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Різдво, 25 грудня 2017 р., в Українській Католицькій 
Катедрі Непорочного Зачаття, Філадельфія, Пенс.  
Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока, отець 
Роман Пітула, диякон Михайло Ваак і вівтарні 
дружинники.

Різдво в нашій Катедрі в Філадельфії

(Photo: Peter Bilyj)

(Photo: Teresa Siwak) (Photo: Teresa Siwak)
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Різдво в нашій Катедрі в Філадельфії

(Photo: Teresa Siwak)

(Photo: Teresa Siwak)

(Photo: Peter Bilyj)

Metropolitan Stefan offers the homily on Christmas 
Eve, December 24, 2017 (Photo: Lisa Oprysk)
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Фестиваль Українських Різдвяних Колядок 
 

Неділя, 14-го січня 2018 року Божого 
 

о 3-й годині пополудні 
 

в Українському Католицькому Архикатедральному 
Соборі Непорочного Зачаття 

830 Franklin Street, Philadelphia, PA 
 

Будемо вам щиро вдячні за ваш щедрий 
добровільний даток на Катедру 

 

Festival of Ukrainian Christmas Carols 
 

Sunday, January 14, 2018 at 3:00 PM 
 

at the Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral 
of the Immaculate Conception 

830 North Franklin Street, Philadelphia, PA 
 

Donations to support the Cathedral 
will be gratefully accepted 
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Різдво (за þліанñьêèì êалендареì) в Катедрі
7-ãо ñі÷нÿ 2018 p.

Дèвітьñÿ відео на: 
https://www.youtube.com/user/

thewayukrainian

Мèтрополèт-Архèєпèñêоп Стефан Сороêа
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Come and see the Traditional Ukrainian Christmas 
Display at the Treasury of Faith Museum 

 
Courtesy of the Ukrainian National 
Women’s League of America, Inc. 
Branch 88, Philadelphia Regional 

Council 
 

TREASURY OF FAITH MUSEUM 
(Cathedral Lower Level) 

810 North Franklin Street  
Philadelphia, PA 19123 

(215) 627-3389 
tofmuseum@ukrcap.org 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADITIONAL UKRAINIAN CHRISTMAS DISPLAY SCHEDULE     
 

Sundays after Divine Liturgies until mid-January 2018 
 

and 
 

Sunday, January 14, 2018   (before the “Festival of Carols” concert) 
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Празник святого Стефана в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття, 27 
грудня 2017 р. Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока, отець Роман Пітула, отець 
Євген Монюк, Сестри Місіонарки Покрову Божої Матері.

An altar server presents flowers to Metropolitan 
Stefan on his Feast Day

Fr. Evhen Moniuk incenses

У ìузеї «Сêарб 
вірè» розãорнута 

вèñтавêа
«Традèції 

уêраїнñьêоãо 
Різдва». 

17 ãруднÿ 2017 p.

Празнèê ñв. Первоìу÷енèêа Стефана
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18-ãо ãруднÿ 2017 роêу Мèтрополèт Стефан ñвÿтêував ñвої
іìенèнè з Сеñтраìè Чèну ñвÿтоãо Ваñèліÿ Велèêоãо.

On December 18, 2017 
the Sisters of the Order 
of Saint Basil the Great 
hosted His Grace, 
Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka for 
dinner at the Basilian 
Motherhouse in Fox 
Chase, Pennsylvania. 
The annual get 
together marked a 
double celebration: 
the anticipation of 
Archbishop Stefan’s feast 
day and the impending 
Feast of the Nativity 
of Jesus Christ. Festive 
decorations, a delicious 
dinner, and an exchange 
of gifts marked the 
evening. 

Provincial Superior, 
Sister Dorothy Ann 
Busowski, welcomed and 
greeted the Archbishop 
on behalf of all the 
Sisters, celebrating and 
emphasizing the virtue 
of hope. Citing Pope 
Francis, she remarked, 
“Hope is the virtue of a 
heart that doesn’t lock 

itself into darkness, that 
doesn’t dwell on the past, 
does not simple get by in 
the present, but is able 
to see a tomorrow.” She 
elaborated on this point 
by underscoring how the 
Archbishop has served 
as a beacon of hope 
for the Sisters and for 
the lay community under 
his care, “which we see 
in what he speaks, what 
he plans and what he 
does.” 

Sister Dorothy Ann 
introduced the 
Archbishop as a 
proactive figure whose 
positive mindset mirrors 
the positive energy of 
Pope Francis, noting that 
both serve the Church 
and humankind by 
preaching and practicing 
in a manner that 
exemplifies a contrastive 
antidote to the naysayers 
who lament the condition 
of the world, our country, 
our church, our political 
system. “We see that in 

the words you speak, 
in what you plan for 
the Archeparchy, in 
what you do. We see 
you always striving to 
move forward, make 
things better. We see 
that in your compassion. 
We see that in your 
willingness to listen. We 
see that in the way you 
share our dreams, our 
desires, our hopes, and 
in your invitation to the 
faithful to Come home 
for Christmas . . . your 
constant striving to 
make things better for 
the Ukrainian Catholic 
Church in America . . .”    

After thanking the 
Archbishop for his 
friendship and leadership, 
Sister Dorothy Ann 
added a blessing for the 
future and a promise of 
solidarity: “May Saint 
Stephen continue to 
guide your words, your 
actions, your love and 
your hope. May the babe 
in the manger lead you 
and give you the grace 
to continue to serve with 
such hope, longing and 
love. We stand beside 
you. . . .”

Metropolitan Archbishop 
Stefan Soroka thanked 
the Provincial Superior 
for her remarks and 
support and responded 
by acknowledging the 
invaluable work of the 
Sisters of St. Basil the 
Great over the decades, 
citing their contributions 
as educators, their 
support for his initiatives, 
and the close bonds of 
friendship between the 
Sisters and His Grace.
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28-ãо ãруднÿ 2017 роêу Мèтрополèт Стефан ñвÿтêував ñвої
іìенèнè з Сеñтраìè Служебнèцÿìè Непоро÷ної Дівè Марії.

On December 28th, 
the Sisters Servants 
celebrated the feast of St. 
Stephen – protomartyr, 
the patron saint of 
Metropolitan Archbishop 
Stefan at St. Mary’s in 
Sloatsburg.  Archbishop 
Stefan celebrated an 
11:00 Divine Liturgy 
which was followed by a 
festive dinner.  

The sisters presented 
a short program which 
focused on one of the 
Archbishop’s priorities: 
bringing people back to 
the Church and noted 
certain points in the 
DVD “Come Home for 
Christmas,” including 
his heartfelt invitation to 
return to the parishes.  
As part of the program, 
a gift was given after 
each presentation. The 
first gift was a back/seat 
massager for his weary 
bones, as we know the 
Archbishop may become 
exhausted with all of 
the inviting.  The second 
gift was a beautiful 

Christmas ornament to 
remind the Archbishop 
of always inviting the 
faithful to come home.  

The third gift was a 
spiritual book, to assist 
the Archbishop with his 
spiritual renewal as he 
calls all his faithful to 
renewal.  The fourth gift 
was an assortment of 
nuts, food for the body, 
which we gather around 
the Christmas table to 
share a meal, before we 
go to be nourished at 

the table of our Lord.  

Finally, the Sisters sang 
a song entitled “For 
Such a Time As This” 
which speaks about how 
each of us are called 
for certain purpose, at a 
certain time, and we need 
to respond to that call.  
The fifth gift was a cup 
with Jesus surrounded 
by comic strip heroes 
and heroines telling them 
“This is how I saved the 
world.”   The cup was to 
remind the Archbishop 

to continue to following 
in the footsteps of his 
Patron Saint, St. Stephen.    

The entertainment 
continued, as a group of 
students from St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
School/Parish in Passaic, 
NJ, accompanied by 
the pastor, Rev. Andriy 
Dudkevych and Mrs. 
Olga Figol came to carol 
for Archbishop Stefan 
and the sisters.
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Bishop Andriy Rabiy

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka

20-оãо ãруднÿ 2017 роêу в резèденції Мèтрополèта-
Архèєпèñêопа Стефана Сороêè, відбувñÿ щорі÷нèй 

      різдвÿнèй обід длÿ працівнèêів Канцелÿрії. 

“The Way” editor played 
Christmas Carols on the 

Baritone Horn

Nativity in the Chapel
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Byzantine Church Supplies, Philadelphia 

 
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

For religious church goods and religious 
gifts, icons and cards, visit Byzantine 
Church Supplies. You will also find gifts, 
cross necklaces, books, icons, crosses, 
Christian incense, Church supplies, 
various linens and priest's vestments.

All profits from our supplies go to 
St. Josaphat Ukrainian Seminary in 
Washington DC. So, by buying items 
in our store, you actually support the 
future spiritual leaders of our Ukrainian 
Catholic Church. Byzantine Church 
Supplies ships your order directly to 
you.
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Оñвÿ÷еннÿ водè в Катедрі

Свято Богоявлення, 
яке також відоме 
як Просвічення, є 
літургійною подією, яка 
зазвичай відзначається 
щороку 6-го січня 
в пам’ять хрещення 
Ісуса в ріці Йордан 
Іваном Хрестителем. У 
суботу, 6-го січня 2018 
року, Митрополит-
Архиєпископ Стефан 
Сорока та o. Роман 
Пітула освятили святу 
воду в Українському 
К а т о л и ц ь к о м у 
Катедральному Соборі 
Непорочного Зачаття 
у Філадельфії, Пенс.

Під час церемонії 
освячення води, 
митрополит Стефан 
б л а г о с л о в и в 
воду «Трикирієм”- 
трисвічником, своїм 
подихом.  о. Роман 
Пітула зануренням 
хреста у воду.

Дèвітьñÿ відео на: 
https://www.

youtube.com/user/
thewayukrainian

(Photos: Teresa Siwak)
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МОЛИТВА В ЖИТТІ ЦЕРКВИ

Поñланнÿ Сèноду Єпèñêопів Уêраїнñьêої Греêо-Католèцьêої Церêвè 
2017 роêу до духовенñтва, ìонашеñтва і ìèрÿн

Господи, навчи нас 
молитися (Лк. 11, 1).

Всесвітліші та всечесніші 
отці! 
Преподобні брати і 
сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри 
в Христі!

Зібравшись на 
Священному Синоді в 
Брюховичах біля Львова 
3-12 вересня 2017 року 
Божого, ми, єпископи 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
зосередили увагу на 
центральному аспекті 
життя Церкви, а саме – 
на молитві, особистій і 
літургійній. Прагнемо з 
вами поділитися плодом 
нашої спільної духовної 
застанови.

Хоча молитва є 
природним наслідком 
і проявом віри людини 
в Бога, усе-таки її 
[молитви] слід вчитися, 
постійно відновлюючи, 
поглиблюючи свою 
здатність спілкуватися з 
Богом. Прохання учнів 
Ісуса: «Господи, навчи 
нас молитися» (пор. 
Лк. 11, 1) - актуальне 
для нас завжди, бо 
головним вчителем 
молитви є сам Господь 
наш Ісус Христос. І ми 
сьогодні, як Церква, 

смиренно приступаємо 
до Нього і повторюємо 
просьбу учнів. У 
сучасному світі, який, з 
одного боку, пропонує 
людині прекрасні, 
б е з п р е ц е д е н т н і 
можливості, а з іншого 
– тисне на неї лавиною 
інформації та бентежить 
п с е в д о ц і н н о с т я м и 
й ідеологіями, це 
прохання набуває 
особливої ваги.  

З Євангелія бачимо, що 
Христос вчить молитви 
насамперед власним 
життям і прикладом. 
Його зв’язок з Отцем 
проявляється постійно, 
як у публічній діяльності, 
так і в особистому 
довірливому спілкуванні 
з Ним. Проповідуючи 
Добру Новину про 
наближення Божого 
Царства, Ісус часто 
закликає своїх учнів 
до чування і молитви. 
Божественний Учитель 
пропонує їм також 
словесний взірець 
молитви – «Отче 
наш», яку християни 
від перших століть 
і донині вважають 
найважливішою і 
найбільш авторитетною. 
У цій молитві Ісуса до 
Отця відкривається 
«всяка правда» (пор. 
Мт. 3, 15) про Бога 

і людину, адже вона 
устами самого Господа 
нагадує нам, що Бог 
є люблячим Отцем, 
близьким до людини в 
усіх її життєвих станах, 
потребах і труднощах, 
а людина є улюбленою 
Божою дитиною, 
покликаною до 
здійснення Господнього 
задуму: щоб святилося 
Його ім’я, щоб 
прийшло Його царство 
і здійснювалася Його 
воля (пор. Мт. 6, 9-10).
П е р е д у м о в о ю 
християнської молитви 
є наше смирення перед 
Богом, визнання свого 
невміння спілкуватися 
з Творцем. У наших 
богослужіннях ми 
виявляємо перед Богом 
цю нашу неміч і покірно 
визнаємо: «Молитися як 
слід не вміємо, якщо Ти, 
Господи, Святим Твоїм 
Духом не навчиш нас» 
(сьома молитва Утрені). 
І Господь у своєму 
милосерді дарує нам 
Свого Святого Духа, 
який «досліджує серця», 
«допомагає нам у нашій 
немочі», молячись у нас 
і «заступаючись за нас 
згідно з Божою волею», 
– як про це навчає св. 
ап. Павло (пор. Рим. 
8, 26-27).  Тому кожне 
богослужіння і кожне 
спілкування з Богом на 

молитві розпочинається 
з прикликання Святого 
Духа. 

Справжня християнська 
молитва передбачає 
зустріч із живим 
Богом і встановлення 
особистого стосунку 
з Ним. Це може бути 
і мовчазне слухання 
Слова Божого, яке 
особливо потрібне в час 
інформаційного шуму 
та комерційного галасу, 
і прослава, і подяка, 
і смиренне благання, 
і покаяння. Дуже 
важливим елементом 
цього стосунку є 
щирість і справжність. 
Особиста молитва 
християнина – це 
зустріч живої, реальної 
людини з живим Богом. 
Перед обличчям Творця 
віруюча людина не 
лукавить, не надягає 
на себе маски, бо не 
сумнівається в доброті 
й безумовній любові з 

(Продовженнÿ на ñт. 13)
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боку Господа Бога. 

Властивою рисою 
християнської молитви 
є відкритість людини на 
Божу волю і готовність її 
прийняти: «Навчи мене 
творити волю Твою, 
бо Ти єси Бог мій» (Пс. 
142, 10). Тому молитву 
не слід розглядати як 
людські намагання 
переконати Бога, 
щоб Він здійснив наші 
бажання. Наша чуйність 
до Божого голосу є 
значно важливішою за 
наші прохання, адже 
Господь знає “те, чого 
ми потребуємо, і багато 
більше, ніж ми просимо 
або розуміємо” (п’ята 
молитва Вечірні). 

Християнин ніколи не є 
самотнім у молитві, він 
поєднаний із братами 
та сестрами у Христі. 
Згідно із запевненням 
Христа - «Де двоє, або 
троє зібрані в Моє ім’я, 
там я серед них» (Мт 18, 
20), - у спільному вимірі 
молитва виявляється 
найповніше. Тому для 
християнського життя 
дуже важлива спільна 
родинна молитва, а його 
вершиною і джерелом є 
Божественна Літургія. 

Служіння Богові - це 
діалогічний акт: Господь 
«благословляє тих, що 
Його благословляють, 
і освячує тих, що на 

Нього уповають» 
(Заамвона молитва 
Божественної Літургії). 
Саме тому головне 
церковне богослужіння 
н а з и в а є т ь с я 
«Євхаристія» – подяка 
за все, що Господь 
вчинив для нас з 
великої Своєї милості. 
Мета Євхаристії – це 
не лише переміна хліба 
і вина, а передовсім 
наша переміна, наше 
єднання з Христом. 
Служіння Євхаристії 
є «для нас», щоб «нас 
усіх, що від одного тіла 
і чаші причащаємося, 
з’єднати одне з одним 
на причастя єдиного 
Духа Святого» (епіклеза 
Літургії святого Василія 
Великого). Завдяки 
Пресвятій Євхаристії 
«Благодать Господа 
нашого Iсуса Христа, 
любов Бога і Отця 
та причастя Святого 
Духа» присутні в 
цьому світі. Через 
Євхаристію Церква 
стає таїнством спасіння 
світу та одночасно є 
провісницею «життя 
майбутнього віку».

Молитва - це 
співпраця людини з 
Богом, а тому вона 
нерозривно пов’язана 
з відповідальністю 
людини за своє життя, 
життя Церкви і за цілий 
світ. Кожен християнин, 
який з відкритим серцем 

МОЛИТВА В ЖИТТІ ЦЕРКВИ

звертається до свого 
Життєдавця і Господа 
у молитві, покликаний 
так само своїм життям 
будувати Церкву і 
поширювати у світі 
спасенне Боже діяння. 
Маємо пам’ятати слова 
апостола Якова: «Віра, 
коли діл не має, мертва 
сама в собі» (Як. 4, 
17). І наша особиста, 
і спільнотна молитва є 
виявом віри, тож вона 
повинна відображатися 
в добрих ділах, у 
служінні-дияконії в 
Церкві та суспільстві. 
Тоді все життя буде 
б е з н а с т а н н о ю 
прославою Бога – 
вчинками, словами, 
думками, намірами і 
зусиллями.

Слід пам’ятати, що 
колискою і першою 
школою молитви є 
християнська родина, 
яку ми традиційно 
називаємо домашньою 
Церквою. Тому ми 
висловлюємо щиру 
вдячність батькам, 
бабусям і дідусям, 
від яких діти і внуки 
вперше у своєму житті 
чують слова молитви 
і вчаться промовляти 
їх з належною увагою 
і благоговінням. 
Така молитва часто 
закладає фундамент 
х р и с т и я н с ь к о г о 
виховання дитини, а 
також стає початком її 

поступового зростання 
у вірі та чеснотах. 
Закликаємо всі 
християнські сім’ї і надалі 
старанно плекати 
родинну молитву, 
ранішню і вечірню, а 
також з молитвою на 
устах починати роботу 
і дякувати Богові за 
хліб щоденний під час 
трапези. 
Водночас заохочуємо 
батьків, а також 
катехитів і духовенство 
звертати велику 
увагу на виховання 
дітей до молитви, 
використовуючи під час 
навчання християнської 
віри в катехитичних 
школах, на проповідях 
і реколекціях багату 
духовну спадщину 
нашої літургійної 
традиції, особливо 
богослужбові тексти, 
в яких виражена віра 
Церкви і молитовний 
досвід святих. 

Оскільки в рамках 
парафіяльної спільноти 
провідниками молитви 
для парафіян є 
священнослужител і , 
висловлюємо визнання 
і вдячність кожному 
священикові й 
дияконові, які є для 
своїх вірних прикладами 
та вчителями 
молитви. Разом із тим 
відновлюємо заклик до 

(продовженнÿ з попередньої ñторінêè)

(Продовженнÿ на ñт. 13) (Продовженнÿ на ñт. 14)
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всіх отців-душпастирів 
про щоденну вірність у 
молитві – особистій та 
літургійній. Пам’ятаймо, 
що церковна 
спільнота, котра не 
молиться, зраджує 
своє покликання та 
позбавляє своїх членів 
численних Божих дарів, 
яких вони потребують 
у дочасних і духовних 
справах. Наше велике 
прагнення і побажання 
- щоб через ревне 
плекання літургійної 
та особистої молитви 
духовні навчальні 
заклади та виховні 
інституції нашої Церкви 
допомагали майбутнім 
служителям Церкви 
набувати автентичний 
досвід спілкування з 
живим і милосердним 
Богом. 

В и с л о в л ю є м о 
особливе визнання 
б о г о п о с в я ч е н и м 
спільнотам, основним 
змістом життя яких є 
молитва – особиста і 
літургійна. Молитовне 
служіння монастирів 
сьогодні як ніколи 
важливе для нашого 
народу. Тож закликаємо 
богопосвячених осіб 
гідно виконувати 
літургійне молитовне 
правило, відповідно 
до приписів нашого 
обряду. Віримо, 
що наші монастирі 
з а л и ш а т и м у т ь с я 

МОЛИТВА В ЖИТТІ ЦЕРКВИ

школами церковної 
молитви для своїх членів 
та усіх вірних Церкви.
Хочемо підкреслити, 
що, як пастирі Церкви, 
ми щиро поважаємо 
і цінуємо прояви 
молитовного благочестя 
наших мирян. Зокрема, 
ідеться про молитовні 
братства, рухи і 
спільноти, до участі 
в яких під проводом 
досвідчених духівників 
ми заохочуємо всіх 
вірних. Особливо 
хочемо відзначити 
практику паломництв 
до святих місць, 
якими Господь щедро 
обдарував нашу землю. 
Прощі до святих місць 
з належним духовним 
супроводом стають 
дуже важливою школою 
молитви для вірних 
нашої Церкви. Молитва 
Божого народу, який 
подорожує, відображає 
місію Церкви - 
повсякчас входити 
ву спасенну Божу 
присутність. Господь 
Бог постійно приходить 
задля нас і нашого 
спасіння, а Церква 
завжди йде назустріч 
своєму безсмертному 
Женихові. У цьому сенсі 
кожен християнин є 
прочанином -живим 
свідком Божого 
спасенного пришестя в 
цей світ. 

Протягом останніх 

декількох років на долю 
нашого народу випали 
нелегкі випробування. 
Ці важкі й трагічні 
обставини виявили 
небувалу силу духу 
нашого народу, - силу, 
яка випливає з молитви 
і довіри до Бога. Багато 
вірних нашої Церкви в 
найважчі моменти не 
припиняли народного 
молитовного чування. 
Завдяки витривалій 
молитовній підтримці, 
жертовності та 
відданості багатьох 
наших священиків, 
богопосвячених осіб 
і мирян ми щодня 
долаємо великі 
труднощі і рухаємося 
вперед. У молитві – 
сила нашого народу 
і джерело спасіння, 
тому ми закликаємо 
продовжувати цей 
молитовний подвиг 
словами апостола 
Павла: «В ревності не 
будьте ліниві, духом 
горіть, Господеві 
служіть; веселі в надії, 
в горі терпеливі, в 
молитві витривалі… 
Б л а г о с л о в л я й т е 
тих, що вас гонять; 
благословляйте, не 
проклинайте» (Рим. 12, 
11-12.14).

Дорогі в Христі брати 
і сестри! Господь 
благословив нашу 
Церкву свободою 
молитися, яку ми мали 

не завжди. Він водночас 
дарував нам життя 
– простір і час для 
зустрічі та спілкування 
з Ним. Користаймо з 
цього дару! 

Як було сказано на 
початку, нас вчить 
молитися Святий Дух. 
Молімося, чуваймо, 
слухаймо Його Слова 
у тиші наших сердець 
і наших спільнот. Він 
говорить і гряде до 
нас, щоб бути в новому 
році з нами особисто, 
з нашими родинами, 
з нашими громадами 
і з нашим народом. 
Радіймо цим таїнством і 
живімо в мирі!

Благословення Господнє 
на вас!

Від імені Синоду 
Єпископів Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового,
у день Святого отця 
нашого Миколая,  
архиєпископа Мир 
Лікійських

(продовженнÿ з попередньої ñторінêè)



14 ñ³÷íÿ 2018 p.  15

Палоìнèцтво Уêраїнñьêої Католèцьêої Церêвè до Свÿтої Зеìлі 2018

Сердечно запрошуємо приєднатися до Церкви Св. Миколая в Пассейку, штат Нью-Джерсі, до 
духовного поломництва, яке може трапитися лише один раз у продовж життя. Йдучи слідами 
нашого Спасителя Ісуса Христа, ми будемо мати унікальну можливість відправляти богослуження 
в нашому обряді і збагатити себе духовно. Поїздка відбудеться з 14 по 23 жовтня 2018 р. Для  
інформації, звертайтеся до Annette@select-intl.com, телефоном 1-800-842-4842, 973-471-9727 
або на Facebook, St. Nicholas Ukrainian Passaic.

October 14-23, 2018

For More Information Contact:

Select International Tours at  
800-842-4842     annette@select-intl.com

www.selectinternationaltours.comWe share your faith

10 Days

On the Road to Jesus 

with Rev. Andriy Dudkevych

  Holy Land
Pilgrimage to the

ST. NICHOLAS UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH
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Bethlehem 
Peace Light

Members of PLAST 
organization brought 
the Bethlehem Peace 
Light to the Ukrainian 
Catholic Cathedral of the 
Immaculate Conception, 
Philadelphia, PA on 
December 17, 2017.  
The celebrants of the 
Divine Liturgy included 
Metropolitan-Archbishop 
Stefan Soroka, Fr. Roman 
Pitula and Deacon 
Michael Waak. 

Новèй Катехèзì Уêраїнñьêої 
Католèцьêої Церêвè 

«Хрèñтоñ наша Паñха» 
доñтупнèй длÿ про÷èтаннÿ 

он-лайн

Тепер ви можете відкрити й прочитати он-
лайн англійську версію Катехизму Української 
Католицької Церкви  «Христос наша Пасха» 
за посиланням:
http://catechism.royaldoors.net/catechism/

Кожен член родини 
може вживати цей текст 
як джерело зростання 
та зрозуміння своєї 
віри та своєї Церкви. 
Особливо батьки 
повинні звернути 
увагу на це джерело 
навчання своїх дітей 
віри. 

 

Українська Католицька Катедра 
Запрошує на забаву 

«Запусти» 
 

201820182018   
 

    в суботу, 10 лютого 
 

Під звуки живої музики гурту 
 

«Земляки» 
 

в Катедральній залі Cобору Непорочного Зачаття  
GPS: 814 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123 

 

ВЕЧЕРЯ, МУЗИКА І ТАНЦІ 
 

Двері відчинені з 7:30 вечора; музика о 8:30 вечора 
 

Вхід: дорослі - $50 ($55 при вході)| молодь (12-18) - $25 | діти (6-11) - $10 
до 6 років - безкоштовно 

 

За квитками звертатись: Оксана Якимів (267) 254-2671, Тоня Катрук (215) 668-3656, 
 

о. Роман Пітула (215) 922-2845 
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Open Position

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           2018 

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 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Hours and salary are commensurate and 
negotiable.

Please submit resume and references to:

Very Rev. Fr. Roman Pitula
Rector of the Ukrainian Catholic Cathedral 
of the Immaculate Conception
819 North 8th Street
Philadelphia, PA 19123
Tel.: 215-922-2845
Fax: 215-922-4635
e-mail: cathedralonfranklin@comcast.net
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Bible study in 
Trenton, NJ

Mонах-студит, о. Рафаїл 
(1-ий зліва) відвідав 
старшу молодь на 
Роздуми Біблії, дня 
12.26.2017, при ц. 
св.Йосафата у Трентон, 
Н.Дж.

Christmas in Hillside, NJ

Hillside, NJ  --- As our Immaculate Conception Ukrainian 
Catholic parish in Hillside, NJ reflects on  Christmas week, 
we cherish the moments of our youth processing with the 
baby Jesus and placing Him lovingly into the manger on 
Christmas Eve, Sunday, December 24, 2017. Seeing our 
children "come alive" in their faith and religious studies 
encourages all of us to renew our faith and come closer 
to Our Savior.

On Tuesday, December 26, 2017, our 
parish carolers visited parishioners in 
their homes and the retired Sisters of 
Mercy and clergy at McAuley Hall on 
the campus of Mt. St. Mary Academy 
in Watchung, NJ. Being able to witness 
the joy of the retired sisters and clergy 
join in the English Christmas carols 
and absorb the Ukrainian Christmas 
carols that we sang was a special gift 
to us.

Let us thank God for the blessings we 
have received! Chrystos Razdayetsia, 
Христос Раждається, and Happy 
New Year!

Placing baby Jesus in the manger

Caroling
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Please share the following attachment with 
anyone who would like to have their catechists or 
adults participate in the Catechist Training 
sessions to begin on January 20 and 27, 2018. 

 
PROGRAMS 

What Do We Believe? 

SATURDAY, JANUARY 20 AND SATURDAY, 
JANUARY 27 
9:00 AM - 4:00 PM

 

FEE: FREE WILL OFFERING/DONATION 

This is the first in a new Basilian series on the life and writings of St. Basil the Great, Father of the Eastern 
Church. 

The first course (12 hours), an introductory course entitled “What Do We Believe?” includes the topics: Holy, 
Tradition, the Bible, Councils, Liturgy, Iconography, Church Fathers and Creeds. Participants are asked to bring 
their catechisms Christ Our Pascha and A Stream of Living Water. Some books will be available for purchase. 
This series of courses on various topics of Eastern Christian Spirituality will enrich adults who want to deepen 
their faith as well as prepare catechists (or potential catechists) who will pass on their faith and tradition to those 
whom they encounter. Students will be introduced to key concepts such as the meaning of faith, the nature of 
revelation, the analogy of faith, and the awareness of Church as a “mystery.” 

This Catechist Formation Program will assist the catechist as the one who receives and responds to the call of 
Jesus Christ to share the light of faith with others. To be effective in this work, the catechist must understand, 
love, live and proclaim the Gospel message with conviction and enthusiasm. 

The formation of the catechist has a three-fold propose: to provide for the catechist’s own spiritual growth; to 
increase the theological knowledge out of which one catechizes; to expand skills in teaching methods through 
study and practice. Since the Trinity is the source and enabler of all catechesis, prayer is an integral part of 
anyone’s formation. 

Presenter(s) 

Sister Ann Laszok, OSBM is a Sister of the Order of St. Basil the Great and a member of the 
community’s General Council. Currently Sister Ann serves as the Director of Religious education for the 
Eparchy of St. Josephat in Parma, OH, a position which she has held since 1988. She holds a Master’s 
Degree in Religious Studies and Pastoral Counseling from Fordham University.

Registration 

The program will be offered in two course meetings over a period of four days, the first two days in January, the 
second two in April. It will be live streamed if there are at least 15 participants. Please bring your own lunch. 

To register go to:  https://stbasils.com/program/what-do-we-believe/ 

Basilian Spirituality Center, 
Fox Chase Manor, PA
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5 PM

Donations received for Special Needs in Ukraine

Bishop Losten 2,000.00

Ngo Tuan & Daniel 1,000.00

Krafczek, Helen & Adam 1,000.00

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

Anonymous 500.00

Fylypovych, Andrew & Christine 500.00

Killian, Fr. Anthony 370.00

Hodowanec Michael & Shirley Memory of Little Nick 300.00

Sayres, Edward & Nina 300.00

Misrener, Rev David 250.00

Holowinsky, Mary 250.00

St. Josaphat Trenton NJ 250.00

Koretsky Cynthia 200.00

Ferenchick, Carole & John 200.00

Fernchick, Michael 200.00

Guertler, Vera 200.00

Gregory J. Peda 150.00

Samilo Russel & Linda 100.00

Stek Ann Marie 100.00

Kalagher, Richard & Nadia 100.00

Polyniak, Rebecca & Jeffrey 100.00

Myroslava Jacklitsch 100.00

Makar, Rev. Paul & Anna 100.00

Hewko Christine 75.00

Brenycz, Eugene 50.00

Christine Kiliany 50.00

Manwiller, Donald & Patricia 50.00

Lesyk Lubov 50.00

Billow, Bruce & Renee 40.00

Suchoza David & Maria 25.00

Pagnotti Helen 25.00

Mary Gruzda 25.00

Anonymous 20.00

George & Mary Shade 5.00

9,185.00

9,185.00

9,185.00

“Особливі історії особливих 
людей”. Так називався фото проект 
організований Центром Дозвілля для 
молоді з особливими потребами при 
Карітас - Україна у Львові. У середу, 
3 січня, відбулося представлення 
цього проекту громадкості у Центрі 
Андрея Шептицького при Українському 
Католицькому Університеті у Львові. 
Усі присутні були дуже вражені 
фотографіями вихованців в різних 
ракурсах.

Митрополит Стефан Сорока та 
Філадельфійська Архиєпархія активно 
підтримує Центр Дозвілля духовно і 
матеріально. Вірні Архиєпархії склали 
численні і дуже щедрі пожертви для 
поповнення річного бюджету організації 
на 2018 на суму 8 тисяч доларів. Ця 
допомога не буде одноразовою або 
короткотривалою. Пані Марія Чучман, 
пані Наталя Загайко та отець Роман 
Бабій проводять чудову роботу з 
вихованцями і допомагають їм усіляко 
бути рівноправними членами Церкви, 
суспільства та родини. Дякуємо їм за 
їхню клопітку і дуже потрібну працю. 
З Богом!

Bishop Rabiy at the presentation
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Northampton, PA during the Christmas Season
On Saturday, December 9, 2017, St 
John’s Northampton held their annual 
St Nicholas Breakfast for the children 
of the parish.  This breakfast is always 
organized by Nadine Harbove and her 
very talented Team of Helpers: Kelsey 
Rimsky, Felicia Dana, Paige Card, 
Nick Ellis, Cory Sterling, Cheyenne 
Tilley, Paulette Williams and Mary 
Hochmiller.  Karen Kucharik organized 
and wrapped gifts for each child and 
St. Nicholas spoke to each and every 
child and presented them with a gift. 
(Peter Krywczuk served as the liaison to 
St. Nicholas.)

On Tuesday, December 5, 2017, Father John 
Seniw gave a lesson to the Religious Education 
Students at St John’s in Northampton PA – 
explaining the story of St Nicholas to them.  The 
children thanked Father John 
by singing “the traditional 
Ukrainian folk song in honor 
of St. Nicholas”
 
Father John gave each of 
the children chocolate coins 
and a prayer book.

On Tuesday, December 
12, 2017, the St John’s 
Northampton Religious 
Education Students 
performed our Annual 
Christmas Play. The 
play was led by Andrea 
Neagle and the Religious 
Education Teachers. 

Parents, Grandparents 
and Siblings attended the 
play at St John’s Church. 
The children sang 
traditional Christmas 

Fr. John Seniw

Songs in English and Ukrainian. After the play everyone was invited for drinks and cookies. It was the 
perfect way to begin the Christmas Holiday.
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Holiday Candlelight Tour in Phoenixville, PA
Ss. Peter & Paul Ukrainian 
Catholic Church in Phoenixville 
was invited to be a part of the 
annual Phoenixville Holiday 
Candlelight Tour. As the first 
stop of the tour, luminaries 
paved the way to the 
beautifully decorated church. 
More than 200 people came 
to admire the beauty of the 
icons and the interior of the 
church. Nadine Hilvack- 
Hoepti, a parishioner and 
violinist, played Christmas 
music to the visitors’ 
enjoyment. Parishioners 
who were hosts/hostesses 
provided information about 
the icons, traditions, and 
the liturgy. It was a great 
opportunity to showcase our 
beautiful Ukrainian Church in 
Phoenixville.

Fr. Ihor Royik in Phoenixville, PA (Photo from parish Facebook page)

PRELENTEN PORK AND SAUERKRAUT DINNER - SCRANTON

Father Myron Myronyuk and his parish family of Scranton’s St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church 
cordially invite you to join us for our annual Pre-Lenten PORK & SAUERKRAUT/ KAPUSTA DINNER on 
Sunday, February 4, 2018, beginning at 12:15pm at St. Vladimir Parish Center, 428 North Seventh Avenue 
- between West Lackawanna Avenue and West Linden Street. 

Menu: slow roasted pork loin, gravy, Ukrainian kapusta (sweet and sour cabbage), 
mashed potatoes, vegetable, bread and rolls, dessert, coffee, tea, beverages.Adults 
$13.00; Students $8.00 (age 6-12); Age 5 and under free. Advance reservations 
for both sit-down and take-out are required and can be made with Maria B. at 
570 503-1514 no later than Tuesday, January 30th . Take-outs available between 
11:30 a.m. and 12 noon only. 

Door prizes will be awarded along with a 50/50 drawing.
 
Pierogy Sale

Also, Scranton’s St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church winter homemade pierogy sale will take 
place on Saturday, January 20, 2018 from 2:00pm to 6:00pm at the parish center, 428 North Seventh 
Avenue. Cost is $7.00 per dozen. Advance orders can be placed no later than Tuesday, January 16 by 
calling Leslie I. at 570 342-3749.
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CHRISTMAS PROGRAM AND SAINT NICHOLAS VISIT IN 
READING, PA

On December 16, the 
children of the Nativity 
of the Blessed Virgin 
Mary Parish in Reading, 
PA, delighted the faithful 
with a presentation of 
the Twelve Dishes of 
Ukrainian Christmas Eve 
Holy Supper!  They also 
sang three Christmas 
carols beautifully, 
including Boh Predvichni 
in Ukrainian and English!  
In return, the children 
and the entire parish 
were blessed with a 
visit from Saint Nicholas 
himself!  Saint Nicholas 
told the children stories 
about himself and 
brought smiles to their 
faces with gifts and 
goodies that he handed 
out!  The Reading parish 
was especially honored 

Bishop Rabiy, St. Nicholas, and the children of Nativity of the 
Blessed Virgin Mary Parish in Reading, PA

to be in the presence of two bishops since Saint Nicholas joined the church's pastor, Bishop Andriy Rabiy, 
at the Christmas program!  Truly an honor for everyone!

“Food and Clothing Collection for the Needy” - Swarthmore, PA

Holy Myrrh-Bearers Eastern Catholic Church has made our “Food & Clothing Collection for the Needy” 
a permanent ministry of the Parish.  Anyone wishing to donate any canned or boxed, non-perishable 
food items, good cold-weather clothing, unused personal items such as toiletries such as toothpaste, 
tooth brushes, wet wipes liquid hand soap and sanitizer, shampoo, deodorant and the like, 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.  
Given the harsh economic conditions currently being experienced, we appreciate anyone’s help in this 
worthwhile effort.  Please help us help, if you can!

Pierogie Sale

Also Holy Myrrh-Bearers Church, 900 Fairview Rd, Swarthmore, PA 19081 is selling pierogies for $8 a 
dozen.  Please call 610-544-1215 or e-mail them for more information at HMBCHURCH@Verizon.net
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ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

14 СІЧНЯ   3:00 ПОПОЛУДНІ,  ЩОРІЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ РІЗДВЯНИХ КОЛЯД, В УКРАЇНСЬКІЙ         
КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. 

12 ЛЮТОГО  ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ ЗА ГРИГОРІЯНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ. ДЕНЬ СТРОГОГО ПОСТУ/ ДАР          
  ВІДНОВЛЕННЯ В ВІРІ В ПАРАФІЯЛЬНИХ ЦЕРКВАХ. 

25 БЕРЕЗНЯ      ВЕРБНА НЕДІЛЯ, ОСВЯЧЕННЯ ВЕРБОВОГО ГІЛЛЯ В ПАРАФІЯХ, МИРОВАННЯ. 

30 БЕРЕЗНЯ     СТРАСНА П'ЯТНИЦЯ, ВИСТАВЛЕННЯ ПЛАЩАНИЦІ В ПАРАФІЯХ, ОБОВ'ЯЗКОВА УЧАСТЬ У ВІДПРАВІ       
              ТА ВШАНУВАННІ ПЛАЩАНИЦІ. 

1 КВІТНЯ  ВЕЛИКОДНЯ НЕДІЛЯ ЗА ГРИГОРІЯНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ, ВОСКРЕСНА УТРЕНЯ І БОЖЕСТВЕННА       
  ЛІТУРГІЯ (ТІЛЬКИ СПРОБУЙТЕ ПРОПУСТИТИ!) 

8 КВІТНЯ   ВЕЛИКДЕНЬ ЗА ЮЛІЯНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ. 

27-28 КВІТНЯ   ЩОРІЧНІ ЗБОРИ СОЮЗУ УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ «ПРОВИДІННЯ», ФІЛАДЕЛЬФІЯ. 

13 ТРАВНЯ  ДЕНЬ МАТЕРІ, З ВДЯЧНІСТЮ ПОМОЛІТЬСЯ В ЦЕРКВІ ЗА СВОЮ МАМУ.  

29 ЛИПНЯ 84-ИЙ ЩОРІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДО ДНЯ СЕМІНАРІЇ В ПІВДЕННО-АНТРАЦИТНОМУ    
ДЕКАНАТІ, МАЙНЕРСВІЛЛ, ПЕНС., 11:00 РАНКУ – АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ, ОПІСЛЯ 
УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗА УЧАСТІ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ, МУЗИКАНТІВ, ПРОДАЖЕМ 
УКРАЇНСЬКИХ СТРАВ, СУВЕНІРІВ. 

12 СЕРПНЯ  ЩОРІЧНА ПРОЩА ДО УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, СЛОВТСБУРГ, Н.Й.,  НА ПОСІЛОСТІ       
  СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ. 

26 СЕРПНЯ 3-ТЯ ЩОРІЧНА ПРОЩА В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ,    
ЦЕНТРАЛІЯ, ПЕНС. 

17-20 ВЕР. РЕКОЛЕКЦІЇ ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ, ЛОНГ     
  БРАНЧ, Н. ДЖ. 

20-22 ВЕР. КОНГРЕС ДИЯКОНІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, СКРЕНТО, ПЕНС. 

30 ВЕРЕСНЯ  100-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СВ. ЙОСАФАТА, БЕТЛЕГЕМ, ПЕНС.   

7 ЖОВТНЯ АРХИЄПАРХІЯЛЬНА ПРОЩА ДО ПОКРОВУ БОЖОЇ МАТЕРІ НА ПОСІЛОСТІ МОНАСТИРЯ СЕСТЕР     
  ВАСИЛІЯНОК НА ФАКС ЧЕЙС, ПЕНС.  11:00 РАНКУ - БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ,  4:00 ПОПОЛУДНІ –    
  МОЛЕБЕНЬ. 

28 ЖОВТНЯ   100-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКИ  СВ. ВОЛОДИМИРА В ПАЛМЕРТОН, ПЕНС.   

9 ГРУДНЯ ЩОРІЧНА ПОДЯЧНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ЗА ЖЕРТВОДАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ     
  АРХИЄПАРХІЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ КАТЕДРИ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ В     
  ФІЛАДЕЛЬФІЇ.   

9 ГРУДНЯ  ПРАЗНИК В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ. 

25 ГРУДНЯ  РІЗДВО НАШОГО ГОСПОДА І СПАСА ІСУСА ХРИСТА.  ВАША МОЛИТОВНА УЧАСТЬ В БОЖЕСТВЕННІЙ   
  ЛІТУРГІЇ – ЦЕ ВАШ НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК ІСУСУ, ВАМ САМИМ  ТА ВАШИМ БЛИЗЬКИМ! 
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CHRISTMAS LUNCHEON HELD
Fr. Paul Wolensky, 
Pastor of St. Vladimir 
Ukrainian Greek 
Catholic Church in 
Edwardsville, PA, 
enjoyed Christmas 
fellowship with 
the good ladies 
and friends of St 
Vladimir's Women's 
Society, on Tuesday, 
December 19th, at 
Andy Perugino's 
Italian Restaurant in 
Luzerne, PA. Fr. Paul 
commented, "We 
truly appreciate 
our Ladies and all 
they do on behalf 
of our church. They 
are definitely our 
"Myrrh Bearing 
Women!" May God 
bless and repay 

Pictured are (L-R): Back Row - Mary Richelmi, Marie Nelson, Anne 
Bugdonovitch, Jeanne Peters. Front Row - Cathy Orrson, Fr Paul, 
Dorothy Jamula, Christine Schooley.   Absent (but definitely with us 
in spirit) were: Olga Morgenfruh, Rose Szish, Mariya Palashchuk, 
Andrea Umlah, and Mary Kachmarsky.

their love and sacrifices for our church! They are part of the reason that St. Vladimir's is thankful to still 
be a Vibrant Parish, where one can encounter the Living Christ."

A festive luncheon prepared by Perugino's Chef was enjoyed by everyone, after which a business 
meeting took place under the leadership of Women's Society President Dorothy Jamula. Old business 
from 2017 was discussed, including acknowledgement and gratitude 
for the recent successful Christmas Pyrohy Sale, which brought in a 
profit to the parish of over $7,800 to help with monthly expenses.

Fr. Paul discussed his prospectus for a comprehensive parish planning 
schedule for 2018, to include as many spiritual, fellowship, and 
fundraising activities as possible.

The meeting concluded with prayers and blessings for Christmas and 
the New Year. Everyone present received a St. Nicholas gift of a 
newly published booklet of Prayers for Eastern Catholics in English.



Save the Dates for Volunteering in Ukraine

Come and serve with 
the Sisters of St. Basil in 
their ministry to Ukraine's 
needy. This coming 
year’s Basilian Volunteer 
Program will take place 
from May 27 to June 15, 
2018.

This year’s English 
catechetical camps will 
be held in Drohobych 
from May 27, 2018 to 
June 1, in Ivano-Frankivsk 
from  June 3 - June 8, 
visiting orphanages that 
same week June 3 - June 
8 and in Mukachevo 
from June 10 - June 15, 
2018.

Last year the program 
served 150 children 
in three different area 
camps and many other 

children in 8 orphanages, 
psychiatric institutions, 
halfway houses, etc. 
Join the Sisters as they 
continue their annual 
ministry of evangelization 
and bringing support 
and comfort to the needy 
of Ukraine.

Sister Ann Laszok, OSBM 
and Sister Joann Sosler, 
OSBM together with 
the accepted applicants 
will collaborate with 
the Sisters, priests and 
seminarians of Ukraine 
to provide  Berlitz style 
English camps as well 
as continue bringing  
financial support to the 
orphanages. 

Volunteers provide their 
own airfare to Lviv and 

the Sisters provide room, 
board and transportation 
within Ukraine.

For an application and 
additional  information 
for Come and Serve with 
the Sisters in Ukraine 
contact Sr. Ann Laszok 
OSBM at srannl@aol.
com or 412-260-1607. 

Numbers are limited so 
please apply early.

Anyone wishing to help 
the Sisters financially 
please contact Sr. 
Dorothy Ann Busowski, 
OSBM at 710 Fox Chase 
Rd. Jenkintown, PA 
19046 

Bishop Paul Chomnycky, Eparch of 
Stamford, and the Sisters Servants of 
Mary Immaculate, joyfully announce 

that His Beatitude, Patriarch 
Sviatoslav Shevchuk will preside at 

the 64th Holy Dormition Pilgrimage 
in Sloatsburg, NY 

on August 11-12, 2018.  

Details for the upcoming pilgrimage 
will be in future issues of the diocesan 

newspapers.
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Theophany one of the great feasts for Eastern Christian churches

BY JOHN E. USALIS / 
JANUARY 6, 2018

SHENANDOAH — 
Today marks the Feast 
of the Theophany of Our 
Lord Jesus Christ, and 
Eastern Rite Catholic 
and Orthodox churches 
will celebrate the 
manifestation of God in 
the world, with special 
focus on the Baptism of 
Jesus Christ by St. John 
the Baptist.

For western Christianity, 
today is an important 
day as those churches 
celebrate the Feast of 
the Epiphany when the 
Magi visited Jesus in 
Bethlehem.

Theophany of Our 
Lord is a major feast in 
Eastern Christianity, with 
only Pascha (Easter) and 
Pentecost considered 
greater on the liturgical 
calendar. The importance 
of Christ’s baptism is 
described in the Gospels 
of Matthew, Mark, Luke 
and John and is the 
first manifestation of the 
Holy Trinity to mankind. 
Theophany comes 
from the Greek word, 
“theophania,” which 
means “appearance of 
God” or “manifestation 
of God.” Theophany 
is the first feast in 
the Christian church 
before Christmas was 
introduced as a separate 

Msgr. Grabowsky incenses three containers of  water on 
Theophany.  (Photo: John Usalis)

feast, according to St. 
John Chrysostom.

In addition to Jesus’ 
baptism, Theophany 
traditionally included the 
Nativity, the wedding 
feast at Cana, the visit 
by the Magi and the 
presentation of Jesus in 
the Temple as a child, all 
of which indicate in some 
way the manifestation of 
God on Earth.

St. Michael Ukrainian 
Catholic Church in 
Shenandoah celebrated 
the vigil of the feast on 
Friday evening with the 
Divine Liturgy of St. Basil 
the Great, which is only 
celebrated 10 times per 
year on special days on 
the liturgical calendar. 
The more common 
Divine Liturgy during the 

year is that of St. John 
Chrysostom.

The celebrant was 
Monsignor Myron 
Grabowsky, pastor, who 
spoke on the baptism of 
Jesus in the Jordan River.
“So what do we have 
today? Today we see 
Jesus coming to St. John 
the Baptist, who is his 
cousin, and saying that 
he must be baptized by 
John,” Grabowsky said 
in his homily, explaining 
that John was reluctant 
since he knew who Jesus 
was and should be 
baptized by Jesus.

“Jesus told John that 
he needed to do this, 
and John showed his 
obedience and did what 
he was instructed to do,” 
Grabowsky said. “One of 

beautiful aspects of this 
feast is the manifestation 
of the glory of God. It 
manifests that Jesus is the 
son of God. It manifests 
the voice of the father, 
and it manifests the Holy 
Spirit as a dove. It shows 
there is one God and 
three divine persons.”

An important part of 
the feast is the blessing 
of holy water called 
“Jordan Water,” which 
signifies Jesus’ baptism 
in the Jordan River.

At the end of the 
Divine Liturgy, the 
“Great Blessing of the 
Water on Theophany” 
was conducted by 
Grabowsky. Three large 
containers of water were 

(continued on next page)
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set up near the icon 
wall (iconostasis). After 
they were incensed, the 
blessing rite began. Also 
participating were three 
men who held lighted 
trikiri, which is three 
candles joined together 
at the base.

Grabowsky said the 
prayers and readings, 
and then took each trikiri, 
one at a time, made the 
sign of the cross with 
them over the water 
three times, and then 
immersed the lighted 
ends into the water. The 

extinguished candles 
were handed back to 
the candle bearers. 
After another prayer, 
Grabowski leaned over 
the containers and blew 
upon the water three 
times in the form of a 
cross. He later immersed 
his hand into the water 
and moved it in the sign 
of the cross, after which 
he made the sign of the 
cross with an ornate 
cross, held the cross with 
both hands and then 
plunged it into the water 
three times.

Theophany one of the great feasts for Eastern Christian churches

When the blessing was 
completed, he drank 
some of the Jordan 
Water, then filled small 
cups and handed them to 
the trikiri holders to drink. 
Grabowski then walked 
through the church to 
bless the congregation 
with the holy water, and 
went through the church 
and blessed it.

As the service ended, 
the faithful kissed a cross 
and were anointed with 
holy oil and went to 
the baptismal font with 
containers to take some 

blessed water home. 
In some cases, people 
drank some water as 
they left the church, a 
common tradition, as 
is getting some of the 
floating candle wax in 
their containers to take 
home.

http://republicanherald.
com/news/theophany-
one-of-the-great-feasts-
for-eastern-chr is t ian-
churches-1.2287510

«Будьте ìèлоñердні, ÿê і Отець ваш ìèлоñерднèй» (Лê. 6, 36). 

Всечесний отець 
Василь Харук 
призначений 
Місіонером 

Божого милосердя 
в Українській 
Католицькій 
Архиєпархії 
Філадельфії.
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Дорогі Друзі, Ще не 
встигла минути радість 
торжеств празників 
Різдва Христового та 
Богоявлення, а ми вже 
з вами знаходимося 
на порозі Великого 
Посту-часу Молитви та 
Покаяння.

Перша частина цієї 
духовної мандрівки 
розпочинається з неділі 
про Закхея. Хто був 
Закхей? Євангеліє від 
Луки розповідає нам, 
що Закхей був малого 
зросту та митарем, 
тобто збирачем 
податків. Крім того 

він не працював для 
потреб та добра своїх 
ближніх,а на користь 
чужоземних окупантів, 
тобто римлян.

Але особливо найгірше 
було те, що він здирав 
податки як з багатих 
так із бідних людей.

Чи хтось бажав би 
мати таку людину за 
приятеля? Чи хтось 
бажав би бути гостем 
в Закхеєвому домі? 
Чи знайшлася б така 
людина, яка хотіла 
би мати з ним спільну 
вечерю?

Тільки один. І ним є- Ісус 

Христос.

Дорогі брати і сестри, 
Ісус не звертає 
увагу на те,яко ми 
росту,раси,статі, або 
національності.Він не 
дивиться на нас,як на 
багатих, або бідних, 
праведних, чи грішників. 
Він тільки бачить нас як 
своїх братів та сестер, 
яких Він безмежно 
любить.

Просімо в Господа 
благословення, щоб 
наші очі наповнилися 
милосердям та любов‘ю, 
так як очі Ісуса повні 
співчуття, любові та 
милосердя. Амінь.
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ОРИСЯ ЧАЙКОВСЬКА-ЛОНЧИНА
(14 ñі÷нÿ 1923   -18 ãруднÿ 2017)

Народилася 14 січня 
1923 року в с. Підбуж 
на Дрогобиччині в 
родині адвоката д-ра 
Богдана Чайковського 
(1888-1941) – сина 
письменника Андрія 
Чайковського – та 
Юлії Пасіки (1891-
1950). Мала старшу 
сестру Мирославу 
(1915-1987) і брата 
Романа (1916-1954?). 
Родина переїхала до 
Белза, а відтак, коли 
Орисі було 2 рочки, – 
до Сокаля Львівської 
области. З родиною 
жила бабуся Гонората 
Пасіка (+1928), вдова 
по дідусеві Якинтові 
(+1910). Початкову й 
середню освіту Орися 
отримала в рідному 
місті.

Коли 1939 року 
розпочалася Друга 
світова війна, при 
першій більшовицькій 
окупації, батьки разом 
з Миросею та Орисею, 
як «неблагонадёжни», 
були змушені покинути 
прикордонну зону із 
забороною поселятися 
в повітовому місті. За 
допомогою добрих 
селян вони переїхали 
фірою до Збоїск 
(сьогодні Збоїща у 
Львові), де оселилися в 
однокімнатній квартирі, 
яку винаймав син 
Роман. Батько — через 
печатку в паспорті — 

не міг влаштуватись 
на роботу, але за 
допомогою д-ра 
Філарета Колесси 
він усе-таки отримав 
можливість працювати 
в Етнографічному музеї 
на вул. С. Чарнецького 
(сьогодні Винниченка, 
26) у Львові. Орися 
мусила ще один рік 
ходити до середньої 
школи — уже радянської.

З початком німецько-
совєтської війни, 22 
червня 1941 року, 
більшовики, які спершу 
втікали зі Львова, 
раптом повернулись, 
і НКВД заарештувало 
багатьох людей у 
Західній Україні. Серед 
них був і Орисин 
батько Богдан; після 
жахливих тортур його 
замордували в тюрмі 
на Лонцького вночі з 26 
на 27 червня 1941 року 
(тіло було настільки 
понівечене, що син 
Роман упізнав батька 
лише за ременем 
та взуттям). Батька 
в останню дорогу 
провели 5 липня з церкви 
святого Юра. Поховали 
його на Личаківському 
цвинтарі — спершу у 
гробі родича, Михайла 
Татуха, а згодом у 
власному гробівці. На 
ньому був напис: Д-р 
Богдан Чайковський, 
Адвокат в Сокалі, 
Замордований в тюрмі 

НКВД (цю останню 
частину згодом витерли).

Після смерти батька 
Орися поїхала до 
Відня; однак вона 
не могла вступити в 
університет, бо мала 
«більшовицьку матуру», 
яку німці не визнавали. 
За порадою своєї 
матері повернулась 
до Львова, де 
записалася на хімічний 
факультет Львівського 
політехнічного інституту. 
У Львові познайомилася 
з майбутнім чоловіком, 
д-ром Богданом 
Лончиною (1917-1985), 
сином о. Василя (1886-
1946), пароха церкви 
святого отця Миколая, 
та Ольги Соллогуб 
(1890-1985) — хоч була 
з ним заочно знайома 
ще з Відня. Від 1942 року 
д-р Лончина працював 
в УЦК (Українському 
центральному комітеті), 
де був головою ОПУСу 
(Об’єднання праці 
українських студентів). 

Орися Чайковська 
й Богдан Лончина 
одружилися 26 березня 
1944 року у церкві 
святого Миколая. 
За кілька днів обоє 
молодят були на 
авдієнції в митрополита 
Андрея Шептицького, 
який благословив їх 
на дорогу. Переїхали 
до Кракова, куди 

перенесли бюро УЦК. 
З Кракова, восени1944 
року, переїхали до Відня, 
а напочатку1945 року 
втекли від більшовиків 
останнім потягом з Відня 
до Мюнхена, узявши 
з собою ікону Матері 
Божої Неустанної 
Помочі. Кінець війни 
застав їх у Баварії. 
У вересні 1945 року 
народилася їм донечка 
Марія. 

Молода сім’я переїхала 
до Америки в листопаді 
1948 року і поселилась 
у Стемфорді, штат 
Коннектикут. Улітку 
1949 року д-р Лончина 
отримав посаду 
професора романських 
мов у новозаснованому 
франц и с к а н с ь к ом у 
College of Steubenville 
у штаті Огайо. У тому 
ж місті народилися ще 
четверо дітей: Василь 
(1949), Тарас (1951), 
Борис (1954) і Наталія 
(1957). Мама Орися 
дбала про домашнє 
вогнище.

(Продовженнÿ на ñт. 30)



1959 року родина 
переселилася до 
Детройту, Мишиґен. 
Богдан працював 
професором в 
єзуїтському університеті 
(University of Detroit), 
а Орися вчилася в 
тому ж університеті, 
де здобула ступінь BS 
(Bachelor of Science) 
1964 року. Восени 
того ж року почала 
викладати математику 
в Українській середній 
(тоді — вищій) школі 
Непорочного Зачаття в 
Гемтремку і працювала 
там до 1971 року. Від 
1971 до 1974 року 
викладала в Immaculata 
High School, а від 1974 
і до виходу на пенсію 
1985 року працювала 
вчителем в дітройтських 
публічних школах, 
завжди викладаючи 
математику.

1985 року помер 

Богдан Лончина. Орися 
мешкала у Sterling 
Heights до 1999 року. 
Потім переїхала до 
доньки Наталки у 
Raleigh, North Carolina. 
Родина з’їхалася до 
Детройту 28 грудня 
2012 року відсвяткувати 
90-річчя Мами. Від 
червня 2013 року до 
червня 2017 року Орися 
мешкала в доньки 
Марусі, яка з чоловіком 
Богданом Лісовським 
заопікувалася Мамою. 
Від червня 2017 року 
Орися перебувала 
в домі для старших, 
Garden of Hope, Troy, 
Michigan, де й відійшла 
у вічність у понеділок, 
18 грудня 2017 року, о 
7:40 зранку.

Крім праці вдома, 
виховання дітей та 
викладання у школі, де 
навчала українську та 
американську молодь, 

Орися займалася і 
громадською роботою. 
Належала до Союзу 
українок Америки 
(63-го, згодом 45-го 
відділу; довгі роки була 
головою Окружної 
ради СУА Детройту), як 
і до СФУЖО (Світової 
федерації українських 
жіночих організацій). 
Була членом Марійської 
дружини при церкві 
Непорочного Зачаття 
в Гемтремку, а 
також детройтського 
відділу Українського 
п а т р і я р х а л ь н о г о 
т о в а р и с т в а . 
Підтримувала чоловіка 
у його многогранній 
діяльності. Була 
люблячою матір’ю і 
«гордою бабусею і 
прабабусею». Любила 
їздити в Україну, де 
відвідувала родину, 
місця своєї молодости, 
і брала участь у 
відзначенні церковних 

ОРИСЯ ЧАЙКОВСЬКА-ЛОНЧИНА
(продовженнÿ з попередньої ñторінêè)

і національних свят. 
Ставила Бога понад 
усе. Навіть будучи в 
напівсонному стані під 
час останніх тижнів свого 
земного життя, свідомо 
хотіла прийняти святе 
причастя і молитися. 
Щоразу повторювала: 
«Бог завжди над нами» 
і «За все треба Богові 
дякувати».

Залишила у глибокому 
смутку, а водночас 
— і в радості світла 
Божого обличчя, 5 дітей 
із сім’ями (9 онуків, 14 
правнуків) і численну 
родину в Америці та в 
Україні. Похована на 
кладовищі Resurrection 
поруч з чоловіком, з 
яким розділила 41 рік 
щасливого подружнього 
життя. 

вл. Гліб Лон÷èна

Неділÿ Заêхеÿ
Лк. 19,1-10.  
 
Я сьогодні маю бути у 
твоїм домі  

У популярній українській 
пісні є такі слова: „Все 
минає, все минає, літо 
в осінь йде, ... а любов 
не минає, ні”. Поволі 
відходить від нас радісний 
час Христового Різдва і 
веселих коляд, затихає 

торжество Йорданських 
свят і у віконце нашого 
духовного життя 
заглядає перший подих 
Великого посту. Неділя 
про Закхея розпочинає 
чотиритижневий період 
приготування до доброго 
пережиття часу святого 
Великого посту, часу, 
котрий завершиться 
найбільшою радістю 
у церковному році і в 

історії спасіння – славним 
воскресінням Ісуса 
Христа, Його урочистою 
перемогою над гріхом і 
смертю. 

С ь о г о д н і ш н я 
Євангельська подія 
розповідає нам про те, 
як Ісус Христос завітав до 
дому митаря Закхея. Те, 
що ця зустріч відбулася 
саме у домі, а не на 

вулиці, не випадково. 
Бо завданням чотирьох 
неділь до великого посту 
і часу самого посту є 
допомогти відчинити, 
очистити дім нашої душі, 
нашого життя для Ісуса, 
щоб Він наповнив увесь 
його простір своєю 
присутністю, духом своєї 
любові. Саме дар Божої 

(Продовженнÿ на ñт. 31)
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любові може принести 
душі новий подих життя і 
радості. 

Зі слів Євангелія цієї 
неділі бачимо, що Ісус 
сам визначив місце 
зустрічі з Закхеєм, кажучи 
до нього: „Закхею, злізай 
швидко, бо я сьогодні 
маю бути у твоїм домі” 
(Лк. 19, 5). Роздумаймо 
сьогодні над тим, чому 
Ісус захотів зустрітися з 
Закхеєм саме у його домі 
і яке це має значення для 
нашого духовного життя. 

Багато зустрічей і 
оздоровлень Ісус вчинив 
у домі хворих. Дім у 
Святому Письмі має 
особливе значення. 
Єврейське слово бет – 
„дім” має безліч значень: 
„дім”, „рід”, „родина”, 
„покоління” і т.д. Оскільки 
Ізраїль довгий період 
часу вів мандрівне життя, 
то євреї не пов’язували 
дім з чотирма стінами, 
бо їх у них не було. Дім 
асоціювався з тим, що 
залишалось і що можна 
було взяти з собою, 
коли потрібно було 
знову перебиратися на 
нове місце: з домашнім 
теплом, з вогнищем, біля 
якого батько або дідусь 
розповідав про великі 
чудеса ЯГВЕ, з мацою, 
яку ламали у пасхальний 
вечір, з лагідною 
усмішкою матері, яка 
запалювала світло на 
шабат… Одним словом, 
для віруючого єврея 
дім – це, насамперед, 

домашня атмосфера 
тепла і любові. 

Щоб потрапити до свого 
дому, до себе, віднайти 
у житті атмосферу 
тепла і любові, потрібно 
спочатку потрапити до 
дому Ісуса. Наш Господь 
не мав на цій землі свого 
дому, а єдиний дім, до 
якого усіх нас кличе, - це 
дім Отця. 

Потрапити в дім Ісуса – 
це увійти з Ним в домашні, 
братні відносини, 
перестати бути чужинцем 
і приходнем, а стати 
Його приятелем, відчути 
себе дитиною Небесного 
Отця. Це стало можливим 
завдяки жертві нашого 
Спасителя: „Він прийшов 
і благовістив мир вам, що 
були далеко, і мир тим, що 
були близько; бо через 
нього, одні й другі, маємо 
доступ до Отця в однім 
Дусі. Отже, ви не чужинці 
більше і не приходні, але 
співгромадяни святих і 
домашні Божі” (Еф. 2, 17-
19). ...

Метою Святого Письма 
є не стільки достовірно, 
хронологічно передати 
факти, скільки описати 
людські постави, вказати 
на потреби людського 
серця. Коли ми входимо 
в родинні стосунки з 
Господом, отримуємо 
світло на своє життя, 
починаємо краще бачити 
себе. Також і вихід з 
нашого грішного стану, 
паралічу чи сліпоти 

пролягає через дім Ісуса, 
через братні стосунки 
любові з Ним. Тому це 
не випадково, що Біблія 
починається від літери бет 
– „дім”. Вже на самому 
початку Святого Писання 
Господь скеровує своє 
запрошення до своїх 
дітей: запрошення 
зібрати їх в домі Свого 
серця. ...

Поведінка Закхея і такі 
щирі слова покаяння 
„Господи, ось половину 
майна мого даю убогим, і 
коли я чим кого покривдив, 
верну вчетверо” (Лк. 
19, 8), свідчать про те, 
що Закхей дозволив 
Ісусові завітати не лише 
до його матеріального 
помешкання, Він 
назавжди увійшов до дому 
його душі. Зауважмо, що 
Ісус не ставить Закхеєві 
жодних вимог, не вимагає 
від нього віри чи інших 
знаків готовності. Закхей 
почув голос любові 
Спасителя і відчинив 
для нього свою душу, 
дозволив оздоровити 
її з гріхів, наповнити 
Божим теплом і любов’ю, 
так що вже не відчував 
себе більше залежним 
від земних речей, котрі 
несправедливо набував.  

Своїми словами: 
„Сьогодні на цей дім 
зійшло спасіння, бо й він 
син Авраама” (Лк. 19, 
9), Ісус потвердив щире 
навернення Закхея, те, що 
його душа відтоді справді 
стала домом Божим, бо 

вона наповнилася духом 
Божого тепла і любові. 

Можливо, хтось із-
поміж нас опинився 
десь далеко від Бога у 
духовному розумінні, 
можливо, комусь важко 
навернутись і прийти 
до Христа, погляньмо 
на Закхея і навчімося у 
нього віри і надії на Боже 
милосердя, бо Господь 
близький для всіх, Він 
бажає прийти у домівку до 
кожного з нас, відкриймо 
Йому лише двері своєї 
душі, як це зробив колись 
старший над митарями, 
Закхей, і вірмо, що 
Господь перемінить наше 
життя, перемінить наше 
серце і зробить його 
таким, яким воно у стало 
єрихонського Закхея після 
відвідин Господом його 
домівки, щоб у нашому 
серці запанував мир і 
спокій, а Господь зміг би 
назвати Своїми синами і 
доньками. Амінь.  
  
о. Мèхайло Чèжовè÷, 
редеìпторèñт

За матеріалами 
http://www.cssr.lviv.ua/
word/?article=1500

(Продовженнÿ на ñт. 31)
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В “URBI ET ORBI” ПАПА ЗАГАДАВ ВІЙНУ В УКРАЇНІ ТА 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

25 грудня 2017 p.

У своєму традиційному 
Різдвяному посланні 
“Urbi et Orbi” Папа 
Франциск побажав 
миру усім народам та 
закликав людей зробити 
наш світ людянішим, 
гіднішим сьогоднішніх та 
завтрашніх дітей.

Понтифік згадав 
усі куточки землі, 
де є неспокій та 
проливається кров. 
Не забув Папа й про 
Україну, назвавши її 
«дорогою країною».

У цей неспокійний 
час Папа 

Франциск закликав 
християн побачити 
новонародженого Ісуса 
в обличчях дітей, які нині, 
як колись Спаситель, 
«не мали місця в заїзді» 
(Лк 2,7).

«Бачимо Ісуса в дітях 
Близького Сходу, які не 
перестають страждати 
задля загострення 
напруження між 
ізраїльтянами й 
палестинцями, - сказав 
він.

Бачимо Ісуса в обличчях 
сирійських дітей, в дітях 
Африки, в дітях всього 
світу, де мир і безпека 
загрожені небезпекою 

напруження та нових 
конфліктів, продовжив 
перелік понтифік.

«Бачимо Ісуса в дітях, 
які разом зі своїми 
родинами страждають 
від насильства, 
п о р о д ж е н о г о 
конфліктом в Україні, 
та від його серйозних 
гуманітарних наслідків, 
і молимося за те, щоб 
Господь якнайшвидше 
дарував мир цій дорогій 
країні», - заявив Папа 
Франциск.

Римський Архиєрей 
звернувся з проханням 
змінити цей світ:

«Дорогі брати й сестри, 
також і нам вказано 
на Різдвяний знак: 
«дитя, повите в яслах» 
(Лк, 2,12). Як Пречиста 
Діва Марія та святий 
Йосиф, як вифлеємські 
пастухи, приймімо 
в Дитятку Ісусові 
любов Бога, Який став 
людиною задля нас, 
та з Його благодаттю 
стараймося робити 
наш світ людянішим, 
гіднішим сьогоднішніх та 
завтрашніх дітей».

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/vatikan/69506

Різдвÿне поñланнÿ «Urbi et Orbi» Папè Францèñêа 2017 роêу

25 грудня 2017 p.

Дорогі брати й сестри, 
благодатного вам 
Різдва!

У Вифлеємі з Пречистої 
Діви Марії народився 
Ісус. Він не народився 
з людського бажання, 
але як дар любові 
Бога Отця, Який «так 
полюбив світ, що Сина 
Свого Єдинородного 
дав, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не 
загинув, а жив життям 
вічним» (Ів 3,16).

Ця подія сьогодні 

оновлюється в Церкві, 
паломниці у часі: віра 
християнського люду 
наново переживає в 
літургії Різдва таїнство 
Бога, Який приходить, 
бере на Себе наше 
смертне тіло, стає 
малим та убогим, 
аби нас спасти. А 
це переповнює нас 
зворушенням, бо 
безмежною є ніжність 
нашого Отця.

Першими, хто після 
святих Марії та Йосифа 
побачили смиренну 
славу Спасителя, були 
вифлеємські пастухи. 

Вони розпізнали знак, 
звіщений ангелами, та 
поклонилися Дитятку. 
Ці покірні, але пильні 
люди є прикладом для 
віруючих усіх часів, 
які перед обличчям 
таїнства Ісуса не 
згіршуються Його 
убогістю, але, як Марія, 
ввіряються Божому 
слову та очима простих 
людей споглядають 
Його славу. Перед 
таємницею Слова, Яке 
стало тілом, християни 
повсюди визнають 
словами євангелиста 
Івана: «Ми славу 
його бачили – славу 

Єдинородного від Отця, 
благодаттю та істиною 
сповненого» (1,14).

Сьогодні, коли над 
світом віють вітри війни, 
а вже неактуальна 
модель розвитку й 
надалі породжує 
з а г а л ь н о л ю д с ь к у , 
суспільну та екологічну 
деградацію, Різдво 
наново повертає 
нас до знаку Дитини, 
запрошує розпізнати 
Його в обличчях дітей, 
особливо тих, для яких, 
як і для Ісуса, «немає 

(Продовженнÿ на ñт. 33)
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Різдвÿне поñланнÿ «Urbi et Orbi» Папè Францèñêа 2017 роêу

місця в заїзді» (Лк 2,7).
Бачимо Ісуса в дітях 
Близького Сходу, які не 
перестають страждати 
задля загострення 
напруження між 
ізраїльтянами й 
палестинцями. В 
цей святковий день 
випрошуймо в Господа 
миру для Єрусалиму і 
для всієї Святої Землі; 
молімося за те, щоб між 
сторонами переважила 
воля відновити діалог і 
щоб, врешті, вдалося 
досягнути вирішення, 
в р е г у л ь о в а н о г о 
шляхом переговорів, 
яке дозволить мирно 
співіснувати двом 
державам у межах 
кордонів, узгоджених 
між ними та визнаних 
на міжнародному рівні. 
Нехай же Господь 
також підтримає зусилля 
всіх тих, які в лоні 
міжнародної спільноти 
надихаються доброю 
волею допомогти 
цій виснаженій землі 
віднайти, незважаючи 
на серйозні перешкоди, 
довгоочікувану згоду, 
справедливість та 
безпеку.

Бачимо Ісуса в обличчях 
сирійських дітей, 
ще досі позначених 
війною, яка цими 
роками скривавила цю 
країну. Нехай же люба 
Сирія зможе нарешті 
віднайти пошану до 

гідності кожної людини, 
завдяки спільним 
зусиллям на користь 
відбудови суспільного 
устрою, незалежно від 
етнічної та релігійної 
приналежності. Бачимо 
Ісуса в дітях Іраку, 
досі зраненому та 
поділеному ворожістю, 
яка його вразила 
протягом останніх 
п’ятнадцяти років, та в 
дітях Ємену, де триває 
значною мірою забутий 
конфлікт з серйозними 
г у м а н і т а р н и м и 
наслідками для 
населення, яке 
страждає внаслідок 
голоду й поширення 
хвороб.

Бачимо Ісуса в дітях 
Африки, насамперед, 
у тих, які страждають 
у Південному Судані, 
Сомалі, Бурунді, 
в Демократичній 
Республіці Конго, 
в Центрально-
а ф р и к а н с ь к і й 
Республіці та в Нігерії.
Бачимо Ісуса в 
дітях всього світу, 
де мир і безпека 
загрожені небезпекою 
напруження та 
нових конфліктів. 
Молимося за те, 
щоб на Корейському 
півострові вдалося 
подолати протистояння 
та помножити 
взаємну довіру 
задля добра всього 

світу. Дитятку Ісусові 
ввіряємо Венесуелу, 
аби вона змогла 
наново повернутися 
до спокійного 
співставлення між 
різними складовими 
суспільства для добра 
всього дорогого 
в е н е с у е л ь с ь к о г о 
народу. Бачимо Ісуса в 
дітях, які разом зі своїми 
родинами страждають 
від насильства, 
п о р о д ж е н о г о 
конфліктом в Україні, 
та від його серйозних 
гуманітарних наслідків, 
і молимося за те, щоб 
Господь якнайшвидше 
дарував мир цій дорогій 
країні.

Бачимо Ісуса в дітях, 
батьки яких не мають 
роботи, яким важко 
забезпечити своїм 
дітям безпечне й 
спокійне майбутнє. Й у 
тих, в яких викрадено 
дитинство, змушених 
змалку працювати 
або завербованих у 
солдати безсовісними 
найманцями.
Бачимо Ісуса в багатьох 
дітях, змушених 
залишити свої 
країни та самостійно 
подорожувати в 
нелюдських умовах, 
стаючи легкою здобиччю 
для торгівців людьми. 
Їхніми очима бачимо 
трагедію численних 
вимушених мігрантів, які 

ризикують навіть життям, 
пускаючись у виснажливі 
подорожі, що іноді 
закінчуються трагедіями. 
Знову бачу Ісуса в дітях, 
яких я зустрічав під час 
своєї останньої подорожі 
до М’янми та Бангладеш 
і висловлюю сподівання, 
що міжнародна спільнота 
не перестане дбати про 
те, щоби гідність меншин, 
присутніх в тому регіоні, 
була належно захищена. 
Ісус добре знає біль 
неприйняття, те, як 
важко не мати місця, де 
прихилити голову. Нехай 
же наші серця не будуть 
замкненими, як домівки 
Вифлеєму.

Дорогі брати й сестри,
також і нам вказано на 
Різдвяний знак: «дитя, 
повите в яслах» (Лк, 
2,12). Як Пречиста Діва 
Марія та святий Йосиф, 
як вифлеємські пастухи, 
приймімо в Дитятку 
Ісусові любов Бога, Який 
став людиною задля нас, 
та з Його благодаттю 
стараймося робити 
наш світ людянішим, 
гіднішим сьогоднішніх та 
завтрашніх дітей.

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/12/25у_
р і з д в я н е _
послання_«urbi_et_orbi»_
папи_франциска_2017_
року/1356329

(продовженнÿ з попередньої ñторінêè)
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Photos:  https://www.youtube.com/watch?v=Fw8UG2RPi_o

Нехай 2018 ріê cтане роêоì Божої блаãодаті, - Патріарх УГКЦ

1 січня 2018 p.

Нехай цей Новий рік 
cтане роком Божої 
благодаті, Божої сили, 
щоб ми зрозуміли, 
що коли ми чинимо 
добро, це добро нам 
допомагає. Тому робімо 
добро і уникаймо зла.

Про це сказав Патріарх 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Святослав в ефірі 
інтерактивної програми 
«Відкрита Церква», яка 
у переддень Нового 
року вийшла в ефір на 
«5 каналі», повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ висловив 

свої побажання Україні 
і всім громадянам 
нашої країни: «Нехай 
Господь благословить 
нашу Україну, наших 
громадян, всіх тих, які 
сьогодні борються за 
наше майбутнє».

«Особливо мої думки 
линуть сьогодні до 
тих, хто страждає на 
окупованих територіях, 
до тих, хто є в полоні і ще 
очікує визволення. Мої 
думки линуть до наших 
воїнів, які стоять на 
передовій і захищають 
наш Новий рік і ціною 
свого власного життя 
та здоров’я дарують 
нам нову можливість 
будувати наше 
майбутнє», - сказав 

Патріарх.

«Усім вам бажаю 
благословенного свята 
Різдва Христового, до 
якого ми зближаємося 
і щасливого, Богом 
б л а г о с л о в е н н о г о , 
Нового року!» - 

побажав 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/69564

ПІД ЧАС ПЕРШОЇ МЕСИ 2018 РОКУ У ВАТИКАНІ 
ПРОЗВУЧАЛО НАМІРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

2 січня 2018 p.

У перший день Нового, 
2018 року, о 10-ій 
годині  римського часу 

Вселенський Архиєрей 
Франциск очолив 
у базиліці святого 
апостола Петра 
урочисту Святу Месу, 

розпочинаючи Новий Рік 
Божим благословенням 
для всього світу та 
відзначаючи також  і 
51-ий Всесвітній День 

Миру, який цього року 
присвячений мігрантам і 
біженцям.

(Продовженнÿ на ñт. 35)
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Блаженнішèй Свÿтоñлав розділèв Свÿтве÷ірнþ трапезу з 
родèнаìè заãèблèх 

Неділя, 07 січня 2018 p.

6 січня 2018 
року, у навечір'я 
Різдва Христового, 
Блаженніший Святослав 
розділив трапезу із 
родинами загиблих, 
які прибули з різних 
областей України. Того 
дня у Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового на спільний 
Святвечір з Главою 
УГКЦ зібралися родини 
загиблих. 

Разом із Блаженнішим 
Святославом у вечері 
взяли участь: Єпископ-
помічник Київської 
архиєпархії Йосиф 
(Мілян), президент 
«Карітасу України» 
Андрій Васькович, 
директор «Карітас-
Київ» о. Роман Сиротич, 
керівник Департаменту 
військового капеланства 
о. Любомир Яворський 
та священики собору.

Загальна кількість 
присутніх людей на 
вечері була понад 
сто осіб. Вечеря була 
організована спільно 
БФ «Карітас-Київ» 
та Департаментом 
в і й с ь к о в о г о 
капеланства. Про 
це повідомив синкел 
соціального служіння 
Київської архиєпархії о. 
Роман Сиротич.
Перед вечерею у 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 
відбулася Панахида 
за загиблими воїнами, 
на якій згадували 
тих, які ціною свого 
життя обстоювали 
територіальну цілісність 
та свободу України.
Свята вечеря 
розпочалася зі 
спільної молитви 
та привітального 
слова Блаженнішого 
Святослава, який 
висловив велику радість, 
що у навечір'я Різдва 
має можливість бути 

разом із присутніми, 
подякував за прийняття 
його запрошення і 
присутність, побажав 
усім Божої благодаті, 
миру. Висловив слова 
підтримки та поваги. 
«Цього року я хотів 
вперше заколядувати 
із тими, кому сьогодні, 
можливо, є найважче 
– з родинами загиблих 
наших воїнів, які 
віддали своє життя 
за волю України. 
Це матері, батьки, 
жінки, діти тих наших 

воїнів, яких сьогодні 
вже немає з нами», – 
сказав Блаженніший 
Святослав.

Після цього Глава УГКЦ 
розділив з присутніми 
різдвяну просфору, 
підійшовши до 
кожного з побажанням 
благословенних свят.
Усі приступили до 
споживання традиційних 
для українського 
святвечірнього столу 

Під час Святої Меси 
українською мовою 
прозвучало молитовне 
намірення за убогих 
та потребуючих: 
«Нехай же Господь, за 
заступництвом святих 

(Продовженнÿ на ñт. 35)

ПІД ЧАС ПЕРШОЇ МЕСИ 2018 РОКУ У ВАТИКАНІ 
ПРОЗВУЧАЛО НАМІРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

(продовженнÿ з попередньої ñторінêè)

Ангелів, відвідає їх 
Своєю розрадою та 
наповнить їх повнотою 
Своїх дарів».

Молитовне намірення 
прочитала Сестра 

Тереза Безпалько 
із Згромадження 
Сестер Служебниць 
Непорочної Діви Марії. 
Про це інформує Радіо 
Ватикану.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/vatikan/69567
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страв – куті, вареників, 
борщу і капусти, риби 
та голубців, грибних 
страв.  Панувала тепла 
родинна атмосфера. 
Усі колядували колядки, 
бажаючи один одному 
радості й любові, а, 
що найважливіше, 
миру, який так 
потрібен сьогодні 
всім. Діти віншували, 
колядували. Учасники 
свята мали можливість 
поспілкуватися із 
Главою УГКЦ, який 
підходив до кожного, 
щоб розділити радість 
Різдва.

Особливо звеличили 
Святвечір гурт 
"Українські барви" і 
хористи Патріаршого 
собору, які прославляли 
н о в о н а р о д ж е н о г о 
своїми колядками. 
Окрема подяка п. 
Оксані Стебельській, 
яка вміло провадила 
свято.

На завершення 
Блаженніший Святослав 
кожному особисто 
вручив вервицю та 
подарунки. Люди зі 
сльозами на очах 
дякували за увагу і 
теплу атмосферу. 

«Хочемо висловити 
щиру подяку всім 
людям доброї волі, які 

посприяли тому, щоб ця 
Свята вечеря відбулася. 
Дякуємо працівникам та 
волонтерам і Карітасу, і 
Д е п а р т а м е н т у 
в і й с ь к о в о г о 
капеланства, дякуємо 
Лицарям Колумба, гурту 
"Українські барви", хору 
Патріаршого собору 
і всім, хто допоміг 
організувати це святе 
дійство. Завдяки цьому 
родини загиблих героїв 
відчули, що є люди, 
яким вони не байдужі 
і які готові підтримати 
й бути з ними поруч», 
– наголошують 
організатори.
 
Інформаційна служба 
«Карітас-Київ»

h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / p h o t o /
blazhenn%D1%96shiy_
s v y a t o s l a v _
r o z d % D 1 % 9 6 l i v _
svyatvech%D1%96rnyu_
trapezu_z_rodinami_
zagiblih_81470.html

Блаженнішèй Свÿтоñлав розділèв Свÿтве÷ірнþ трапезу з 
родèнаìè заãèблèх 
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Папа Францèñê у лèñті до Главè УГКЦ: «Від щèроãо 
ñерцÿ блаãаþ длÿ улþбленої Уêраїнè утіхè та ìèру»

Неділя, 07 січня 2018 p. 

Хотів би сказати вам, 
що я є поруч із вами, 
що у моїх молитвах 
та в усьому тому, 
що я представляю 
Богові кожного 
дня, ви посідаєте 
особливе місце. 
Зокрема, у служінні 
Божественних тайн 
Христа та у принесенні 
розламаного Хліба 
та пролитої Чаші, 
ті життя, які є 
поламані ненавистю, 
і ту кров, яка постійно 
проливається через 
ворожнечу між людьми 
в багатьох частинах 
світу, від щирого серця 
благаю для улюбленої 
України утіхи та миру у 
воскреслого Господа. 

Про це написав 
Святіший Отець 
Франциск, Папа 
Римський, в окремому 
листі до Отця і Глави 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава та до всіх 
вірних греко-католиків. 
Листа було зачитано 
у Патріаршому 
соборі Воскресіння 
Христового в Києві 
на Різдво Христове 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії.

У листі Папа Франциск 
насамперед відзначив, 

що з радістю отримав 
листа від Блаженнішого 
Святослава після 
Синоду Єпископів 
УГКЦ, який відбувся 
у вересні цього року 
в Брюховичах. «Ваші 
слова нагадали 
мені про постать 
вашого попередника, 
блаженної пам’яті 
кардинала Любомира 
(Гузара). Гадаю, ми 
маємо бути вдячними 
Богові за його життя, 
віддане до кінця, навіть 
у не менш цінному 
і плідному часі його 
хвороби, коли він 
продовжував чувати 
в молитві за свою 
Церкву та за свій 
народ. Його свідчення 
є також заохоченням 
до відповідальності, 
щоб з вірною щедрістю 
відповідати на приклад 
пастирів, яких Христос 
дарував нам і які жили 
згідно Його серця», 
– поділився у листі 
Святіший Отець.

Папа Франциск 
зауважив у посланні, 
що його вразили також 
вирази, сповнені любові 
й турботи, якими Глава 
УГКЦ говорив йому про 
важливість Літургії та 
молитви. «Насправді, 
пастир ніколи не може 
втомлюватися щодня 
молитися та віддавати 
життя, піднімаючись 
до вівтаря та сходячи 

від вівтаря для того, 
щоб зустрічати народ 
Божий, перебувати 
поруч із ним, ніколи 
не опускаючи рук, 
не шкодуючи себе у 
супроводі довіреної 
йому пастви, щоб 
допомогти їй зрозуміти 
насамперед духовне 
мистецтво довірятися 
Господеві за будь-яких 
обставин та зберігати 
все у Ньому, який 
ніколи не розчаровує 
очікувань своїх вірних», 
– вважає Папа.

Пишучи про Різдво, 
Папа Франциск 
відзначив, що Різдво 
– це свято світла, яке 
сяє у темряві. «Це 
таїнство божественного 
світла, яке променіє 
у ночі людини: воно 
не скорочує її, не 
прояснює її сповна, 
але розпочинає новий 

світанок – світанок, у 
якому Бог замешкав 
у нашій затьмареній 
історії. Нехай тепло Його 
ніжності зігріває серця 
та оживляє надію, хай 
Його обеззброююча 
простота запалює 
бажання примирення та 
миру, а Його невтомна 
любов породжує 
бажання починати 
знову та пробачати», 
– побажав Святіший 
Отець.
 
Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/papa_frantsisk_u_
list%D1%96_do_glavi_
u g k t s _ v%D1%96d _
s h c h i r ogo_ s e r t s y a _
b l a g a y u _ d l y a _
u l y ub l eno i _uk ra i n i _
u t % D 1 % 9 6 h i _ t a _
miru_81471.html
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ПАПА ФРАНЦИСК ЗУСТРІНЕТЬСЯ З УКРАЇНЦЯМИ У 
СОБОРІ СВЯТОЇ СОФІЇ У РИМІ
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28 січня 2018 року 
Святіший Отець 
Франциск відвідає 
п р о к а т е д р а л ь н и й 
собор Святої Софії в 
Римі та зустрінеться 
з українськими 
мігрантами в 
Італії. Візит Папи 
Римського відбудеться 
на запрошення 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Святослава, Глави 
УГКЦ. Про це повідомляє 
Департамент інформації 
УГКЦ.

О 16:00 Папа прибуде 
до собору Святої 
Софії, де його зустріне 
Патріарх Святослав. 
У соборі паломники 
зустрінуть Святішого 
Отця українською 
колядою, після чого 
Глава УГКЦ привітає 
його у своєму слові. 
Святіший Отець 
також звернеться до 
української громади, а 
відтак зійде до крипти 
собору. Тут Єпископ 
Рима помолиться перед 
могилою владики 
Степана Чміля, свого 
вихователя в початковій 
школі в Буенос-
Айресі (Аргентина). 
На завершення свого 
візиту Папа вийде до 
паломників на території 
собору Святої Софії.

«Візит Святішого Отця 
до собору Святої Софії 
має важливе історичне 
значення: кілька 
десятиліть цей храм був 
головним катедральним 
храмом нашої Церкви 
і став символом її 
відродження. Зустріч 
Папи з українськими 
мігрантами є знаком 
його пастирської 
турботи та виявом 
солідарності з 
українським народом, 
котрий вже декілька 
років страждає від війни 
на Донбасі», – каже 
Патріарх Святослав.

Собор Святої Софії в 
Римі був побудований з 
волі Патріарха Йосифа 
Сліпого у 1969 році, а 
в 1985 році Папа Іван 
Павло ІІ надав йому 
титул кардинальської 
церкви. У крипті 
собору, окрім інших 
поховань, знаходиться 
також могила владики 
Степана Чміля, 
одного з найближчих 
с п і в п р а ц і в н и к і в 
патріарха Йосифа 
Сліпого та особи, 
близької до Папи 
Франциска.

У 1948 році о. Степан 
Чміль приїхав до 
Аргентини як перший 
український салезіанин 
східного обряду. Серед 

вихованців школи, в 
якій він працював, 
знаходився також 
малий хлопець Хорхе 
Маріо Бергольйо (Папа 
Франциск). Святіший 
Отець не один раз 
вказував на особливу 
роль о. Степана Чміля 
у своєму вихованні та 
розповідав, що саме цей 
український священик 
навчив його молитися 
«іншу Літургію», багато 
розповідав йому 
про Україну та про 
переслідування УГКЦ 
в Радянському Союзі. 
Із цих часів Папа 
пам’ятає християнські 
вітання українською та 
вітається з українськими 
паломниками рідною 
для них мовою.

Собор Святої Софії є 
для українських мігрантів 

важливим духовним та 
культурним осередком. 
Українці в Італії є 
п’ятою за кількістю 
етнічною спільнотою. У 
різних регіонах Італії діє 
145 греко-католицьких 
капеланських осередків, 
в яких здійснюють 
душпастирське служіння 
62 священики.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
catholics/vatikan/69695



 

Editorial and Business Office:
810 N. Franklin St.
Philadelphia, PA 19123
Telephone: (215) 627-0143
E-mail: theway@ukrcap.org
    
Online: http://www.ukrarcheparchy.us
Blog: http://www.thewayukrainian.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archeparchy-of-Philadelphia/197564070297001
YouTube Channel: http://www.youtube.com/user/thewayukrainian

THE WAY Staff
Ms. Teresa Siwak, Editor; 

Rev. D. George Worschak, Assistant Editor; 
Very Rev. Archpriest John Fields, Director of Communication

Articles and photos proposed for publication should be in the Editor’s office at least two weeks before 
requested date of publication. For advance notice of the upcoming  events, kindly send one month in 
advance. All articles must be submitted in both English and Ukrainian languages, THE WAY will not 
translate proposed articles.  All materials submitted to THE WAY become the property of THE WAY.   

Established 1939

14 ñ³÷íÿ 2018 p.  39

Pope Francis offers advice on how to start 2018

Monday, 1 January 2018

The Pope recommended leaving behind 'all sorts of useless baggage.'

Pope Francis is advising people to jettison life’s “useless baggage” in 2018, avoiding the 
“banality of consumerism” and “empty chatter.”

Francis offered his reflections on how to savor the real meaning of life as he celebrated New 
Year’s Day Mass in St Peter’s Basilica.

His recipe for getting down to the essentials includes setting aside a moment of silence daily 
to be with God.

He said doing so would help “keep our freedom from being corroded by the banality of 
consumerism, the blare of commercials, the stream of empty words and the overpowering 
waves of empty chatter and loud shouting.”

Pope Francis recommended leaving behind “all sorts of useless baggage” to “rediscover what 
really matters” — and start over from that.

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/01/01/pope-francis-offers-advice-on-how-to-
start-2018/


