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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, 
СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ

«Засяяла твоя 
благодать, Господи, 
засяяло і просвічення 
душ наших. Це час 
підхожий, це пора 
покаяння. Тож відкладім 
темні діла і зодягнімся 
в одежу світла, щоб 
пропливши велике море 
посту, прибули ми до 
воскресіння на третій 
день Господа і Спаса 
нашого Ісуса Христа, 
що спасає душі наші».
Стихира на стиховні 
Вечірні Сиропусної 
Неділі.

Дні прийдешнього 
Великого Посту - це 
можливість перевірити 
себе, побачити як 
ми розвиваємося 
духовно і просити 
нашого Господа Ісуса 
Христа про особливу 
благодать, потрібну 
для справжнього 
християнського життя.

Нашою метою в часі 

Великого Посту є 
глибше усвідомити 
наш людський стан. 
Це правда, що через 
Хрещення ми стаємо 
с п і в у ч а с н и к а м и 
Христового відкуплення 
і тому є повністю 
очищеними в дусі. З 
іншого боку, правдою 
є, що ми перебуваємо 
в сфері гріховності, і 
тому, навіть спасенні, 
можемо часто впадати 
в гріх. Великий Піст 
є вирішальним для 
нас, бо пригадує про 
усвідомлення гріха, 
що применшується 
сучасним суспільством.

Великий Піст зобов’язує 
до покаяння. Каяття 
припускає наявність 
гріха, а гріх вимагає 
Божого прощення. Наш 
Господь залишив нам 
приклад розкаяння - 
притчу про «Блудного 
сина» (яку скоріше 
можна назвати «Про 
люблячого батька»). 

Хоч у притчі батько 
весь час виглядав 
свого сина, однак 
син довго зважувався 

перш ніж повернутися 
до батька і попросити 

«Блудного сина»

Îô³ö³éíèé äðóêîâàíèé îðãàí Ô³ëàäåëüô³éñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè

(Пðодоâæåннÿ на сò. 2)
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прощення. Наша 
Церква радить молитву, 
піст і милостиню як 
живі практики нашого 
духовного повернення 
до Отця Небесного.

Хоч ми постійно 
шукаємо Божої 
благодаті, але маємо 
пам’ятати, що Божа 
благодать не відкидає 
свободи людського 
вибору, тому людська 
слабість та гріховність 
постійно будуть 
віддаляти нас від Бога. 
А повернутися до Бога 
ми можемо лише через 
молитву і покаяння. 
Це вибудовує міст між 
нашою гріховністю та 
прощенням, бо Бог 
у своєму милосерді 
йде нам на зустріч. 
Бог повертається до 
нас лицем, якщо ми 
прямуємо  до Нього. 
Великий  Піст зі своїми 
практиками молитви, 
посту й милостині, 

може бути обтяжливим. 
Але наше розкаяне 
повернення до 
люблячого Отця здатне 
перетворити  його 
на радість.  Великий 
Піст має бути часом 
духовної радості, коли 
ми шукаємо Бога і 
відновлюємося самі.

Великий Піст - це 
традиційний щорічний 
час відновлення в нашій 
Церкві, побожний 
час для роздумів про 
спосіб нашого життя, 
про зло гріха, і про 
спасіння, дароване 
нам нашим Господом 
Ісусом Христом. Це є 
практика, якої ми маємо 
дотримуватися все наше 
життя. То ж живімо цим 
в часі Великого Посту, 
приготовляючи себе до 
радості  Великодня - 
щорічного святкування 
нашого відкуплення.

Ми, ваші єпископи, 

сподіваємося і 
молимося за те, щоб 
ви могли відновитися 
у цей побожний 
час. Пам’ятаймо у 
наших молитвах і 
ділах милосердя тих, 
хто потребує нашої 
допомоги. Особливо 
молімося за наших 
братів і сестер в 
Україні,  які  безустанно 
борються з підступною 
агресією.

Нехай благодать 
нашого Господа Ісуса 
Христа, любов Бога 
Отця і присутність 
Святого Духа будуть з 
усіма вами.

+Високопреосвященний 
Стефан Сорока 
Митрополит Української 
Католицької Церкви у 
США
А р х и є п и с к о п 

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ...

Філадельфіийський для 
Украіїнців

+Преосвященний Павло 
Хомницький, ЧСВВ 
Єпископ Стемфордської 
єпархії

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

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

+Преосвященний Іван 
Бура (автор)
Є п и с к о п - П ом і ч н и к 
Філадельфійський

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

Великий Піст, 2018 р.

Ноâий Каòåхизм Укðаїнської Каòолицької Цåðкâи «Хðисòос 
наша Пасха» досòупний длÿ пðочиòаннÿ 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. 

(пðодоâæåннÿ з попåðåдньої сòоð³нки)
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Куðс Каòåхизац³ї â Васил³ÿнському Духоâному Цåнòð³

"What Do We Believe?" 
was the title of a course 
held on January 20, 2018 
at the Basilian Spirituality 
Center, Jenkintown, PA 
with speaker Sr. Ann 
Laszok, OSBM.  This 
is part 1 of a series.  
Some of the topics that 
Sr. Ann, OSBM spoke 
about included: a few 
readings and discussions 
about chapters of the 
book “Catechism of 
the Ukrainian Catholic 
Church, Christ Our 
Pascha” such as "What 
is the table of the Word 
and table of the Bread" 
during the Liturgy; a 

discussion about Holy 
Tradition vs family 
traditions; Books of 
the Bible including Old 
and New Testament 
books with a focus on 
the books Catholics call 
the Deutero-Canonical 
books which were 
originally written in 
Greek; and Sr. Ann, 
OSBM showed the class 
an example of the Dead 
Sea Scrolls and talked 
about how information 
was preserved over the 
years. 

(continued on next page)

These seven Deutero-Canonical Books 
were originally written in Greek (Catholics 

refer to these books as the Deutero-
Canonical Books.)

Example of the Dead Sea Scrolls

Фоòо:  Сåсòðа Анна Лашок, ЧСВВ, 
гоâоðиòь пðо книæку «Хðисòос - наша 

Пасха».

Sr. Ann, OSBM talks about how Christ had 
12 apostles and the replacement for Judas 

was Matthias. (Acts 1:15-26)

20-го с³чнÿ 2018 ð. у Васил³ÿнському 
Духоâному Цåнòð³ â Дæåнк³нòаâн, Пåнс., 
сåсòðа Анна Лашок, ЧСВВ,  пðоâåла 
каòåхиòичний куðс лåкц³й об'єднаний п³д 
назâою: «У що ми â³ðимо?»

Тåмами, ÿких òоðкнуласÿ сåсòðа Анна були:  
«Хðисòос -  наша Пасха»,  «Сâÿòа Тðадиц³ÿ у 
поð³âнÿнн³ з òðадиц³єю ðодинною»,  «Книги 
Б³бл³ї».

На заâåðшåннÿ куðсу, Маð³ÿ Нåсòåð, 
запðошåний допоâ³дач, ðозпоâ³ла пðо сåð³ю 
каòåхиòичних книг “God With Us”. 
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At the conclusion of the 
course, Marie Nester 
was the guest speaker 
for the "God With Us" 
Series.  Ms. Nester 
explained how: there are 
books from Pre-school to 
Grade 8  in the series, 
each book focuses on a 
grade level and teaches 
them at that particular 
age group; there are 
Teachers Manuals with 
answers in them; and 
stressed the importance 
of how each book in 
the series has a different 
focus.  For example, 
for the Feast Day of 
Pascha, Grade 1 Books 
ask the children "Can 
you find" a particular 
thing in the icon; Grade 
2 asks questions about 
the Feast Day; Grade 
3 asks how does the 
church celebrate the 
Feast; Grade 4 focuses 
on scriptural passages; 
Grade 5 focuses on 
Tropars, etc.  

The course was very 
informative for all who 
attended!

This Catechist Formation 
Program assists the 
catechist as the one who 
receives and responds to 
the call of Jesus Christ 
to share the light of faith 
with others. 

Watch a video with excerpts from the 
course on January 20, 2018 at 

https://www.youtube.com/user/thewayukrainian
For more information please visit the following websites:

Sisters of the Order of St. Basil the Great and programs 
offered at the Basilian Spirituality Center visit https://stbasils.com/

To purchase the book “Catechism of the Ukrainian Catholic Church, 
Christ Our Pascha ” visit the Byzantine Church Supplies Store at 

http://ukrcathedral.com/byzsup/

For information on the “God With Us” Series visit 
http://www.godwithusbooks.org/

Basilian Spirituality Center hosts “What Do We Believe?”  
Catechist Formation Program 

(continued from previous page)

Photos of Marie 
Nester during the 

presentation about 
the  “God With Us” 

Series.

Photos and Article by:
Teresa Siwak
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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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Хор Українського Католицького Архикатедрального 
Собору Непорочного Зачаття у Філадельфії, ПА; 

Керівник: Богдан Генгало

«Соловейки» (мол. група) — учні Нашої 
Української Рідної Школи, Дженкінтавн, ПА; 

Керівник: Галина Боднар, Піано: Любов Щуйко

Академія св. Василія Великого, Дженкінтавн, ПА; 
Керівник: Леся Пенкальська

Хор «Боян» Української Католицької парафії 
Успіння ПДМ, Перт Амбой, НДж;

Керівник: Алла Коростіль

Фåсòиâаль Укðаїнських Р³здâÿних Колÿдок - 14-го с³чнÿ 2018 ð. 
Укðаїнський Каòолицький Аðхикаòåдðальний Собоð Нåпоðочного Зачаòòÿ, Ф³ладåльф³ÿ , ПА

«Соловейки» (ст. група) — учні Нашої Української Рідної Школи, Дженкінтавн, ПА; 
Керівник: Галина Боднар, Піано: Любов Щуйко
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Дитячий Хор Нашої Української Рідної Школи, Дженкінтавн, ПА; Керівник: Галина Боднар, Піано: Любов Щуйко

Фåсòиâаль Укðаїнських Р³здâÿних Колÿдок - 14-го с³чнÿ 2018 ð

Молодіжний Хор Української Баптистської Церкви, Філадельфія, ПА; Керівник: Іван Веленчук

Ансамбль бандуристів «Шаблі Кобзарів»; 
Керівник: Галина Боднар

Чоловічий Хор «Дзвін», Філадельфія, ПА; 
Керівник: Нестор Кизимишин

Диâ³òьсÿ â³дåо з фåсòиâалю на нашому канал³ YouTube â
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

(пðодоâæåннÿ з попåðåдньої сòоð³нки)
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Зведений Хор всіх учасників Фестивалю Різдвяних Колядок;
 Керівник: Богдан Генгало

Дует бандуристів «Берегиня»; Галина Боднар і 
Юлія Ступень

Вокальний Амсамбль «Леополіс Консорт», 
Бруклін, НЙ; Керівник: Андрій Легкий

Камерний хор «Аколада», Філадельфія, ПА; 
Керівник: Богдан Генгало

Митрополит Стефан Сорока

Катедра була наповнена виконавцями та 
глядачами.

Диâ³òьсÿ фоòогðаф³ї на 
http://ukrcathedral.com/

Photos.html

Photos by: Teresa Siwak, 
Peter Bilyj and Tatianna

Фåсòиâаль Укðаїнських Р³здâÿних Колÿдок - 14-го с³чнÿ 2018 ð

(пðодоâæåннÿ з попåðåдньої сòоð³нки)
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Members of Sacred Heart Ukrainian Catholic Church choir from Johnson City, NY sang a concert of 
Ukrainian Christmas carols in Ascension Ukrainian Catholic Church in Sayre, PA on Sunday, January 7 
(Christmas on the Julian calendar). The concert was approximately 25 minutes in length. Eugene Czebiniak, 
the choir director, also sang the solo during the Christmas Carol — “Ne plach Rackhyle/Не плач Рахиле” 
(Do Not Cry Rachel), while, brother-in-law, Victor Czumak stepped in to direct the choir.  Almost 50 
parishioners and guests were present and enjoyed the beautiful and moving singing.  Afterwards, a 
reception was held in the former parish hall with coffee and sweets for all present.  Pictured in the center 
are pastor, Fr. Teodor B. Czabala, Jr, choir director Eugene Czebiniak, and Rev Deacon John Hobczuk 
surrounded by the members of the choir who were able to be present. The concert was open to the public. 
(Article by: Fr. Teodor B. Czabala, Jr.)

Sayre, PA parish hosts Christmas Concert

St. Joseph’s Ukrainian 
Catholic Church

Winnipeg, Manitoba

Photo taken
Monday January 15, 2018

10:45 am
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Christmas Concert at Assumption Parish, Perth Amboy, NJ
Thanks to the parish 
youth group “Svitanok” 
for presenting a beautiful 
selection of carols, to 
our younger children for 
putting together  Vertep 
( Christmas Play) and 
to our famous parish 
choir “Boyan” for singing 
popular Christmas 
carols. It was an 
outstanding teamwork 
effort and a successful 
parish event. Rev. Ivan 
Turyk would like to thank 
all those who gave their 
time and talents to make 
that afternoon possible, 
especially  Mrs. Iryna 
Borsa  and Mrs. Olga 
Lytvyn for preparing 
children’s program, 
parents of children 
for bringing  them to 
rehearsals, Mrs. Alla 
Korostil  for leading the 
choir “Boyan”, the choir 
members for sharing 
their talents and voices in 
the Christmas Joy. May 
God bless each and 
every one of you this 
year and forever. 



28 ñ³÷íÿ 2018 p.  11

Christmas Eve Holy Supper in Perth Amboy, NJ

On Christmas Eve, January 6th, 2018 the Assumption parish in Perth Amboy, NJ sponsored a traditional 
Holy Supper (Sviaty Vechir ) for all parishioners and guests. Many tasty dishes were prepared and shared. 
Filled with the spirit of the carols and poetry, more than one hundred people truly enjoyed a traditional 
Christmas foods in anticipation of Christ’s birth

Classroom Blessings 2018 
at Assumption Catholic 

School, Perth Amboy, NJ

On Friday January 12, the staff and students 
of ACS in Perth Amboy, NJ  celebrated the 
feast of Theophany (Baptism of the Lord ) with 
a special ceremony. After morning Liturgy, Fr. 
Ivan walked around the school and blessed 
every room in the school with a sprinkle of holy 
water. He was accompanied by a small choral 
group led by 8 grade students.



28 ñ³÷íÿ 2018 p.  12

Assumption Catholic School in 
Perth Amboy Hosts 

Annual Christmas Concert

Students in Pre-K through Grade 8 sang Christmas Carols and 
told the story of the birth of Jesus Christ at ACS Annual Christmas 
concert. The terrific show was directed by music teacher, Miss Anna 
Lawrence and Mrs. Melanie Lawrence. All in attendance agreed the 
performance was a great way to kick off the holiday season and the 
children truly enjoyed entertaining the packed auditorium. The school 
staff did an amazing job, and the Christmas songs, the costumes 
and the true message of Christmas all came through. The show 
concluded with Rev. Ivan Turyk, Pastor and School Administrator of 
Assumption School in Perth Amboy, NJ thanking all of the teachers 
involved and wishing all a blessed and Merry Christmas.

Rev. Ivan Turyk

Nativity
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Saint Basil 
Academy News:

7th GRADE PRACTICE EXAM
Saint Basil Academy will offer 
the 7th grade practice exam on 
Saturday, March 3rd at 8 AM.

Register online at https://www.
stbasilacademy.org/admissions/.

To schedule a Shadow Day, visit 
https://www.stbasilacademy.org/
admissions/visit-us/.

For more information, please 
contact Mrs. Kimberley Clearkin, 
Director of Admissions, at 215-
649-9083.

Grade 8 Ring Ceremony at Perth Amboy School
The Christmas week was 
a very busy week for the 
Assumption School Class 
of 2018. They celebrated 
their last Saint Nicholas 
Day at ACS, followed 
by the day they have 
been waiting for since 
September. After Divine 
Liturgy on Friday they 
received their class ring. 
They were so excited 
on their way to church 
that it almost seemed 
as if they were floating 
on air! When Liturgy 
was finished Father Ivan 
spoke to the class on the 
symbolism of the ring 
and Mrs. Shumny, our 
principal, congratulated 
them on their 
accomplishment. The 

ceremony was followed 
by a celebratory light 
breakfast. After spending 
some time with their 
parents they returned to 
school where they went 
to each class to have the 
teachers and students 
turn their ring for luck. 

As the year continues 
we know that the Class 
of 2018 will continue to 
lead by good example. 
Time will pass all too 
quickly and in the blink 
of an eye it will be time 
to say farewell to this 
outstanding class. Until 

then we look forward 
to watching the Class 
of 2018 continue grow 
reflect Jesus in their daily 
routines, and hope that 
they continue to make 
wonderful memories that 
will follow them into the 
next chapter of their lives.
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      METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA 
Ukrainian Catholic 

810 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pennsylvania 19123-2097  

Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377  
ukrmet@ukrcap.org 

 
No.  47/2018 O               Office of the Metropolitan 
This Number Should be Prefixed to Your Reply 
 
 

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ КАТОЛИЦЬКИХ ШКІЛ 
Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока 

Єпископ Помічник Іван Бура 
Єпископ Помічник Андрій Рабій 

 
 
 Національний тиждень Католицьких шкіл пройде з 28 січня по 3 лютого 2018 
р. в Українській Католицькій Школі св. Миколая в Майнерсвилл, Пенс., Українській 
Католицькій Школі св. Миколая в Пассейку, Н. Дж., Українській Католицькій Школі 
Успення Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, Н. Дж., та в Василіянській Академії 
на Факс Чейч, Пенс. 
 
 Тема цьогорічного тижня: «Католицькі школи: Навчай. Служи. Веди. Досягай 
успіху», - вказує на те, ким покликаний бути кожен, хто пов'язаний з католицькою 
школою.  Наші школи відзначають цей тиждень літургіями, днями відкритих дверей 
та різноманітними заходами для учнів, родин, парафіян і членів громади.  Цими 
заходами школи звертають увагу на вартості, які пропонує католицька освіта 
молодим людям, їх внесок в життя Церкви, місцевої громади та країни. 
Ми сердечно дякуємо всім, хто є членом родин наших чотирьох шкіл.  Ми високо 
цінуємо і вдячні духовенству, сестрам монахиням, адміністраторам, вчителям і 
всім, хто їх підтримує, за уділення своїх талантів і знань. Це дає можливість кожній 
школі відображати багатство життя в Ісусі Христі.  
 
 Окрема подяка батькам, які, прагнучи найкращого  для своїх дітей, уділяють 
свою любов і підтримку працівникам шкіл та студентам.  Ми захоплені вашою 
величезною особистою та фінансовою жертовністю у забезпеченні високих 
стандартів освіти та релігійного формування ваших дітей.  

(Пðодоâæåннÿ на сò. 15)
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 Понад усе ми захоплюємося і бажаємо найкращого кожному студенту кожної 
школи.  Найвищі ідеали католицької школи можуть лише заохочувати кожного 
студента домагатися бути найкращим у навчанні, у пошуку шляхів застосування 
своїх знань для служіння іншим і в прикладі провідництва.  Ми молимося за 
кожного студента, який зростає в навчанні та зрозумінні необхідності досягнення 
найвищих результатів у своїй католицькій школі.  Ви всі зростатимете через 
близькість з Ісусом, коли намагатиметеся повністю відповідати своєму покликанню 
бути відданими студентами гідних українських католицьких шкіл. 
 
 Ми особливо вдячні за змістовний приклад досконалості, який кожна школа 
показує Церкві і громаді, складовою частиною яких вона є. Досягання високих 
стандартів в католицькій освіті позитивно заохочує інших виділятися особистістю 
та способом життя в своїй громаді.  Католицька школа здійснює свою місію 
натхнення інших до досконалості, і таким чином до повноцінного життя  в Ісусі 
Христі.  
  
 Особливо помічними є окремі організації та бізнеси, які надають фінансову 
підтримку нашим українським католицьким школам.  Доброчинні внески від осіб і 
груп, які прагнуть підтримати католицьку освіту і релігійне формування в наших 
школах, полегшують ці завдання.  Такі поважні доброчинці справді живуть 
закликом Ісуса Христа до повноти життя.  Що може бути кращим, як уділення від 
своїх статків і благословення дітей, які зростають у пізнанні віри?  Обирайте 
фінансову підтримку наших українських католицьких шкіл у здійснені їхнього 
святого завдання вчити і приготовляти наших дітей до навчання, служіння. 
провідництва та успіху. 
 
 Усі, хто дотичний до українських католицьких шкіл, будуть в особливий 
спосіб згадані в наших молитвах впродовж Національного тижня католицьких шкіл.  
Нехай наші серця сповняться вдячністю, щоб ми всі продовжували зростати в 
наших громадах через нашу віру, знання і служіння Богові.  
 
Нехай Бог щедро благословить вас лише йому відомими шляхами! 
 
Січень 2018 р. 
 

(пðодоâæåннÿ з попåðåдньої сòоð³нки)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ КАТОЛИЦЬКИХ ШКІЛ
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Владики зд³йснили у Льâоâ³ чин осâÿчåннÿ âоди

У п’ятницю, 19 січня, 
на свято Богоявлення, 
на площі Ринок 
у Львові відбувся 
традиційний щорічний 
чин освячення води за 
участю духівників усіх 
християнських конфесій 
міста.

Про це повідомили 
сьогодні, 19 січня, в 
прес-службі Львівської 
міськради, де також 
запевнили: «У 
цьогорічному освяченні 
води взяло участь 
духовенство Української 
г р е к о - к а т о л и ц ь к о ї 
церкви, Української 
православної церкви 
Київського патріархату, 
У к р а ї н с ь к о ї 
а в т о к е ф а л ь н о ї 
п р а в о с л а в н о ї 
церкви, Української 
п р а в о с л а в н о ї 

церкви, Вірменської 
а п о с т о л ь с ь к о ї 
церкви, Римо-
католицької церкви 
та протестантських 
церков».

Молитву очолив 
владика Андрій Рабій, 
єпископ помічник 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
архиєпархії УГКЦ у 
США, який зазначив: 

«Наша львівська 
громадо, гості нашого 
чудового міста Львова, я 
вас усіх вітаю. Сьогодні 
ми тут зібрались, щоб 
освятити воду. Це 
чудове, надзвичайне 
свято. 12 днів тому ми 
святкували пришестя 
Ісуса. Сьогодні ми його 
вітаємо, як чоловіка, що 
виходить на свою місію 
– проповідувати добру 
новину, про спасення 
нас з вами, таке для 
нас бажане і потрібне. 
Це надзвичайне 
свято. Ми це свято 
також називаємо 
Богоявленням, бо 
Бог нам явився, щоб 
нагадати, що він про 
нас не забуває, що він 
з нами».

Владика Андð³й Раб³й 

(Пðодоâæåннÿ на сò. 17)
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Владика Андрій Рабій 
також запевнив: 
«Зрозумійте, народе, 
що з нами є Бог. Перед 
тим люди знали Бога як 
Бога Отця. Але ніхто 
не знав за другу особу. 
Це велика радість, що 
Бог явився нам, він 
один Бог, але у трьох 
особах. Їх єднає та 
любов, що вони мають, 
бо Бог є любов. Якщо є 
любов, там нема чвар, 
там присутнє добро 
і доброта. Ми, люди, 
сотворені на образ 
Божий. Ми усі маємо 
не тільки розум, душу, 
але і те бажання, щоб 
ми всі були разом. Ми 
– суспільні істоти, ми 
потребуємо бути разом, 
бути у єднанні. Бог нас 
тут разом зібрав, щоб 
ми знов повторили те 
чудо, що сталось дві 
тисячі років тому на ріці 
Йордані».

Владика Андрій Рабій 
також зазначив: «Нас 
єднає молитва. Наша 
чудова українська нація 
– ми також усі поєднані, 
ми разом. Це нас єднає 
– наша культура, земля, 
традиції. Ми стільки 
всього маємо, що є одне. 
Нам треба єднання. Це 
треба плекати кожного 
дня. Ми всі пам’ятаємо 
Андрея Шептицького. 
Рідна хата для нього 
була саме Україна. Він 

Владики зд³йснили у Льâоâ³ чин осâÿчåннÿ âоди

багато говорить про 
те, що треба плекати 
єдність і єднання у 
нашому народі. Народ 
є єдиний тоді, коли стає 
монолітом, коли думкою 
і серцем є одним, тоді ми 
є сильні, тоді ми можемо 
осягнути багато чого. 
Наша нація має чудову 
історію. Ті Йорданські 
свята є цінними, бо 
ми можемо пригадати 
те, що нас єднає – 
віра у Бога і наша 
батьківщина».

Натомість митрополит 
Львівський і 
Сокальський УПЦ 
КП, владика Димитрій 
(Рудюк), запевнив: «Я 
хотів би звернутися до 
вас із словами подяки 
за те, що ви сьогодні 
зібралися на цій площі 
Ринок для того, щоби 
освятити воду, яку 

наш народ називав 
б о г о я в л е н с ь к о ю , 
х р е щ е н с ь к о ю , 
святинною, і дуже 
побожно до неї 
відносився. На річці 
Йордані десь так 
само приблизно було 
зібрано людей, коли 
проповідував Іоан 
Предтеча. Ці люди не 
знали, про кого він 
проповідував – він 
закликав до покаяння і 
казав, що гряде велика 
людина. І ось одного 
разу він серед цього 
натовпу людей в далині 
побачив Ісуса Христа 
і сказав: ось Агнець 
Божий!».

Владика Димитрій також 
зазначив: «Прекрасно 
в церковних піснеспівах 
цей день описано: 
«Вчора ми Тебе бачили 
в яслах покладеного, 

а сьогодні бачимо 
Тебе на Йордані, 
що охрещується». 
Прекрасно сказано, і в 
цих словах велика тайна 
пришестя у світ Сина 
Божого, Ісуса Христа. 
Я вас щиро вітаю вас 
усіх і дякую владиці 
Андрію. Набирайте 
цю воду, кропіться 
нею, споживайте її, 
зберігайте її – вона має 
велику святиню в собі. 
Христос охрещується! В 
річці Йордані!».

h t tp ://dai ly lv iv .com/
news/kultura/vladyky-
k h r y s t y y a n s k y k h -
konfesii-lvova-zdiisnyly-
chyn -osvyachennya-
vody-54171

Владика Андð³й Раб³й 

(Пðодоâæåннÿ на сò. 17)

(пðодоâæåннÿ з попåðåдньої сòоð³нки)
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Sisters Servants of Mary Immaculate 

64th HOLY DORMITION PILGRIMAGE 
August 11-12, 2018 

“MARY, OUR MODEL OF PRAYER 
“Do Whatever He Tells You…” 

             Presided by 
         His Beatitude  
Sviatoslav Shevchuk 

 

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 

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 

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 
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«Будьòå милосåðдн³, ÿк ³ Оòåць âаш милосåðдний» (Лк. 6, 36) 

Всечесний отець 
Василь Харук 
призначений 
Місіонером 

Божого милосердя 
в Українській 
Католицькій 
Архиєпархії 
Філадельфії.

На 50-л³òò³ Владики Вåнåдикòа у 
Льâ³âськ³й сåм³наð³ї сâ. Духа. 16 с³чнÿ. 

28 січня 2018 p.

Дорогі друзі! “Притча 
про Блудного Сина”- 
одна із найкращих 
притч, бо головною 
наукою та повчанням є 
безконечне милосердя 
люблячого батька, 
який ніколи не втратив 
надії на повернення 
додому свого блудного 
сина.

Тому ми можемо 
називати ще цю 
п р и т ч у , » П р и т ч е ю 
про Милосердного 
Батька»,бо його 
приклад надихає нас 
поступати так само.  
Чи ми готові бути 
терпеливими та ніколи 

Владика 
Венедикт 

започаткував 
спеціальний 
фонд для 
стипендій 

семінаристам. 
Многаÿ 

л³òа, 
Владико!

не втрачати надії на 
те, що на наш погляд 
вже втрачено,або 
загублено?

Чи ми готові подати 
руку допомоги нашому 
братові, сестрі, синові, 
д о ч ц і , п р и я т е л е в і 
або навіть тим, які 
нас ненавидять?Чи 
готові ми простити та 
забути їхні провини та 
помилки. Чи ми готові 
бути співчутливими 
та милосердними до 
наших ближніх, які 
пішли неправильною 
дорогою?

Дорогі брати та сестри, 
завжди пам’ятаймо, що 
любов та милосердя 

даровані нам від 
Господа.Чи не повинні 
ми цим даром ділитися 
з нашими ближніми? 
То ж стараймося 
практикувати в нашому 
християнському житті 
прощення та милосердя.

Ці чесноти 
дають нам змогу 
обожествлюватися та 
ставати ближче до 
нашого Небесного 
Отця, який нас завжди 
терпеливо чекає, 
щоб пробачити нам 
та нас з любов’ю та 
милосердям взяти в 
свої обійми.  Отже, 
«Будьмо милосердними, 
як Отець наш Небесний 
милосердний!” Амінь.
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5 PM

Сâÿòкуємо 50-ð³ччÿ Владики Вåнåдикòа
У Каòåдð³ сâ. Миколаÿ â Ч³каго, Нåд³лÿ, 21-го с³чнÿ 2018 ð.

Photos from St. Nicholas Ukrainian Catholic 
Cathedral Facebook Page

Юâ³лåй Вдÿчносò³ òа Єдносò³
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LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS OF AMERICA 

 ANNUAL LENTEN RETREAT 
March 16, 17, 18, 2018 

ST. MARY’S VILLA RETREAT CENTER, SLOATSBURG, NY 
 

On January 1, 2018 Pope Francis recommended leaving behind “all sorts of 
useless baggage”. His recipe for getting down to the essentials includes 
setting aside a moment of silence daily to be with God in order to 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. And in one sense that is repentance. According to 
“Mr. Webster”, repentance means to regret for some wrong doing in the past. 
Christ message is “repent for the kingdom of heaven is at hand.”  

 Repentance is an ongoing part of life. Christ Our Pascha, the catechism of 
the Ukrainian Catholic Church states that “On-going repentance is not about 
focusing on one’s faults and offenses. It is first of all, in discovering God’s 
love. In the light of God’s love we realize to what extent sin separates us 
from Him and prevents us from abiding in God’s love.” (# 454) The purpose 
of this retreat is for us to put aside time to be with God and rediscover what 
really matters, to become aware of God’s unconditional love and limitless  
mercy which enables us to lead a life of repentance and  transformation.   

His Excellency Bishop John Bura, who will conduct the retreat, was ordained  
by Metropolitan Ambrose Senyshyn, served in many parishes, was Rector of 
St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary in Washington, D.C.  He was 
Apostolic Administrator of St. Josaphat Eparchy in Parma, Ohio and 
presently is Auxiliary Bishop of the Archeparchy of Philadelphia serving as 
Ambassador of the Ukrainian Greek Catholic Church in Washington, DC. 
 
 

REGISTRATION  FORM  FOR  LUC  LENTEN  RETREAT  2018 
Retreat begins on Friday at 7:30 pm (arrivals by 7:00pm)  

 
 

     NAME:    _____________________________________________________________   
 
   ADDRESS:  ____________________________________________________________   
 
    CITY:   ____________________________                   STATE: _______  ZIP:________   

 

    I WILL ARRIVE ON: ___________________   AT APPROXIMATELY: ________P.M. 
   
Please note that there will be no meal served Friday evening. Be sure to have your supper before you arrive.  
As always, there will be hot and cold beverages, snacks and fruits available at all times.  
  

RETREAT COST:   $ 175. 00  Per Person  DEADLINE:   MARCH 2, 2018 
MAKE CHECKS PAYABLE TO:  LEAGUE OF UKRAINIAN CATHOLICS 

Complete and Mail to: Marion C. Hrubec 400 Dewey Avenue, Saddle Brook, NJ 07663 
 

                                                                               [ Paid  ___    Check # _________ ] 
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Open Position - Administrative Assistant

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

Position Opening

Development Office 
Sisters of the Order 
of St. Basil the Great, 
Fox Chase, Manor, PA

The Sisters of the Order of Saint Basil the 
Great are seeking to hire an assistant for 
their Development Office.  This position 
involves doing various administrative 
projects (processing of donations, data 
entry, letter writing, answering the 
telephone, helping with special events, 
etc.), with primary importance on assisting 
the Development Director and keeping 
the Development Office organized.  Must 
be bilingual in English and Ukrainian.  If 
interested, please send your resume to 
dabusowski@stbasils.com



Паломницòâо Укðаїнської Каòолицької Цåðкâи до Сâÿòої Зåмл³ 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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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                         

 2018 
 

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! 
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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 

* 

Десять Заповідей 

Коли:  25-29 червня 2018 (8:30 – 3:30) 
Де:   

Духовний центр Сестер Василіянок  
710 Fox Chase Road, Fox Chase Manor, PA 19046 

 

Програма табору передбачає поєднання духовної та культурної 
спадщини українського народу. Тема побудована на Десяти Заповідях. 
Десять заповідей Закону розміщені були на двох скрижалях, бо в них 
містяться два види любові: любов до Бога і любов до 
ближнього.  Вказуючи на ці два види любові, Господь Ісус Христос на 
запитання, яка заповідь найважливіша в Законі, сказав: "Полюби Господа 
Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. 
Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї: люби 
ближнього твого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджується 
весь Закон і Пророки" (Мт. 22, 37–40).  

Усе це вивчатимемо під час катехитичних занять, співу, прикладного 
мистецтва, вишивання, Драматичного Гуртка та ігор. Кількість місць 
обмежена до 25 дітей! Участь у таборі лише за попередньою реєстрацією! 

Для отримання детальнішої інформації телефонуйте: 215-379-3998. 
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The church that thrives in a ghost town

By Owen Amos BBC News, Centralia, Pennsylvania 

The town of Centralia 
has been left to die - but 
its last remaining church 
is thriving.
In Pennsylvania's coal-
mining mountains, there's 
an empty grid where a 
town once lived.
Once, there were homes 
and gardens. Now there 
are weeds.

Before Centralia started 
burning from below, 
more than a thousand 
people lived here. At the 
last count, there were six.

The roads remain - on 
Google Maps, they 
have names like Railway 
Avenue and Apple Alley 
- but on the ground, they 
are ghost streets. 

Nameless. Silent. Stripped 

bare. Anonymous in 
every sense.

On the horizon, though, 
a piece of Centralia 
survives.

A white church rises 
between black trees. A 
blue dome shines against 
the snow.

Its congregation has left 
town, but Centralia's 
Ukrainian Catholic 
Church isn't going 
anywhere.

John Mayernick Sr 
was born and raised in 
Centralia, back when it 
was a living, breathing, 
coal-mining town.

"Everybody watched out 
for each other," he says.

The church is built on the steep hillside 
above Centralia 

The church (top left, with blue dome) overlooks what was 
Centralia's main road

"If you did something 
wrong, and someone 
didn't like it, they'd say 
'I'm going to call your 
dad', and that was the 
end of it. 

"And buddy - you better 
get home quick, because 
you didn't want that to 
happen."

But, on 27 May 1962, 
Centralia changed. A fire 
spread from a surface 
mine to underground 
seams, and kept burning.

(It's not known how the 
fire started, but "the 
most widely accepted" 
explanation - according 
to the state - is that 
workers set fire to a 
nearby rubbish dump.)

More than $7m was 
spent trying to stop the 
fire, but it didn't work. In 
1983, the US Congress 
approved a $42m 
package to relocate the 
residents.

By then, John had already 
moved to Numidia, 
eight miles north. But, 
although Centralia was 
disappearing, he kept 
coming to the blue-

(continued on next page)



domed church where he 
was baptised.

More than 40 years 
later, he's still here. 

"This was our church," 
he says, looking at the 
stained-glass windows.

"Everybody in my family - 
they were baptised here, 
went to communion here. 
Even buried here, some 
of them.

"I could have gone to 
[churches in] Berwick, 
or Mount Carmel, or 
Marion Heights. But as 
long as it's going, I'll 
keep coming."

A church in a place with 
no people needs deep, 
strong foundations, or 
it crumbles. Joanne 
Panko's family is one of 
those foundations.

Joanne, 67, was baptised 

The church that thrives in a ghost town
(continued from previous page)

here, as was her mother. 
Her grandmother also 
worshipped here, after 
arriving from Europe in 
her 20s.

In 1987, with the 
fire burning, Joanne 
left Centralia for 
Bloomsburg, a 19-mile 
drive away. Did she think 
of finding a new church?

"Never," she says, sitting 
on a pew with her 
grandson. "Never."

Mary Anne Mekosh's 
family is another 
foundation. Like Joanne, 
Mary's parents and 
grandparents came here.

She left Centralia after 
high school, moving 
to the Washington DC 
area, but now lives five 
miles south of the town.

Mary, 68, is proud of 
her church - "We're 

stable, and we want it 
to continue" - but is sad 
that Centralia was left to 
die.

"I'm not someone who 
hates our government, or 
thinks it's incompetent," 
she says. 

"I just don't understand 
how this was allowed to 
happen. I really believe 
the fire could have been 
put out in the early days."

By the 1980s, Centralia 
was fading from the map, 
like a photo developing 
in reverse. 

When the fire started, 
there were five churches 
in the town. One by 
one, they disappeared. 
In 1986, the Ukrainian 
church - built in 1911 - 
almost followed.

"It was on its last breath," 
says Father Michael 
Hutsko, the pastor.

"The church would have 
been knocked down, 
and all that would 
have remained was the 
cemetery."

But, as the state 
oversaw the clearance 
of Centralia, Archbishop 
Stephen Sulyk ordered a 
survey under the hillside 
church.

"So they drilled, and they 
found solid rock [rather 
than coal]," says Father 
Hutsko.

"That's so scriptural. 
'You are Peter and upon 
this rock I will build my 
church.'"

The building was 
saved, and - with the 
help of families like the 
Mayernicks, the Pankos, 
and Mekoshes - the 
church kept watching 
over Centralia.

In November 2015, the 
head of the Ukrainian 
Catholic Church, Major 
Archbishop Sviatoslav 
Shevchuk, visited 
Centralia during a tour 
of the US.

He was so impressed 
by the church, it was 
made a pilgrimage site. 
A framed letter on the 
church wall, complete 
with the patriarch's 
golden seal, confirms the 
honour.

The first pilgrimage took 
place in August 2016, 
with 500 - 600 visitors 
from across the US. 

Another took place in 
2017, and the next is 
planned for the last Father Michael Hutsko outside the Assumption 

of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic 
Church in Centralia (continued on next page)
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Sunday in August 2018.

"We invite people 
worldwide to join us," 
says Father Hutsko. "We 
really want to extend it - 
it's not just for Ukrainian 
Catholics."

Father Hutsko became 
pastor in Centralia in 
August 2010, but knew 
the town as a boy.

"I went to seminary in 
1976 with someone from 
the parish," he says.

"I would come to visit 
him - his family had a 
little grocery store in 
their home - and it was 
always a special place."

After their Sunday 
morning service, 
Father Hutsko and his 
congregation stay for 
drinks and doughnuts at 
the back of the church. 

"There's nowhere else 
in town to go," he says, 
smiling.

As the smell of incense 
lingers, old neighbours 
catch up over coffee, 
while younger 
parishioners race 
between the pews.

"We lost the town, but we 
didn't lose the church," 
says Father Hutsko.

"As a priest, that gives 
me great uplift, great 
feeling, both spiritually 
and socially."

Father Hutsko - who has 
another parish in Mount 
Carmel, four miles west 
- is confident the church 
will survive "longer than 
I'm going to be alive".

"When you look back, it 
was saved in 1986 for 
something greater," he 
says.

"I think the history is 
unfolding before our 
eyes. The final chapter 
hasn't been written yet.

"We don't know what it's 
going to be, but when I 
look back I see the hand 
of God, really, in all of 
these things.

The church that thrives in a ghost town
(continued from previous page)

The church has around 50 regular parishioners 

BBC News Centralia, Pa. Church 
Story Read by 1.4 million Viewers 
Worldwide within 24 hours

Owen Amos, the BBC News writer who 
wrote the story “The Church That Thrives in a 
Ghost Town,” about the thriving Assumption 
of the Blessed Virgin Mary Ukrainian 
Catholic Church in Centralia, Pa. notes that 
after appearing on the BBC News website, 
within the first 24 hours, the story was seen 
worldwide by “almost 1.4 million readers so 
far, with an average ‘engaged time’ of 73 
seconds (meaning most people read it all)."
 
The original story can be read at the following 
BBC News link:  http://www.bbc.com/news/
world-us-canada-42781736

"I can't help believe 
that something truly 
spectacular is going 
to happen here. Truly 
spectacular."

h t t p : / / w w w . b b c .
com/news/wor ld-us-
canada-42781736
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ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ В КАЛЕНДАРІ 2018 Р. 

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.   

30 ВЕРЕСНЯ 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.   
 
4 ЛИСТОПАДА ОБ 11 ГОД. РАНКУ БУДЕ ВІДСЛУЖЕНА АРХИЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ З  
  ОСВЯЧЕННЯМ НОВОГО ІКОНОСТАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ СВЯТОГО ІВАНА  
  ХРЕСТИТЕЛЯ В ВИППАНІ, Н. ДЖ.  

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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Сòð³òåннÿ Господнє
2-ого люòого

Лк. 2, 22-40. 

Святкуємо ще одне 
величне свято – 
Стрітеня Господнє. Вже 
сама назва свята – 
Стрітеня, тобто зустріч, 
вказує на одне з його 
важливих духовних 
значень, що всі духовні 
старання християнина 
повинні бути направлені 
до однієї мети – вміти 
зустрічати Бога у своєму 
житті. Прикладом цього 
є праведний Симеон, 
котрий удостоївся від 
Господа особливого 
дару. Він в особі 
дитятка Ісуса пізнав 
і зустрів на схилі 
свого життя особисто, 
б е з п о с е р е д н ь о 
очікуваного Месію, 
Божого Сина, Бога в 
його особі. Та перш, ніж 
зустріти Ісуса особисто, 
він вже зустрів Бога у 
житті своїм праведним 
життям: дотримуючись 
Божого закону, ревною 
молитвою, постом 
і чуванням. Завдяки 
праведному життю, він 
був щедро наповнений 
Божими дарами, 
світлом Святого Духа, 
як зазначає євангелист 
Лука: „І Дух Святий був 
на ньому. Йому було 
відкрито Святим Духом, 
що не бачитиме смерті, 
перш ніж побачить 
Христа Господа” (Лк. 
2, 25-26). І саме ця 
наповненість Божим 

світлом дала йому 
можливість пізнати в 
особі дитятка Ісуса 
Господа, Божого 
Сина, якого Марія 
і Йосиф принесли 
до Єрусалимського 
храму, щоб посвятити 
Його Богу і виконати 
приписаний законом 
обряд очищення. 

Приклад праведного 
життя святого Симеона 
пригадує нам важливість 
слів Христа: „Тож 
будьте досконалі, як 
Отець ваш небесний 
досконалий” (Мт. 5, 
48). А ця досконалість 
проявляється у 
наповненні душі 
християнина дарами і 
світлом Святого Духа, 
котрі допомагають 
нам розпізнавати 
і зустрічати Бога у 
нашому житті. Хоча 
ми не зустрінемо, не 
побачимо Бога нашими 
тілесними очима як 
Симеон, у цьому 
земному житті, але 
можемо розпізнати його 
присутність в духовний 
спосіб, очима віри у 
вигляді різних знаків 
любові, які Бог посилає 
нам. Тому важливими 
є також інші слова 
Христа: „Блаженні ті, які 
не бачили й увірували” 
(Ів. 20, 29). 

Закінчилось життя 
одного чоловіка, він 

помер і став 
перед Господом. 
Господь радісно 
його прийняв і 
показав йому 
все його життя, 
яке було подібне 
на довготривалу 
мандрівку. У 
цій мандрівці 
поряд зі слідами 
того чоловіка 
було видно 
ще чиїсь сліди. 
Той чоловік 
зрозумів, що це 
Господь ішов 
із ним через усе його 
життя. Але в деяких 
місцях ці сліди зникали, 
це відбувалося саме 
тоді, коли цей чоловік 
переживав важкі дні у 
житті. Тоді він здивовано 
запитав: „Господи, а 
чому у трудні хвилини Ти 
залишав мене одного?” 
Відповів Господь: „Ні, 
Я ніколи не залишав 
тебе самого, просто 
у ці скрутні для тебе 
хвилини Я ніс тебе на 
Своїх руках”.

Цей приклад багато 
про що говорять нам, 
бо хто проживає із 
Господом, з тим завжди 
перебуває Господь, 
навіть тоді, коли не 
звільняє нас від важких 
хрестів. Він завжди 
поруч, хоча ми не 
завжди це відчуваємо.
У події Стрітеня 
перетинаються дві 

дороги - людська і Божа, 
Божої любові, Симеона 
і Ісуса Христа. Чим 
частіше вони сходяться, 
п е р е т и н а ю т ь с я , 
відбувається зустріч 
людини з Богом, 
зростає почуття щастя, 
певність нашої дороги 
до Бога.

Хай Дух Божий 
наповнює нас світлом, 
щоб бачити Бога на 
дорогах життя, джерело 
нашого благословення і 
щастя. 

о. Михайло Чижович, 
редемпторист

http://www.cssr.lviv.ua/
word/?article=918
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Паòð³аðх Киїâський 
³ âс³єї Руси-Укðаїни 
УПЦ КП Ф³лаðåò 
(Дåнисåнко) у 
своєму посланні бажає 
українському народу 
миру, єдності та просить 
Господа, щоби «Він 
дарував нам перемогу 
над видимими і 
невидимими ворогами».

«У цей радісний 
святковий день вітаю 
вас, дорогі браття 
і сестри, з Різдвом 
Христовим і Новим 
роком. Вітаю зі святом 
Президента України 
Петра Порошенка, 
Верховну Раду, 
український уряд, наші 
Збройні сили, вірних і 
мужніх захисників нашої 
Батьківщини, які не 
шкодують навіть свого 
власного життя. Вітаю 
всіх наших земляків-
українців, розсіяних по 
всьому світу: в Америці 
і в Канаді, в Європі і в 
Австралії, які люблять 
свою Батьківщину і 
допомагають їй.

У ці радісні святкові 
дні подякуймо Господу 
нашому Ісусу Христу 
за Його безмежну 
любов до нас, грішних, 
щоб Він дарував 
нам перемогу над 
видимими і невидимими 
ворогами, мир, єдність 

українського народу і 
благоденство. Будемо 
керуватися у своєму 
житті правдою і 
любов’ю, які можуть 
привести нас до вічного 
блаженного життя. 
Нехай світлосяйне 
проміння Вифлеємської 
зірки осяює наші душі 
і серця світлом миру, 
любові і правди», - 
пише Предстоятель 
Київського Патріархату.

Паòð³аðх УГКЦ 
Сâÿòослаâ (Шåâчук) 
у своєму Різдвяному 
привітанні закликає 
звернути свою увагу на 
обездолених людей:
«Дорогі в Христі! Щоб 
гідно святкувати Різдво, 
ділімося з убогими – 
всякого виду бідності 
– тим багатством, 
яке ми, віруючі люди, 
посідаємо, насамперед 
духовними дарами, а 
відтак і матеріальними 
благами. Нехай 
прадідівська коляда, яка 
вітає Царя в бідному 
вертепі, буде для 
нас Божим заповітом 
наближатися до 
вбогих і збагачувати їх 
скарбами нашої святої 
віри. Похиляймося над 
Христом, присутнім 
у наших нужденних 
братах і сестрах, 
даючи їм відчути 
близькість Бога, який 
огортає кожного своїм 
безмежним милосердям 

і своєю безумовною 
любов’ю. Завітаймо 
з колядою до наших 
воїнів у місцях їхнього 
перебування – чи то 
в домівках, до яких 
вони повернулися 
після виконали святого 
обов’язку захисту 
Батьківщини, чи у 
військових частинах, чи 
на фронті. Навідаймося 
до постраждалих 
від бойових дій, 
приймімо до свого 
серця біль убогого та 
потребуючого – так 
ми приймемо Христа із 
Пресвятою родиною, 
збагатимо наш дім, 
родину та суспільство 
невичерпними Божими 
скарбами, «яких ані міль 
не точить, ані злодії не 
викрадають» (Мт. 6, 
19-20). До цього кличе 
нас свята Церква, коли 
співає: «Приготуймося 
нині духом і поспішімось 
зустрінути чистими 
очима і добрими 
ділами Того, хто своїм 
чудесним народженням 
схотів прийти до своїх. 
Він народжується у 
Вифлеємі, щоб нас, 
позбавлених райського 
життя, зі свого 
милосердя, знову до 
нього ввести» (Стихира 
з Вечірні Неділі перед 
Різдвом)».

Пðåдсòоÿòåль УПЦ 
(МП) Онуфð³й 
( Б å ð å з о â с ь к и й ) 

п о б а ж а в 
священнослужителям 
та мирянам здоров’я, 
спасіння та щастя:
«Нехай кожен із нас 
несе Народженому 
Спасителю смиренну 
вдячність за Його любов 
до нас, падших, за те 
самоприниження, яке 
Спаситель перетерпів, 
щоб нас возвисити, 
щоб повернути нам 
втрачене вічне життя і 
подарувати нам радість, 
яка робить наше життя 
щасливим і приємним 
ще тут, на землі.

Ще раз поздоровляю 
усіх Вас, дорогі брати 
і сестри, з Празником 
Різдва Христового. 
Бажаю усім здоров’я, 
спасіння і щастя. Нехай 
благодать радості, 
яку приніс на землю 
Син Божий, спочиває 
в наших смиренних 
серцях, як Він Сам, наш 
Спаситель і Господь, 
колись спочив на 
пречистих руках Своєї 
Матері, Пречистої Діви 
Марії.

Нехай радість, Божий 
мир і благовоління 
наповнюють наші 
сім’ї, нашу Українську 
Державу і увесь Божий 
світ. Амінь».

«Сьогодні, коли 

(Пðодоâæåннÿ на сò. 31)
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радіють на небесах 
Ангели і нічна темрява 
землі наповнюється 
світлом Вифлеємської 
зірки, направимо 
наші серця і молитви 
до Вифлеємської 
печери, щоб отримати 
благословення від 
Н о в о н а р о д ж е н о г о 
Христа Спасителя.- 
йдеться у різдвяному 
посланні Посò³йної 
К о н ф å ð å н ц ³ ї 
У к ð а ї н с ь к и х 
п ð а â о с л а â н и х 
є п и с к о п ³ â 
поза мåæами 
Укðаїни.- Відкриймо 
Но во наро дже ном у 
Спасителю наші 
серця, щоб вони 
стали тим місцем, в 
якому Він народиться 
і буде перебувати. 
Нехай маленький Ісус 
благословить вас, 
наповнить благодаттю, 
спокоєм, надією і 
духовною радістю, 
зміцнить вас духовно і 
фізично і подасть Свою 
благодатну допомогу 
нести ваш земний 
хрест. Нехай кожний 
з нас зрозуміє, що від 
сьогодні, ми не є одні, 
ми не є покинуті, ми не 
є сироти. З нами Бог!
Ще раз вітаємо вас 
з великим празником 
Різдва Христового і 
молитовно бажаємо 
вам, щоб Новий 

2018 рік був мирним 
і благословенним від 
Господа».

М и ò ð о п о л и ò 
Л ь â ³ â с ь к и й 
а ð х и є п и с к о п 
РКЦ Мåчислаâ 
М о к ш и ц ь к и й 
побажав кожному у час 
Різдва відкрити двері 
своїх серць Христові.
«Різдво – це час добрих 
слів, сімейних зустрічей, 
подарунків, святкового 
настрою... Христос 
посеред нас! Він прагне 
увійти і оселитися 
в кожній людині, в 
кожному людському 
серці. B світлі цієї істини 
про Божу Присутність 
бажаю кожному з Вас: 
відкрийте двері Ваших 
серць Христові! З Ним 
увійде до них мир, 
ясність, радість, надія, 
взаємне прощення, 
спасіння і життя», 
- зазначає Голова 
конференції римо-
католицьких єпископів 
України.

Консòанòинополь-
ський Паòð³аðх 
Ваðфолом³й у 
Різдвяному посланні 
нагадав, що у 2018 
році виповнюється 
с е м и д е с я т и р і ч н и й 
ювілей всесвітнього 
проголошення прав 
людини, Однак цю 

Декларацію, де 
висвітлено загальні 
високі ідеали, нині 
ігнорують та по-різному 
їх тлумачуть, «Церква 
не може ігнорувати ці 
загрози для людської 
особи, - пише Патріарх. 
- “Нема нічого більш 
священного за людину, 
природу якої прийняв 
Бог”. Ми боремося 
за людську гідність, 
для захисту свободи 
і справедливості 
людини, добре знаючи, 
що “справжній мир 
походить від Бога”, що 
трансцендентна тайна 
втілення Слова Божого 
та обоження людини 
по благодаті розкриває 
істину про свободу і 
про божественну долю 
людини...

Браття і чада у Господі,
Святкуймо разом 
Різдвяні святки 
благоволінням Слова 
Божого, що поселилося 
в нас, з насолодою та 
повнотою радості. На 
Фанарі ми молимося, 
щоб наш Господь і 
Спаситель, який втілився 
та спустився до рода 
людського, дарував 
кожному фізичне та 
духовне здоров’я в 
цьому новому році, 
разом зі спокоєм та 
любов’ю одне до 
одного. Нехай Він 

захистить Свою святу 
Церкву і благословить 
діла її служіння на 
славу Його святого та 
оспіваного Імені».

«Господь на землю 
зійшов, щоб людина 
на Небо піднялася, 
- наголошує у 
своєму посланні 
Пðåдсòоÿòåль УАПЦ 
Макаð³й (Малåòич). 
- Вітаючи Вас з Різдвом 
Христовим і Новим 
2018 Роком, Ваші 
Високопреосвященства, 
П р е о с в я щ е н с т в а , 
монахи, всечесні отці, 
Ваші родини та всі 
вірні УАПЦ, бажаю 
всім Вам у ці різдвяні 
дні духовної радості й 
церковного торжества, 
міцного здоров’я та 
всякого добробуту. 
Нехай мир Божий, який 
потрібний нашій Україні 
та всім тим, хто живе 
на нашій українській 
землі, а також Боже 
б л а г о с л о в е н н я , 
перебувають з Вами, 
Вашими родинами, 
з кожною людиною, 
яка робить добро, 
та з нашою славною 
Україною.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
holidays/69542
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«Я баæаю нам, щоб ми у цьому ðоц³ сòали ноâими, 
обноâлåними òа кðащими!» — Глаâа УГКЦ

Неділя, 14 січня 2018 p.

Сьогодні Василій 
Великий є для нас 
взірцем особи, яка 
хрещена Святим Духом. 
Відтак він допомагає 
кожній людині, кожної 
епохи рівняти стежки 
особистого життя для 
того, щоб прийняти і 
зустріти те спасіння, 
визволення, яке нам 
у повноті несе Ісус 
Христос.

Про це сказав Отець 
і Глава Української 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженніший 
Святослав у своїй 
проповіді до вірних 
під час Архиєрейської 
Божественної Літургії в 
храмі Святого Василія 
Великого в Києві. Адже 
цього дня, 14 січня, 
наша Церква відзначає 
велике свято Обрізання 
Господа Бога і Спаса 
нашого Ісуса Христа 
та Василія Великого, 
архиєпископа Кесарії 
Каппадокійської. 

У спільній молитві взяли 
участь: владика Богдан 
(Дзюрах), Секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ, 
а також отці, брати і 
сестри в монашестві, 
діти, парафіяни, 
прихожани.

На думку Предстоятеля, 
протягом теперішніх свят 

ми відчуємо дивний, але 
невтомний і невпинний 
рух наближення Бога 
до людини. Адже коли 
ми святкували Різдво, 
то тішилися, що Бог 
прийшов із Небес, щоб 
спасти усіх людей.

«Коли ми відкриваємо 
Святе Письмо, то 
слухаємо Божий голос, 
який промовляє до нас. 
Ми тоді відчуваємо, що 
Боже Слово звіщає нам 
нашого Господа, який 
до нас приходить. А Він 
є Богом грядущим, бо не 
залишився сам у собі, у 
своєму вічному щасті. 
Ба більше, Він не захотів 
себе відокремити від 
людини чи відкинути 
людину через її гріх. 
Наш Господь є Богом, 
який постійно приходить 
до людини, хоче бути 
поруч і навіть хоче бути 
в нас! А мета Божого 
наближення — осягнути 
повноту життя, щоб 
ми були в Ньому!» — 
такими слова звернувся 
Блаженніший Святослав 
на початку своєї 
проповіді.

За словами 
проповідника, коли ми 
дивимося на дитятко 
Ісуса в яслах на сіні, то 
бачили, як вічний Бог 
воплотився та взяв на 
себе повноту людської 
природи. Зокрема, 
апостол Павло 

говорив, що в Ньому 
з усією повнотою 
людської природи 
спочиває і вся повнота 
божества — усе те, 
що повне, досконале, 
до чого тільки може 
прагнути людина з її 
мріями, з бажанням 
кращого майбутнього 
та з бажанням бути 
вічно щасливою. 
Усе перебуває в цій 
маленькій дитині, яку 
сьогодні, на восьмий 
день, обрізають. Цифра 
вісім означає повноту 
Божої і людської 
природи в особі Сина 
Божого — нашого 
н о в о н а р о д ж е н о г о 
Спасителя.

Тож що саме потрібно 
для того, щоб досягнути 
мети, задля якої 
Христос народився між 
нами? На це питання 
відповідає нам ще 
один святий — Василій 
Великий, пам’ять якого 
ми сьогодні святкуємо, 
а місію — відкриваємо.
«Василій Великий був 
гласом, який волав 
у пустелі тогочасної 
культури та суспільства. 
Дороги, які він виправляв 
для Господа Бога, були 
дорогами людського 
серця. Благовісник 
говорив до серця 
людини і продовжує 
говорити про те, що 
ось Господь Спаситель 
приходить для того, 

аби нас звільнити 
з рабства гріха та 
смерті. Наше завдання 
— вирівняти дороги 
нашого особистого 
життя, а цим засобом 
є покаяння, тобто 
навернення людини 
до Бога, відкрити до 
Всевишнього глибину 
людського серця!» 
— наголосив на 
важливості постаті 
Василія Великого Глава 
Церкви.

Під час Архиєрейської 
Божественної Літургії 
присутні стали 
свідками висвячення 
нових священиків: 
Романа Славича, 
Івана Степанишина, 
Юрія Косача та 
Віталія Герасиміва. 
«Сьогодні ми будемо 
свідками свячень нових 
священиків. Якими вони 
будуть? Яке завдання 
вони отримають? Я 
думаю, що це випливає 
із сьогоднішнього 
Божого Слова. 
Мабуть, вони стануть 
тими благовісниками 
сучасної культури, 
сучасного світу. Проте 
вони матимуть особливу 
місію — сповіщати 
добрі новини, які 
ми так потребуємо 
на початку Нового 
року за юліанським 
календарем. Зміст цієї 

(Пðодоâæåннÿ на сò. 33)
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«Я баæаю нам, щоб ми у цьому ðоц³ сòали ноâими, 
обноâлåними òа кðащими!» — Глаâа УГКЦ

(пðодоâæåннÿ з попåðåдньої сòоð³нки)

новини — Бог з нами!» — 
зазначив Предстоятель. 
Він також їм побажав, 
аби щоденна Літургія, 
молитва і читання 
Святого Письма — стали 
тими трьома китами, на 
яких буде стояти їхнє 
духовне життя.

«У цей святковий день 
я хочу привітати вас із 
новим роком, який ми 

починаємо. Цей новий 
рік є не лише новим 
через те, що приходить 
нова дата. Насамперед, 
діло Боже є новиною, 
новизною, адже Він 
обновлює лице землі. 
Я бажаю нам, щоб 
ми в цьому році стали 
новими, обновленими 
та кращими! А відтак 
з усіма засобами для 
освячення, які подає 

нам Церква, обновили 
лице нашої України!» — 
наостанок звернувся до 
вірних Глава Церкви.

Варто зазначити, що 
Блаженніший Святослав 
також привітав 
усіх іменинників та 
іменинниць зі святом, а 
особливо звернув увагу 
на всю Василіанську 
спільноту, яка для всіх 

нас має бути учителем 
істинного покаяння!
Департамент інформації 

У Г К Ц h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / v i d e o /
y a _ b a z h a y u _ n a m _
shchob_mi_u_tsomu_
r o t s%D1%96_ s t a l i _
novimi_obnovlenimi_
ta_krashchimi__glava_
ugkts_81552.html

Папа Фðанциск â³дâ³дає 
укðаїнський собоð Сâÿòої 

Соф³ї â Рим³
Неділя, 28 січня 2018 p.

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, Отця і 
Глави УГКЦ.

О 16:00 Папа 
прибуде до собору 
Святої Софії, де його 
зустріне Блаженніший 
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 помолитися 
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 

(Пðодоâæåннÿ на сò. 33) (Пðодоâæåннÿ на сò. 34)

і став символом її 
відродження. Зустріч 
Папи з українськими 

мігрантами є знаком 



Папа Фðанциск â³дâ³дає укðаїнський собоð
 Сâÿòої Соф³ї â Рим³

(пðодоâæåннÿ з попåðåдньої сòоð³нки)

його пастирської 
турботи та виявом 
солідарності з 
українським народом, 
котрий вже декілька 
років страждає від 
війни на Донбасі», – 
вважає Блаженніший 
Святослав.

Додамо, що 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 
переслідування УГКЦ в 
Радянському Союзі. Із 
цих часів Папа пам’ятає 
християнські вітання 
українською мовою 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.
 
Секретаріат Глави 
УГКЦ в Римі

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / a n n o u n c e s / 
p a p a _ f r a n t s i s k _ 
v%D1%96dv%D1%96
 daie_ukrainskiy_sobor_
svyatoi_sof%D1%96i_v_
rim%D1%96_81526.html 

Укðаїнц³ â³дзначаюòь Дåнь Собоðносò³

22 січня 2018 p.

День Соборності відзначає Україна 22 січня, у день проголошення Акту возз’єднання Української 
Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки 1919 року на Софійській 
площі в Києві.

У цей день у столиці заплановано проведення офіційних урочистостей за участю керівництва 
держави, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, народних депутатів, громадськості, духовенства, науковців.

Зокрема, зараз у Києві відбувається церемонія покладання квітів до пам’ятників Тарасу 
Шевченку та Михайлу Грушевському за участь Перезидента Порошенка.

О 12:00 в «Українському домі» відбудеться урочисте зібранні з нагоди Дня Соборності України 
та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.
 
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/national_religious_question/69798

28 ñ³÷íÿ 2018 p.  34



 

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

28 ñ³÷íÿ 2018 p. 5 35

Happy Birthday!

З Днåм наðодæåннÿ!

February 1: Rev. Roman Pitula
February 3: Rev. Evhen Moniuk
February 6: Rev. Robert Hitchens

February 16: Rev. Mr. Donald Latrick
February 19: Very Rev. Archpr. John M. Fields

February 22: Rev. Uriy Markewych
February 26: Rev. T. Frank Patrylak
February 26: Rev. Myron Myronyuk

February 28: Rev. Ivan Turyk

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

Нåхай Добðий Господь Тðимає  
Вас у Сâоїй  Оп³ц³ òа Ùåдðо 
Благослоâиòь Вас. Многаÿ Л³òа!

Congratulations on your 
Anniversary of Priesthood!

В³òаємо з Р³чницåю Сâÿщåнсòâа!

February 12: Rev. Ivan Demkiv
(26th Anniversary)

February 14: Bishop John Bura ordained a 
Priest  (47th Anniversary)

February 21: Bishop John Bura ordained a 
Bishop (12th Anniversary)

February 27: Rev. Mr. Theodore Spotts
(18th Anniversary)

February 27: Most Rev. Stefan Soroka 
Enthroned as Metropolitan-Archbishop 

(17th Anniversary)

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

Нåхай Бог Обдаðує Багаòьма 
Благослоâåнними Роками Слуæ³ннÿ 
â Господньому Виногðаднику!

February 2018 - Ëþòèé 2018


