архиєпархії?  
Відвідайте наш Архиєпархіяльний сайт:   http://
ukrarcheparchy.us/

Ви можете також переглянути нашу ФБ сторінку: 
https://www.facebook.com/Archeparchy-of-
Philadelphia-197564070297001/, і YouTube канал: 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Наша архиєпархіяльна газета «Шлях» виходить 
двічі на місяць двома мовами: англійською та 
українською. Електронна адреса веб-сторінка 
газети «Шлях»: https://ukrcap.wordpress.com/.  

Газета «Шлях» може бути вислана безпосередньо 
на вашу електронну пошту.  Щоб отримувати 
її, просто надішліть свою адресу на:  theway@

Архиєпархіяльний сайт:   
http://ukrarcheparchy.us/

Ss. Cyril & Methodius 
Ukrainian Catholic Church, 
Berwick, PA Participate in 

TreeFest
Some parishioners of Ss. Cyril & Methodius 
Ukrainian Catholic Church in Berwick, PA 
gathered Monday evening, November 20th to 
decorate a Christmas tree sponsored by their 
parish for TreeFest at the Caldwell Consistory 
in Bloomsburg, PA. The tree, decorations, and 
three gift boxes of Christmas items, Christmas 
dinner foods, and pantry items will be donated 
to a needy family in the area before Christmas. 
The theme for this year's tree is "The animals 
gather to adore Baby Jesus". Pictured from 
left to right is Ellen Jancewicz, Jane Keefer, Fr. 
Roman Petryshak, Debbie Thomas, Marjorie 
Matash, Barbara Nagy, Yanka Everett, Steve 
Matash, and Joseph Roll.

ukrcap.org.   Ви можете так само поширити газету «Шлях» серед своїх рідних та друзів, надавши 
також і їхні адреси.  Усіх парафіян заохочуємо отримувати і читати католицьку газету «Шлях» нашої 
Філадельфійської Архиєпархії.
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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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19-го листопада 2017 р.: Катедральний Різдвяний Базар 
(Філадельфія, ÏА)

St. Nicholas and Fr. Pitula
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Михайлівка, благословення парафіяльного центру 
19-го листопада 2017 р.  

(Лк.  10, 16-21/  Євр. 2, 2-10) 

Слава Ісусу Христу!

     У сьогоднішньому 
Євангельському читанні 
говориться про радість 
та захоплення, які 
відчули апостоли, коли 
розповідали про свої 
успіхи.  Вони були 
щасливі! Вони відчували 
велику радість, коли 
бачили, чого можна 
досягти через свою 
глибоку віру. 

     Сьогодні ваш парох, 
отець Володимир 
Костюк, Парафіяльна 
Рада і віддані парафіяни 
української католицької 
церкви Архистратига 
Михаїла в Дженкінтавн 
радіють новому 
великому досягненню.  
Відкривається і 
освячується новий  
парафіяльний центр.  
Ми всі радіємо і 
захоплюємося цим 
досягненням.  Ми  маємо 
велику надію на те, 
що цей центр матиме 
велике значення для 
парафії. 

     Я захоплююся 
досягненнями цієї 
парафії присвяченої 
Архангелу Михаїлу.  
Михаїл дослівно 
означає – «той, хто як 
Бог».  Архангел  Михаїл 

є провідником небесних 
сил.  Перші парафіяни 
цієї церкви сорок два 
роки були земними 
ангелами, які провадили 
ближніх у їхній вірі.  Це 
є ідентичність та місія, 
яку поділяє кожен, 
хто приходить до цієї 
церкви.  Ви покликані 
бути «як Бог». Подібно 
до св. Михаїла парафія 
покликана давати 
притулок, духовний 
притулок.  Парафіяни 
провадять та захищають 
тих, хто довірений 
духовній опіці парафії.

     Ніхто не здійснює 
такого надзвичайного 
служіння, чи покликання 
самостійно. Дух 
Святий  надихнув 
перших парафіян 
започаткувати парафію, 
надати духовну опіку 
вірним.  Наш дорогий 
Патріарх Йосиф Сліпий 
благословив цю землю 
для нової побожної 
спільноти.  Була 
побудована чудова 
церква присвячена 
Архангелу Михаїлу, яка 
стала духовним домом 
для парафіян.  Я вважаю 
за честь для себе, що я 
благословив церкву в 
2003 р.  Сьогодні ми 
благословляємо нове 
велике досягнення 

парафії.  Сьогодні 
відкрито новий 
парафіяльний центр, 
де парафіяльні родини 
зможуть збиратися 
для святкування та 
навчання.

     Архангел Михаїл 
опікується вашими 
потребами як парафії.  
Він послав вам таких 

Митрополит Стефан благословив новий 
парафіяльний центр - Jenkintown, PA  

(фото: Iryna Dorosh)

провідників як отець 
Володимир і члени 
парафіяльного комітету 
під проводом Богдана 
Флиса.  Дорога до 
цього звершення була 
довга і терниста. На ній 
було багато перешкод 
і випробувань.  Було 
багато скептиків. 

Митрополит Стефан Сорока

(Ïродовæення на ст. 18)
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Терпеливість і 
наполегливість ваших 
земних ангелів-
провідників була 
надзвичайна.  

      Сьогодні, 
подібно як апостоли 
хвалилися Ісусу своїми 
досягненнями, отець 
Володимир, Ігор Жарий 
та Богдан Флис, 
члени будівельного 
комітету парафії і всі 
парафіяни радіють з 
Ісусом Христом на цій 
Божественній літургії.  
Ісус слухав своїх 
захоплених апостолів.  
Ісус розділив їхню 
радість та щастя.  Ісус 
уважно прислухався до 
того, що вони говорили, 
і до того, що відчували. 
Сьогодні ми радіємо з 
вдячністю.  Ми радіємо 
нашим сподіванням!  
Це щасливий день для 
парафіяльної громади 
церкви Архангела 
Михаїла.  Бог є з нами 
на цій святій літургії. 
Ісус Христос є посеред 
нас, Він радіє разом 
з нами.  Ісус Христос 
є внутрі нас, коли ми 
приймаємо Його Тіло 
і Кров у Пресвятій 
Євхаристії. 

     Ісус підсумував 
справжні причини 

Михайлівка, благословення парафіяльного центру 
19-го листопада 2017 р. 

нашого святкування 
в своїх словах до 
апостолів.  Ісус сказав 
їм і говорить вам і мені: 
«...не радійте тому, 
що духи вам коряться, 
а радійте тому, що 
ваші імена записані 
на небі» (Лк. 10, 20).  
Злий дух ослаблений, 
бо ми «як Бог» у 
нашому земному житті.  
Злий дух ослаблений 
живою присутністю 
Ісуса Христа серед 
вірних парафії, що 
проявляється через 
постійну активну участь 
парафіян у церковному 
житті.  Злий дух не може  
поширюватися, коли 
вірні озброєні Словом 
Божим через науку 
Церкви.  Ісус вказав 
на справжню причину 
нашого святкування.  
Наші намагання жити 
вірою приведуть до того, 
що наші імена будуть 
записані на небесах.  
Під час уділення 
Таїнств Втаємничення 
ми молимося, щоб ім’я 
охрещуваного було 
записано в небесах. 
Ми з вами покликані 
зростати в нашій вірі й 
навчати інших. Тоді наші 
імена будуть записані 
на небі.

      На закінчення 

євангельського читання 
ми чули, як Ісус 
подякував і прославив 
Отця Небесного за те, 
що Він : «...втаїв це від 
мудрих та розумних, і 
відкрив немовляткам» 
(Лк. 10, 21).  Пригадаймо 
дванадцять апостолів 
вибраних Ісусом.  Це 
були дванадцять, у всіх 
відношеннях, звичайних 
чоловіків.  Ніхто з них 
не був ні богословом, 

ні промовцем.  Вони 
не вирізнялися 
особливими талантами, 
чи розумовими 
здібностями.  Вони були 
слабі, вони робили 
помилки, і зазнавали 
невдач.  Однак, якими 
би простими не були 
ці чоловіки, вони 
продовжили служіння 
Ісуса після Його 

о. Володимир Костюк i Митрополит 
Стефан  (фото: Iryna Dorosh)

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 19)
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вознесіння, і це зробило 
вражаючий вплив на 
весь світ.  Їхнє служіння 
продовжує впливати 
на нас сьогодні. 
Бог оперся на цих 
чоловіків і використав 
їх для поширення 
Є в а н г е л ь с ь к о г о 
послання в світі.

     Ісус дякував Отцю 
Небесному за здібності, 
які розділили прості 
чоловіки.  Ці прості 
люди – це парафіяльний 
священик та члени 
будівельного комітету, 
парафіяни церкви.  Ми 
дякуємо сьогодні Богові, 
що довірив цим простим 
чоловікам використати 
свої здібності для 
розвитку парафіяльної 
родини, парафіяльної 
спільноти. Зміцнена 
парафія напружилася 
і взялася за розбудову 
парафіяльного центру 
для потреб спільноти.  
Провідники парафії 
побачили зростаючі 
потреби у відповідному 
приміщенні, де би 
проводилися програми 
для дітей, катехизація 
парафіян різного віку, 
молодіжні програми.  
Зростання кількості 
парафіян обумовило 
потребу в великому 
залі для зібрань.  Ці 
провідники збиралися, 

Михайлівка, благословення парафіяльного центру 
19-го листопада 2017 р. 

обговорювали і  
зважували стан та 
потреби парафії.  А 
тоді закотили рукави 
і з Божою поміччю 
взялися до здійснення 
задуманого.  Звичайно, 
великі справи 
здійснюються, коли 
прості люди йдуть з 
Богом у задоволенні 
потреб Його вірних. 
Їхні імена записуються 
в небесах.  Всі, хто 
помагали матеріально, 
своєю працею і словами 
підтримки, мають частку 
в нагороді – їхні імена 
записані в небесах.

      Лише одне 
застереження в радості!  
Ісус застерігав своїх 
апостолів і застерігає 
нас не дозволяти, 
щоби наші досягнення 
були затьмарені 
почуттям гордості. 
Гордість віддаляє нас 
від неба. Смирення є 
пропуском в присутність 
Божу. Радіючи красі 
п а р а ф і я л ь н о г о 
центру ми не повинні 
порівнювати його з 
іншими парафіями, чи 
установами.  Пам’ятайте 
слова Ісуса, «радійте, 

що ваші імена будуть 
записанів в небі».  

      Дякую вам! Дякую, 
що ви є маяком надії!  
Дякую вам за надію 
всупереч сумнівам!  
Дякую за те, що ви є 
провидцями потреб 
парафії!  Дякую вам 
за щедрість!  Дякую 
за любов до Бога і 
Його святої Церкви!  
Дякую за прагнення 
кращого для своїх дітей, 
молоді, парафіян! У 
своїй подорожі віри ви 

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 20)
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йдете слідами вашого 
покровителя, святого 
Архангела Михаїла, 
який є «як Бог».   Радійте, 
бо ваші імена записані 
в небі!

      Я радів за вашу 
парафію і за великий 
потенціал нового центру 
з того часу, як отець 
Володимир та пан Ігор 
Жарий представили цей 
проект.   Я молився за 
ваш успіх. Парафіяльний 
центр послужить 
вашому зростанню як 
духовної родини.  Він 
буде запрошувати 
інших  приходити до 

Михайлівка, благословення парафіяльного центру 
19-го листопада 2017 р. 

Бога через молитву й 
громадські зібрання. 
Але найважливіше, він 
послужить розширенню 
м о ж л и в о с т е й 
катехизації дітей та 
молоді.  З нами Бог! 

Нехай Господь щедро 
благословить вас, 
лише Йому відомими 
шляхами!

Митрополит Стефан 
Сорока

(фото: Iryna Dorosh)

Ïразник св. Миколая, 6-го грудня
Миколай народився в 
кінці ІІІ століття в місті 
Патар в провінції Лікії, 
Мала Азія. Його батьки, 
Теофан і Нонна, були 
ревними християнами, 
тому Миколай жив 
справді побожним 
християнським життям.

Пізніше він вступив в 
монастир Сіону біля 
міста Мир, а згодом 
став священиком 
і настоятелем 
монастиря.  Після 
смерті його батьків, 
успадковане майно 
Миколай роздавав 
бідним і потребуючим.  

Миколай був 
милосердним і щедрим 
передусім до нещасних 
і бідних дітей.  Люди, 
побачивши його 
щедрість та милосердя, 
почали називати його 
«чудотворцем».

Після смерті 
А р х и є п и с к о п а 
Мир Миколай був 
обраний наступним 
Архиєпископом Мир 
Лікійських.  Уже як 
Архиєпископ Миколай 
залишався смиренним, 
добрим і щедрим 
чоловіком зі справжніми 
х р и с т и я н с ь к и м и 

чеснотами, який таємно 
чинив добро ближнім.

Будучи християнином 
сильної віри, Миколай 
готовий був померти за 
свою віру в ув’язненні, 
ніж відречися від 
неї.  Помер Миколай 
Чудотворець у 342 році. 
Люди і Церква визнали 
його святим.  Багато 
церков названо в його 
честь, багато дітей 
носять його ім’я. 

Молімося, щоб всі ми 
були добрими, ревними 
християнами, як святий 
Миколай. Українці 

католики мають звичай 
на його празник класти 
під подушку дітям 
дарунки. 

(продовæення з попередньої сторінки)
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Donations received thus far:

Bishop Losten 2,000.00

Ngo Tuan & Daniel 1,000.00

Assumption B.V.M. Church-Perth Amboy NJ 500.00

Demchyshyn, Oksana 500.00

Killian,  Rev. Anthony 370.00

Hodowanec Michael & Shirley Memory of Little Nick 300.00

Misrener, Rev. David 250.00

Holowinsky, Mary 250.00

Koretsky Cynthia 200.00

Samilo Russel & Linda 100.00

Stek Ann Marie 100.00

Kalagher, Richard & Nadia 100.00

Polyniak, Rebecca & Jeffrey 100.00

Myroslava Jacklitsch 100.00

Hewko Christine 75.00

Brenycz, Eugene 50.00

Christine Kiliany 50.00

Suchoza David & Maria 25.00

Pagnotti Helen 25.00

 6,095.00

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



 
Український Католицький Архикатедральний Собор 

Непорочного Зачаття у Філадельфії 
 

Розклад Різдвяних Богослужінь на 2017-2018 рік Божий 
 

Навечір'я Різдва Христового 
Неділя, 24-го грудня 

4:00 год. вечора - Велике Повечір'я з Литією 
4:30 год. вечора - Архиєрейська Божественна Літургія (англ.) 

+ 

Різдво Господа і Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа 
Понеділок, 25-го грудня 

10:30 год. ранку - Ахиєрейська Божественна Літургія (укр./англ.) 
+ 

Собор Пресвятої Богородиці 
Вівторок, 26-го грудня 

10:00 год. ранку - Божественна Літургія 
+ 

Празник св. Первомученика Стефана 
Середа, 27-го грудня 

10:00 год. ранку - Божественна Літургія 
+ 

Празник Обрізання Господа і Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа 
Празник св. Василя Великого і Новий Рік 

Понеділок, 1-го січня, 2018 р. Б. 
11:00 год. ранку - Божественна Літургія 

+ 

Навечір'я Богоявлення (Йордан) 
П’ятниця, 5-го січня, 2018 р. Б. 

6:30 год. вечора - Божественна Літургія і Освячення Води (англ.) 
+ 

Празник Богоявлення (Йордан) 
Субота, 6-го січня, 2018 р. Б. 

9:00 год. ранку - Божественна Літургія і Освячення Води (укр.) 
+ 

Різдво Господа і Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа  
за Юліянським (старим) календарем 

Неділя, 7-го січня, 2018 р. Б. 
10:30 год. ранку - Архиєрейська Божественна Літургія (укр.) 

+ 

Неділя, 14-го січня, 2018 р. Б. 
3:00 год. пополудні – Концерт-Фестиваль Різдвяної Коляди 
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Відзначення 85-ої річниці Голодомору-Геноциду 
1932-33 років в Україні 

У суботу, 18 листопада 
2017 р.,  українська 
громада Великого Ню 
Йорку зібралася на 
щорічне екуменічне 
відзначення 85-ліття 
Голодомору-Геноциду 
в Україні здійсненого 
Йосифом Сталіном в 
1932-33 роках. 
 
Цьогорічне поминання 
розпочалося процесією 
вулицями міста від 
української католицької 
церкви св. Юрія до 
Катедри св. Патрика 
на Манхетені.  На 
чолі процесії були 
Архиєпископ Антоній 
з Української 
Православної Церкви 
Америки та Єпископ 
Павло Хомницький зі 

Стемфордської Єпархії.

В і д з н а ч е н н я 
завершилися в Катедрі 

18-ого листопада ц.р. у Катедрі св. Ïатрика в Нью Йорку 
(Photos Bishop Paul’s Facebook Page)

св. Патрика Панахидою 
за жертвами 
Голодомору. Службу 
відспівав хор «Думка». 

С п і в с л у ж и т е л я м и  
М и т р о п о л и т а 

Хор «Думка»

(Ïродовæення на ст. 24)
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Ïапа: Молюся за Україну, аби сила віри зцілила рани минулого

26 листопада 2017 p.

 «Окремо вітаю українську громаду, яка спогадує трагедію Голодомору – голодної смерті, спричиненої 
сталінським режимом, що забрала мільйони життів. Молюся за Україну, аби сила віри змогла 
причинитися до зцілення ран минулого та поширення стежок миру сьогодні», – цими словами, вітаючи 
у неділю, 26 листопада 2017 р., паломників, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Папа 
Франциск звернувся також і до представників української спільноти.

Зазначимо, що УГКЦ в Італії, у співпраці з дипломатичними представництвами України та громадськими 
організаціями, проводить ряд духовних та культурних заходів, присвячених 85-тим роковинам Голодомору. 
Головним місцем їх проведення цього року обрано північноіталійське місто Мілан, а на листопад 2018 
року – південноіталійський Неаполь.

http://uk.radiovaticana.va/news/2017/11/26/папа_молюся_за_україну,_аби_сила_віри_зцілила_рани_
минулого/1351273

Антонія та Єпископа 
Павла на Панахиді 
були Митрополит 
Української Католицької 
Церкви в США Стефан 
Сорока, Архиєпископ 
Православної Церкви 
в США Данило та 
Є п и с к о п - е м е р и т 

Відзначення 85-ої річниці Голодомору-Геноциду 
1932-33 років в Україні

Василь Лостен з 
Української Католицької 
Церкви США. 
Натхненні промови 
були виголошені 
українськими й 
а м е р и к а н с ь к и м и 
д е р ж а в н и м и 
представниками, серед 

яких український посол 
в США Валерій Чалий, 
Сенатор від Ню Йорку 
Чак Шумер. У своїх 
виступах промовці 
зазначили важливість 
подібних поминань і 
збереження в людській 
пам’яті таких злочинів 

задля запевнення, 
що подібне не 
може повторитися в 
майбутньому.  

Translated from an article 
in English on http://www.
stamforddio.org/

(продовæення з попередньої сторінки)
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«Український католицький єпископат Галицької Церковної Ïровінції 
в справах подій на Великій Україні до всіх людей доброї волі»

У «Львівських 
А р х и е п а р х і я л ь н и х 
Відомостях» за липень 
1933 р. на першій 
сторінці знаходимо 
такий заголовок:  
« У к р а ї н с ь к и й 
католицький єпископат 
Галицької Церковної 
Провінції в справах 
подій на Великій Україні 
до всіх людей доброї 
волі».

«Україна в 
п е р е д с м е р т н и х 
судорогах!  Населення 
вимирає голодною 
смертю.  Оперта на 
н е с п р а в е д л и в о с т і , 
обмані, безбожництві 
та деправації, людоїдна 
система державного 
капіталізму довела 
багатий недавно край 
до повної руїни.  Перед 
трьома роками Зверхник 
Католицької Церкви 
св. Отець Папа Пій ХІ 
енергійно протестував 
проти всього, що в 
большевизмі є противне 
християнству,  Богові 
та людській природі, 
перестерігаючи перед 
страшними наслідками 
таких злочинів – і 
цілий католицький світ, 
а з ним і ми лучилися 
з тим протестом. 
Днесь бачимо 
наслідки поступування 
б о л ь ш е в и к і в ;  
положення з кожним 
днем стає страшніше. 
Вороги Бога і людства 

відкинули релігію – 
основу суспільного 
ладу, відібрали свободу 
– найбільше добро 
людини, зі свобідних 
горожан – селян – 
зробили невільників і не 
мають досить розуму, 
щоби їх кормити за 
тяжку невільничу працю 
в поті чола.

На вид таких злочинів 
німіє людська природа, 
кров стинається в жилах. 
Безсильні принести 
якунебудь матеріяльну 
поміч конаючим 
братам, взиваємо 
наших вірних, щоб 
молитвами, постами, 
всенародною жалобою, 
жертвами і всіми 
можливими добрими 
ділами християнського 
життя випрошували з 
неба помочі, коли на 
землі нема ніякої надії 
на людську поміч.
А перед цілим світом 
знову протестуємо 
проти переслідування 
малих, убогих, слабих, 
невинних та гонителів 
оскаржуємо перед 
Судом Всевишнього.

Кров робітників, що в 
голоді орали чорнозем 
України, кличе про 
пімсту до неба, а голос 
голодних женців дійшов 
до ушей Господа 
Саваота.
Усіх християн цілого 
світу, усіх віруючих в 

Бога, а особливо всіх 
робітників і селян, 
передусім усіх наших 
земляків просимо 
прилучитися до цього 
голосу протесту та 
болю й розповсюдити 
його у якнайдальші 
країни світу. 

Усі радіостанції 
просимо рознести наш 
голос цілому світові;  
може дійде він  і до 
убогих хатин конаючих 
з голоду селян.
Нехай перед страшною 
смертю серед лютих 
страждань голоду буде 
для них малою потіхою 
гадка, що їх брати 
знали про їх страшну 
долю, над ними боліли 
і терпіли, за них 
молилися.

А Ви, страждучі, 
голодуючі й конаючі 
Браття, призиваєте 
Милосердного Бога і 
Спаса нашого Ісуса 
Христа; люті терпите 
муки – принимайте їх 
за гріхи цілого народу й 
кажіть з Ісусом Христом: 
«Хай буде воля Твоя, 
Отче Небесний». – 
Принята для Божої 
волі смерть – це свята 
жертва, що з Жертвою 
Ісуса Христа злучена, 
принесе Вам Небесне 
Царство, а цілому 
народові спасіння.
Надія наша в Бозі.
Дано у Львові в день 

св. Ольги, дня 24-
го липня р. Б. 1933.  
Андрей Шептицький, 
М и т р о п о л и т , 
Григорій Хомишин, 
С т а н и с л а в і в с ь к и й 
Єпископ, Йосафат 
К о ц и л о в с ь к и й , 
П е р е м и с ь к и й 
Єпископ, Никита 
Будка, Патарський 
Єпископ, Григорій 
Лакота, Перемиський 
Єпископ Пом., Іван 
Бучко, Львівський 
Єпископ Пом., 
Іван Лятишевський, 
С т а н и с л а в і в с ь к и й 
Єпископ Пом.». 

Визначні постаті 
Української Церкви:  
Митрополит Андрей 
Шептицький
і Ïатріарх Йосиф 
Сліпий, Василь Ленцик, 
Львів, 2001, сторінки 
237-239.
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Ïатріарх УГКЦ: «Я згоден стати донором після своєї смерті»
25 листопада 2017 p.

Нам потрібно творити 
культуру, де б люди 
не боялися чинити 
добро навіть тоді, 
коли їхній земний шлях 
завершився.

Таку позицію висловив 
Глава Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Святослав 
(Щевчук) у ефірі 
інтерактивної програми 
«Відкрита Церква» на 
тему трансплантації 
органів, повідомляє 
Департамент інформації 
УГКЦ.

Під час програми 
були оприлюднені 
с о ц і о л о г і ч н і 
дослідження, згідно 
якими в Україні 63% 

згодні стати донорами, 
25 – проти, 12 % ще 
не визначилися, що 
робити з собою після 
смерті. Патріарї УГКЦ 
назвав такі показники 
дуже хорошими, хоча 
до порівняння, скажімо, 
в Австрії майже сто 
відсотків людей готові 
стати донорами після 
смерті.

Щодо себе особисто 
Блаженніший Святослав 
висловив цілковиту 
згоду стати донором. 
«Якщо після смерті я 
зможу й надалі чинити 
добро, то чому ні», – 
сказав Предстоятель 
УГКЦ.

На його переконання, 
нам в Україні потрібно 
творити культуру, де б 

Ïапа під час обіду з бідними: Ïобаæаймо один одному добра

20 листопада 2017 p.

Після проказування 
молитви «Ангел 
Господній» у неділю, 
19 листопада 2017 р., 
Папа Франциск прибув 
до залу Павла VI, де був 
приготований святковий 
обід для 1500 бідних, 
малозабезпечених та 
потребуючих, що в 
супроводі волонтерів 
різних харитативних 
організацій прибули до 
Риму на прощу з нагоди 
Всесвітнього дня бідних.

Після привітального 
слова архиєпископа 
Ріно Фізікелли, Голови 
Папської Ради сприяння 
новій євангелізації, 
що відповідає за 
проведення відзначення 
Всесвітнього дня бідних, 
до учасників трапези 
промовив Святіший 
Отець. «Щиро всіх 
вітаю! – сказав він. 
– Приготуймося до 
цього моменту разом, 
кожен з нас із серцем, 
наповненим доброю 
волею та приязню до 

інших, щоб розділити 
цей обід і побажати 
одні одним всього 
найкращого».

Далі Папа проказав 
молитву, просячи 
Г о с п о д н ь о г о 
благословення на 
приготовані страви, 
для всіх тих, які їх 
приготували й для всіх 
учасників трапези. 
«Благослови, Господи, 
всіх нас, наші серця, 
наші родини, наші 
прагнення, наше життя 

і дай нам здоров’я та 
сил. Амінь», – сказав 
він, а також побажав 
благословення для всіх 
тих, які зібралися на 
схожі обіди в усьому 
Римі.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/11/20/
папа_під_час_обіду_з_
бідними_побажаймо_
о д и н _ о д н о м у _
добра/1349990

люди не боятися чинити 
добро навіть тоді, 
коли їхній земний шлях 
завершився. «Якщо ми 
можемо чинити добро 
навіть після нашої 
смерті, тобто якщо наші 
органи після нашої 
смерті можуть врятувати 
інше життя, то, гадаю, це 
обов’язково потрібно 
робити», – сказав Глава 
Церкви.

« П е р е к о н а н и й , 
– продовжив 
Б л а ж е н н і ш и й 
Святослав, – що в нас 
в Україні є професійні, 
мудрі лікарі і є багато 
людей, які готові 
рятувати життя іншої 
людини, даруючи 
власні органи навіть 
після своє смерті. Тільки 

(Ïродовæення на ст. 27)
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нам потрібна культура 
цього. Також українське 
законодавство повинно 
пройти відповідний 
шлях розвитку, тому 
що даний стан справ 
тільки погіршує справу 

Ïатріарх УГКЦ: «Я згоден стати донором після своєї смерті»

з пересадкою органів 
і де-факто в непрямий 
спосіб стимулює 
так звану чорну 
трансплантологію».
«Гадаю, ми всі разом 
повинні зрозуміти, у 

чому полягає моральне 
добро такого акту, яким 
чином нам потрібно 
особисто діяти і як 
подбати, аби пацієнти, 
які потребують такої 
допомоги, могли бути 

врятовані у своїй рідній 
Україні», – наголосив 
Предстоятель УГКЦ.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
communi ty/re l ig ion_
and_society/69124

Ïапа Франциск зустрівся з провідниками буддизму М’янми

29 листопада 2017 p.

Великим викликом 
сьогодення є допомогти 
людям відкритися 
на трансцендентне, 
заглибитися й пізнати 
себе самих настільки, 
аби відкривати 
взаємини, що 
пов’язують її з іншими. 
Про це говорив 
Папа Франциск, 
зустрічаючись у середу, 
29 листопада 2017 р., 
з членами Державного 
Комітету «Санґха Мага 
Наяка», колективного 
верховного органу 
буддизму в М’янмі, 
назвавши цю зустріч 
«важливою нагодою 
відновити та скріпити 
узи дружби й пошани 
між буддистами та 
католиками».

Подія відбулася у 
комплексі пагоди 
«Kaba Aye» (пагоди 
всесвітнього миру), що 
є однією з головних 
буддійських святинь 
південно-східної Азії. 
Про це повідомляє 

Радіо Ватикану.

«Це також нагода 
підтвердити наше 
заанґажування на 
користь миру, пошани 
людської гідності й 
справедливості для 
кожного чоловіка й 
жінки. Не лише у М’янмі, 
але й у всьому світі 
люди потребують цього 
спільного свідчення 
з боку релігійних 
лідерів», – сказав 
Папа, пояснюючи: «Бо 
коли ми одноголосно 
стверджуємо вічні 
цінності справедливості, 
миру й фундаментальної 
гідності кожної людини, 
то ділимося словом 
надії».

Як зауважив Глава 
Католицької Церкви, у 
кожній епосі людство 
переживає досвід 
несправедливості й 
конфліктів, однак, у 
наш час «ці труднощі 
здаються особливо 
серйозними». І в той 
час, як «суспільство 
здійснило величезний 

технологічний поступ», 
а люди «дедалі більше 
усвідомлюють спільну 
людську природу й 
спільну долю», рани, 
спричинені конфліктами, 
бідністю й утисками 
«надалі існують і 
створюють нові поділи».
«Перед обличчям цих 
викликів ми ніколи не 
повинні піддаватися. На 
основі наших духовних 
традицій знаємо, що 
існує шлях, який веде 
вперед, веде до зцілення, 
до взаємопошани та 
взаєморозуміння. Це 
дорога, що ґрунтується 
на співчутті та любові», 
– наголосив Папа 
Франциск, запевнивши 
свою пошану до всіх, 
хто в цій країни живе 
згідно з релігійними 
традиціями буддизму:

«Через повчання Будди 
та ревне свідчення 
численних монахів і 
монахинь, народ цього 
краю сформувався в 
цінностях терпеливості, 
толерантності й 
пошани до життя, як 

також у дбайливій 
духовності, яка глибоко 
шанує природне 
довкілля. Як знаємо, 
ці цінності є суттєвими 
для цілісного розвитку 
суспільства, починаючи 
від його найменшої 
але найсуттєвішої 
клітини – сім’ї, потім 
поширюючись на 
мережу стосунків, які 
нас тісно пов’язують».

Як зауважив далі Глава 
Католицької Церкви, 
«найбільшим викликом 
наших днів є допомогти 
людям відкритися на 
т р а н с ц е н д е н т н е » , 
навчити «бути здатними 
глибоко вглянутись у 
себе самих і пізнати себе 
настільки, аби відкрити 
взаємозв’язок з усіма 
людьми», усвідомити, 
що «ми не можемо бути 
ізольованими одні від 
одних». Але для цього 
потрібно «подолати всі 
форми нерозуміння, 
н е с п р и й н я т т я , 
упереджень і ненависті».

(продовæення з попередньої сторінки)

(Ïродовæення на ст. 28)
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А як же цього досягнути? 
Папа вказав на 
співзвучність повчань 
Будди: «Перемагай гнів 
не-гнівливістю, долай 
лихого добротою, 
перемагай жадібного 
великодушністю, долай 
брехливого істиною», 
– із молитвою святого 
Франциска з Ассізі: 
«Господи, вчини мене 
засобом Твого миру. 
Вчини, щоб я ніс 
любов туди, де існує 
ненависть, прощення 
туди, де панує образа, 
[…]  щоб я ніс світло 
туди, де панує пітьма, а 

де панує смуток, щоб я 
ніс радість».

«Нехай же ця мудрість 
й надалі надихає кожне 
зусилля, спрямоване на 
підтримку терпеливості 
й порозуміння, на те, 
щоб зціляти рани від 
конфліктів, які протягом 
років розділили людей 
різних культур, етносів та 
релігійних переконань», 
– сказав Святіший 
Отець, наголошуючи, 
що такі зусилля ніколи 
не є виключною 
компетенцією лише 
релігійних провідників 

чи держави, але все 
суспільство «повинно 
поділяти зусилля, 
спрямовані на 
подолання конфліктів 
і несправедливості». 
Однак, «особлива 
відповідальність» лежить 
на цивільних і релігійних 
провідниках.

Відзначивши різні 
ініціативи, здійснені у 
М’янмі задля досягнення 
цих цілей, Глава 
Католицької Церкви 
запевнив, що вона є 
«відкритим партнером». 
Адже «справжню 

справедливість і 
тривалий мир можна 
досягти лише тоді, коли 
вони будуть гарантовані 
всім». «Дорогі друзі, 
– підсумував він, – 
нехай же буддисти й 
католики зуміють разом 
прямувати вперед цією 
стежкою зцілення та 
пліч-о-пліч трудитися 
на користь кожного 
мешканця цього краю

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/world_
news/69184/

Ïапа Франциск зустрівся з провідниками буддизму М’янми
(продовæення з попередньої сторінки)

Глава УГКЦ: «Ми æивемо поруч, але не є блиæніми, хоча 
моæемо навіть ходити до однієї церкви»

Неділя, 26 листопада 
2017 p.

Сьогодні ми маємо 
велику небезпеку у 
нашому суспільстві 
перетворитися на 
абсолютно чужих 
людей одне для одного. 
Тож як часто і чому 
ми відчужуємося від 
ближніх? І чи може 
людина, яка палає 
злобою чи ненавистю, 
таким чином подбати 
про свій народ? 
 
Про це у неділю, 26 
листопада, говорив до 
вірян Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 

під час Божественної 
Літургії у Патріаршому 
соборі в Києві.

«Притчею про 
м и л о с е р д н о г о 
самарянина Ісус 
Христос нам пояснює, 
що нашим найближчим 
ближнім є наш Бог!» - 
пояснює Предстоятель 
сторінки Євангелія, 
в якому порушується 
важливе питання 
про те, хто є нашим 
ближнім. «Ми в Церкві 
повинні наближатися 
до потребуючих, їх 
зауважувати. Адже 
якщо Господь став 
для мене ближнім, то 

я маю стати ближнім 
і для того, хто цього 
потребує, хто в немочі, 
ув горі або навіть в 
небезпеці й смерті. 
“Роби так і будеш 
жити!” - каже Христос», 
- додає проповідник.

На думку Глави Церкви, 
уся наша релігійність 
нам ні до чого не 
послужить, якщо ми 
не будемо любити 
одне одного! Тому 
ця притча допоможе 
нам переоцінити 
наше духовне життя. 
«Сьогодні ми маємо 
велику небезпеку в 
нашому суспільстві 

перетворитися на 
абсолютно чужих 
людей одне для одного. 
Як часто і чому ми 
відчужуємося одне 
від одного? Бо ми 
закриваємося перед 
болем і потребою 
ближнього, не маємо 
на нього часу. Наше 
життя та інтереси є 

(Ïродовæення на ст. 29)
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такими заповненими, 
що непередбаченого 
випадку в нас просто 
не може бути! Ми не 
маємо часу зупинитися 
і вислухати болі навіть 
того, хто мешкає з 
нами в одному домі. 
Ми живемо через стіну, 
але не є ближніми, хоча 
можемо навіть ходити 
до однієї церкви», - 
роздумує Предстоятель 
про виклики, які зараз 
виникли у взаєминах 
між людьми.

За його словами, 
Господь допоможе нам 
подолати цю спокусу і 
стати тією спільнотою, 
яка бере на себе тягарі 
одне одного.
«Якщо ми поглянемо 
зараз на наше 

суспільство, то 
побачимо багатьох 
таких, які видають 
себе за новоявлених 
месій, новоявлених 
законовчителів і тих, 
що хочуть спасти свій 
народ, але палають 
ненавистю! Скажіть 
мені, чи вони є для 
нас ближніми? Чи той, 
хто навіть до свого 
опонента, громадського 
або політичного діяча, 
палає злобою, зможе 
подбати про нас і 
наше майбутнє? - 
міркує Блаженніший 
Святослав про питання, 
які порушуються на 
сторінках Святого 
Писання, крізь призму та 
специфіку українського 
суспільства. - Бажаємо, 
щоб у нашому 

особистому виборі ми 
робили те, що буде 
будувати культуру життя 
в нашому народі».

Наприкінці свого слова 
Глава Церкви згадав 
також про трагічну 
річницю: 85-ті роковини 
великого Голодомору 
1932-1933 рр. «Ми 
маємо ставати ближніми 
в нашій молитві для тих, 
кого невинно вбито 
в Україні, навіть тоді, 
коли ми є роз’єднані 
простором часу, коли ми 
перейняли у своє серце 
їхній голод і біль. Тож 
ця трагедія стає нашою 
власною. Лише тоді 
ми можемо перемогти 
смерть і будувати 
життя», - наголосив 
Предстоятель.

Блаженніший Святослав 
побажав, щоб заклик 
Ісуса Христа: «Роби так 
і будеш жити!» - став 
для нас заохоченням, 
надією, а відтак 
переконанням, що Бог є 
близько і Він є ближнім 
для нас, Він перебуває 
ближче до нас, ніж ми 
самі до себе. 
          
Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
video/glava_ugkts_mi_
zhivemo_cherez_stіnu_
ale_ne_ie_bl izhnіmi_
h o c h a _ m o z h e m o _
hoditi_navіt_do_odnіiei_
tserkvi_81109.html

Глава УГКЦ: «Ми æивемо поруч, але не є блиæніми, хоча 
моæемо навіть ходити до однієї церкви»

(продовæення з попередньої сторінки)

Глава УГКЦ пояснив, чому серед солдатів ЗСУ немає вбивць
27 листопада 2017 p.

Дії Збройних сил України 
на фронті виправдані, 
тому що мова йде про 
справедливу оборонну 
війну. У цьому контексті 
спроби агресора 
назвати солдат ЗСУ 
вбивцями неспроможні.

Про це заявив 
предстоятель УГКЦ 
Святослав (Шевчук) в 
ефірі ObozTV.

Глава УГКЦ зазначив, 
що Церква робить 
відмінність між 
оборонною війною і 
загарбницькою.

"Коли один народ 
н а м а г а є т ь с я 
поневолити інші 
народи, то така війна 
за своєю природою є 
несправедливою. Будь-
який вчинок в ім'я такої 
війни аморальний", - 
сказав він.

Глава УГКЦ підкреслив, 
що у кожного народу 
є природне право на 
захист.

"Сьогодні український 
народ веде справедливу 
оборонну війну. Наші 
солдати жертвують 
своїм життям, здоров'ям, 
проливають кров за 
свою батьківщину. 
Вони - ті, хто зупиняють 
агресора", - підкреслив 
Патріарх.

"Ця оборонна війна 
виправдовує ті необхідні 
елементи для захисту. 
Ми не нападали. Ми не 
хочемо, щоб вбивство 
запанувало на нашій 
землі. Наші солдати 
у таких обставинах є 
тими, хто стримує зло і 
є будівельниками світу", 
- додав він.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
communi ty/re l ig ion_
and_society/69146
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У МАДРИДІ ВІДБУДЕТЬСЯ ТРЕТЯ ВСЕЦЕРКОВНА ЗУСТРІЧ 
КООРДИНАТОРІВ ÏРОГРАМИ «ЖИВА ÏАРАФІЯ»
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Цьогорічна зустріч 
є п а р х і а л ь н и х 
к о о р д и н а т о р і в 
Стратегії розвитку 
У Г К Ц ’ 2 0 2 0 
проходитиме в Лос 
Молінос, що біля 
Мадрида (Іспанія). 
У зустрічі візьмуть 
участь 38 єпархіальних 
координаторів зі 
всього світу, де є УГКЦ. 
Саме єпархіальні 
координатори несуть 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь 
за впровадження 
програми «Жива 
парафія - місце зустрічі 
з живим Христом» на 
місцях.

Головну тему зустрічі 
«Літургія і молитва» 
представить владика 
Венедикт (Алексійчук), 
голова Патріаршої 
літургійної комісії. 
Упродовж тижня 
координатори програми 
спільно працюватимуть 
над втіленням головної 
теми Синоду 2017 
року на єпархіальному 
та парафіяльному 
рівнях, а також 
об г о в орюва т им у т ь 
успіхи та виклики 
проведених програм. 
Також запланована 
зустрічі із кардиналом 
Карлосом Озоро 
Сєрою, ординарієм 

для католиків східного 
обряду в Іспанії.

Зустріч проходитиме 
в реколекційному 
домі римо-католицької 
архидієцезії Мадрида та 
завершиться в п’ятницю, 
1 грудня.

Секретаріат робочої 
групи для впровадження 
Стратегії УГКЦ’2020

http://catholicnews.
o rg . ua/u -madr id i -
v idbudetsya-tretya-
vsecerkovna-zustrich-
k o o r d i n a t o r i v -
p r o g r a m i - z h i v a -
parafiya
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