
VOL. 79 - No. 03 Óêðà¿íñüêà Âåðñ³ÿ11 ëþòîãî 2018 p.

Photo: Папа Франциск в Соборі Святої Софії, Рим, 28 січня 2018
Servizio Fotografico SPC, Радіо Ватикану - Українська редакція 

https://www.facebook.com/rvukr/posts/2164479457162668

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

Папа Франциск в українському соборі Святої 
Софії: «Кожного разу перед сном і вранці я 

зустрічаюся з українцями»
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Хочу розповісти вам 
один секрет. Перед 
тим, як іду на нічний 
відпочинок чи встаю 
вранці, я зустрічаюся 
з українцями… Ваш 
Блаженніший Святослав 
подарував мені ікону 
Пресвятої Богородиці 
в Аргентині. Я її привіз 
із собою до Рима. Він 
повернувся до своєї 
країни з Аргентини, 
а я мусив приїхати 
до Рима... Я щоразу 
молюся перед цією 
іконою Богородиці 
вранці та ввечері 
і закінчую молитву 
українською мовою. 

Цим поділився Святіший 
Отець Франциск під час 
зустрічі з українськими 
мігрантами в греко-
католицькому соборі 
Святої Софії в Римі 28 
січня 2018 року, куди 
прибув на запрошення 
Отця і Глави Української 

Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви Блаженнішого 
Святослава.

«Усіх вас сердечно 
вітаю і щасливий бути 
сьогодні разом із вами. 
Дякую вам за гостинність 
і за одвічну вірність, 

— вірність Богові та 
наступнику святого 
Петра», – сказав Папа 
Франциск до українців 
та духовенства, які 
прибули на зустріч із 
ним.

Наступник апостола 

Петра розповів, що 
входячи до цього 
святого місця – 
п р о к а т е д р а л ь н о г о 
собору, він з радістю 
споглядав обличчя 
українців. «Те, що 

(Продовження на ст. 2)
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сьогодні ми зібралися 
тут у братньому 
спілкуванні, спонукає 
нас подякувати також 
за багатьох тих, 
кого сьогодні немає 
поряд із нами, але які 
стали відображенням 
люблячого Божого 
погляду, зверненого на 
нас», – сказав Святіший 
Отець і згадав три 
постаті.

«Перший – кардинал 
Йосиф Сліпий, 125-
ту річницю з дня 
народження якого 
завершуєте святкувати. 
Він хотів і збудував 
цю сповнену світла 
базиліку, щоб вона 
стала яскравим 
пророчим знаком 
свободи в ті роки, коли 
ви не мали доступу до 
жодних святинь. Але 
завдяки пережитим 
і пожертвуваним 
Господеві стражданням 
він приклався до 
спорудження іншого 
храму, ще величнішого 
та прекраснішого 
– будівлі з живого 
каміння, якою є ви», – 
вважає духовний лідер 
всіх християн світу.

Другою постаттю, яку 
згадав Папа Римський, 
є єпископ Чміль, що 
упокоївся 40 років 

тому і тут похований. 
«Ця людина зробила 
для мене багато 
добра. У моїй пам'яті 
залишається живим 
спогад про те, коли 
ще молодим хлопцем 
я прислуговував йому 
під час Божественної 
Літургії. Від нього я 
довідався про красу 
вашої Літургії, з його 
розповідей дізнався про 
живе свідчення віри, 
глибоко вистражданої 
і загартованої 
страшними атеїстичними 
п е р е с л і д у в а н н я м и 
минулого століття. Я 
дуже вдячний йому 

і вашим численним 
героям віри — тим, 
хто, як Ісус, впали 
наче зерно на хресну 
ниву, принісши плідний 
урожай. Бо справжня 
християнська перемога 
— це знак хреста, наш 
стяг надії».

Третя постать, яку 
згадав Римський 
Архиєрей, – кардинал 
Любомир Гузар. «Ви, 
дорогий Блаженніший, 
несете його постать у 
своєму серці, і багато 
інших людей назавжди 
збережуть у собі його 
прихильність, доброту, 

невтомність і молитовну 
присутність», – сказав 
Святіший Отець.

Ці свідки минулого, 
вважає Папа Франциск, 
були відкритими на Боже 
майбутнє, тому дають 
надію в теперішньому. 
«Мабуть, багато серед 
вас мали ласку їх знати. 
Коли переступаєте поріг 
цього храму, згадуйте, 
пам’ятайте батьків і 
матерів у вірі. Бо вони 
є фундаментом, на 
якому стоїмо, тими, хто 
навчив нас Євангелія 
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своїм життям і надалі 
супроводжують нас і 
спрямовує в дорозі», 
– попросив Папа 
Римський.

Архиєрей відзначив, що 
Блаженніший Святослав 
говорив про матерів, 
бабусь, які передають 
віру своїм дітям. «І 
передавайте! Будьте 
сміливими в цьому. 
Дякуймо Господеві за 
тих жінок!» – закликав 
Папа Франциск.

Він зазначив, що на 
шляху нашої римської 
громади стабільним 
орієнтиром є ця ректорія. 
«Разом з українськими 
греко-католицькими 
спільнотами всього світу 
ви влучно висловили 
свою душпастирську 
програму одним 
реченням: «Жива 
парафія – місце зустрічі 
з живими Христом». Я 
хотів би підкреслити 
два слова. Перше – 
«зустріч». Церква – 
це зустріч, це місце, 
в якому можемо 
зцілити самотність, 
перемогти спокусу 
відокремлюватися та 
замикатися, де можемо 
черпати силу, аби 
перемагати замкненість 
у собі самих. Отож 
спільнота – це місце, в 

якому поділяємо радощі 
і труднощі. Сюди 
приносимо тягарі серця, 
життєві незадоволення 
та ностальгію за 
рідним домом. Тут на 
вас чекає Бог, аби 
зробити стійкішою 
вашу надію. Адже коли 
зустрічаємо Господа, 
усе пронизується його 
надією. Бажаю вам 
тут черпати хліб для 
щоденної мандрівки, 
розради серця і зцілення 
ваших ран», – побажав 
Святіший Отець.

Друге слово – «живий». 
«Ісус живий. Він воскрес 
і живий. І саме таким 

зустрічаємо Його в 
храмі на Літургії, у 
Слові… Тож кожна Його 
громада несе у собі 
пахощі життя. Парафія 
— це не музей спогадів 
про минуле чи символ 
присутності на якійсь 
території, парафія — 
серце місії Церкви, 
де ми отримуємо і 
ділимося новим життям, 
– життям, яке долає гріх, 
смерть, смуток, кожен 
смуток і зберігає серце 
молодим», – переконує 
Папа.

На його думку, якщо віра 
зроджуватиметься із 
зустрічі і промовлятиме 

до життя, то скарб, який 
ми отримали від батьків, 
буде добре збережений. 
Таким чином ми 
зуміємо запропонувати 
неоціненні добра 
вашої традиції і 
молодим поколінням, 
які приймають віру 
насамперед тоді, коли 
відчувають Церкву як 
близьку та живу.

«Церква не є музеєм. Бог 
не є тим, хто дивиться 
на нас тільки згори. 
Бог є Ісус Христос, який 
живий серед нас», – 
наголосив він.
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Папа Франциск 
скерував вдячну думку 
до багатьох жінок, 
які є апостолками 
милосердної любові та 
віри. «Ви є цінним даром, 
бо якнайкраще свідчите 
віру в Господа багатьом 
італійським сім'ям, коли 
через турботливу та 
ненав'язливу присутність 
своїм служінням дбаєте 
про людей. Я прошу 
вас розглядати свою 
виснажливу і не завжди 
вдячну працю не лише як 
роботу, а як місію: ви є 
опорою в житті багатьох 
людей похилого віку, 
ви є сестрами, які 
допомагають їм не 
почуватися самотніми. 
Несіть Божу розраду 
і ніжність тим, хто на 
схилі віку готується до 
зустрічі з Ним у вічності. 
Це велике служіння 
ближньому, миле Богові, 
за яке я вам дякую», 
– закликав Святіший 
Отець. «Сьогодні ви 
ними опікуєтеся, але 
в майбутньому вони 
вам відкриють двері до 
Царства Небесного», – 
вважає він.

«Розумію, – запевнив 
Папа Франциск, – що 
коли ви перебуваєте тут, 
ваше серце б’ється для 
вашої країни і пульсує 
не лише з любов’ю, а 
й з почуттям тривоги, 

насамперед через 
лихо війни і економічні 
труднощі. Я прийшов 
сюди, щоб сказати вам, 
що я з вами — близький 
до вас серцем, своєю 
молитвою, я з вами, 
коли звершую Таїнство 
Євхаристії. Там я прошу 
Князя миру, щоб зброя 
замовкла. Я також Його 
прошу, щоб ви більше 
не були змушені йти 
на такі великі жертви 
заради того, щоб 
забезпечити гідне життя 
для своїх близьких. Я 
молюся, щоб у серці 
кожного ніколи не 

згасала надія, але щоб 
відновлювалася відвага 
йти вперед, відвага 
завжди починати 
знову».

«Дякую вам від імені 
всієї Церкви і всім вам 
та людям, яких ви несете 
у своїх серцях, уділяю 
своє благословення. І 
прошу вас, будь ласка, 
моліться за мене», – 
насамкінець сказав 
наслідник апостола 
Петра.
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Я прийшов сюди, щоб 
сказати вам, що я з 
вами — близький до 
вас серцем, своєю 
молитвою, я з вами, 
коли звершую таїнство 
Євхаристії. Там я прошу 
Князя Миру, щоб зброя 
замовкла. Я також Його 
прошу, щоб ви більше 
не були змушені йти 
на такі великі жертви 
заради того, щоб 
забезпечити гідне життя 
для своїх близьких...

Ваше Блаженство, 
дорогий брате 
Святославе, дорогі 
владики, священики, 
брати і сестри, я усіх 
вас сердечно вітаю і 
щасливий бути сьогодні 
разом з вами. Я дякую 
вам за вашу гостинність 
і за одвічну вірність, 
— вірність Богові та 
наступнику Святого 
Петра, — за яку вам 
неодноразово довелось 
платити дорогою ціною.

Входячи до цього 
святого місця, я з 
радістю споглядав ваші 
обличчя. Той факт, що 
сьогодні ми зібралися 
тут у братньому 
спілкуванні, спонукає 
нас подякувати також 
за багатьох тих, 
кого сьогодні немає 
поряд з нами, але які 
стали відображенням 

люблячого Божого 
погляду зверненого 
на нас. Насамперед 
я хочу згадати ці три 
особистості: перша — 
це кардинал Сліпий, сто 
двадцять п'яту річницю 
з дня народження 
якого завершуєте 
святкувати. Він хотів і 
збудував цю сповнену 
світла базиліку, щоб 
вона стала яскравим 
пророчим знаком 
свободи в ті роки, коли 
ви не мали доступу до 
жодних святинь. Однак, 
своїми пережитими 
с т р а ж д а н н я м и , 
принесеними в жертву 
Господу, він спричинився 
до зведення іншого 
храму, ще більшого 
і прекраснішого — з 
живих цеглин, якими є 
ви (див. 1 Петра 2: 5).

Друга постать — це 
єпископ Чміль, який 
помер сорок років тому 
і похований саме тут. 
Це людина, яка зробила 
для мене багато 
добра. У моїй пам'яті 
залишається живим 
спогад про те, коли 
ще молодим хлопцем 
я прислуговував йому 
під час Божественної 
Літургії. Від нього я 
довідався про красу 
вашої Літургії, з його 
розповідей дізнався про 
живе свідчення віри, 
глибоко вистражданої 
і загартованої 

страшними атеїстичними 
п е р е с л і д у в а н н я м и 
минулого століття. Я 
дуже вдячний йому 
і вашим численним 
героям віри — тим, 
хто, як Ісус, впали 
наче зерно на хресну 
ниву, принісши плідний 
урожай. Тому що 
справжня християнська 
перемога — це знак 
хреста, наш стяг надії.

Третя особа, про яку 
я хочу згадати, — це 
кардинал Гузар, який 
був не тільки отцем і 
главою вашої Церкви, 
але й провідником і 
старшим наставником 
для багатьох людей. Ви, 
дорогий Блаженніший, 
несете його постать в 
своєму серці, і багато 
інших людей назавжди 
збережуть у собі його 
прихильність, доброту, 
невтомність і молитовну 
присутність. Ці свідки 

минулого були відкриті 
на Боже майбутнє, а 
тому сповняють надією 
сьогодення. Деякі з 
вас, можливо, мали 
ласку їх пізнати. Коли 
ви переступаєте поріг 
цього храму, згадайте 
й пам’ятайте про ваших 
батьків і матерів у вірі, 
тому що вони є тим 
фундаментом, який 
нас підтримує: ті, хто 
навчав нас Євангелія 
своїм життям, і сьогодні 
скеровують нас і 
супроводжують нас у 
нашій подорожі.

На шляху вашої 
римської громади 
міцним фундаментом 
є цей душпастирський 
осередок. Разом з 
іншими українськими 
греко-католицькими 
громадами світу ви 
чітко передали свою 
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пастирську програму у 
одному вислові: Жива 
парафія як місце зустрічі 
з живим Христом. З них 
я би хотів підкреслити 
два слова. Перше — 
це зустріч. Церква є 
зустріччю — місцем, 
де ми зцілюємось від 
самотності, долаємо 
спокусу відмежуватися 
та закритися в 
собі; місцем, де ми 
набираємось сили, 
щоб відкритися. 
Тому спільнота — 
це місце, де можна 
поділитися радощами 
і труднощами, куди 
принести тягар свого 
серця, життєвих 
негараздів та сум за 
рідною домівкою. Тут 
Бог чекає вас, щоб 
робити вашу надію 
все міцнішою, бо 
коли ми зустрічаємося 
з Господом, все 
долається надією на 
Нього. Я бажаю вам, 
щоб ви завжди черпали 
тут поживу для земної 
мандрівки, втіху для 
серця, зцілення ран.

Друге слово, на яке я 
б хотів звернути увагу 
— слово живий. Ісус 
воскрес і є воістину 
Живим, і таким ми 
зустрічаємо Його у 
Церкві, на Літургії, у 
Слові. Тож кожна Його 
громада несе у собі 

пахощі життя. Парафія 
— це не музей спогадів 
про минуле чи символ 
присутності на якійсь 
території, парафія — 
серце місії Церкви, 
де ми отримуємо і 
ділимось новим життям, 
життям, яке долає гріх, 
смерть, смуток, кожен 
смуток, і зберігає серце 
молодим. Якщо віра 
народжується із зустрічі 
і промовляє до життя, то 
скарб, який ви отримали 
від ваших предків, 
буде гідно збережено. 
Таким чином, ви зумієте 
передати безцінні 
дари вашої традиції і 
молодим поколінням, 
які приймуть віру 
насамперед тоді, коли 
вони сприймуть Церкву 
як близьку і живу.

Я хотів би також 
висловити слова 
вдячності багатьом 
жінкам, які у ваших 
громадах є апостолами 
милосердя та віри. Ви 
є цінним даром, бо 
якнайкраще свідчите 
віру в Господа багатьом 
італійським сім'ям, коли 
через турботливу та 
ненав'язливу присутність 
своїм служінням дбаєте 
про людей. Я прошу 
вас розглядати свою 
виснажливу і не завжди 
вдячну працю не лише як 
роботу, а як місію: ви є 

опорою в житті багатьох 
людей похилого віку, 
ви є сестрами, які 
допомагають їм не 
почуватися самотніми. 
Несіть Божу розраду 
і ніжність тим, хто на 
схилі віку готується до 
зустрічі з Ним у вічності. 
Це велике служіння 
ближньому, миле Богові, 
за яке я вам дякую.

Я розумію, що хоча 
ви тут, ваше серце 
вболіває за вашу країну, 
і йдеться не тільки про 
почуття любові, а й про 
тривогу, особливо через 
лиха війни та економічні 
негаразди. Я прийшов 
сюди, щоб сказати вам, 
що я з вами — близький 
до вас серцем, своєю 
молитвою, я з вами, 
коли звершую таїнство 
Євхаристії. Там я прошу 
Князя Миру, щоб зброя 
замовкла. Я також Його 
прошу, щоб ви більше 
не були змушені йти 
на такі великі жертви 
заради того, щоб 
забезпечити гідне життя 
для своїх близьких. Я 
молюся, щоб у серці 
кожного ніколи не 
згасала надія, але щоб 
відновлювалася відвага 
йти вперед, відвага 
завжди починати знову. 
Дякую вам від імені всієї 
Церкви, і усім вам та 
людям, яких ви несете 

у своїх серцях, уділяю 
своє благословення. І 
прошу вас, будь ласка, 
моліться за мене.

Франциск
 
Переклад Секретаріату 
Глави УГКЦ в Римі

Джерело: 
news.ugcc.ua

http://catholicnews.org.
ua/slovo-svyatishogo-
otcya-do-ukrayinskoyi-
g r o m a d i - u - s o b o r i -
svyatoyi-sofiyi-u-rimi

Слово Святішого Отця до української громади у соборі 
Святої Софії у Римі 

(продовження з попередньої сторінки)
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How about a mini-Lenten Pilgrimage to Washington, DC?
Washington -- Are you 
looking for something 
special to do for this 
Great Fast of 2018?

Why not make a 
mini-pilgrimage to 
Washington, DC?

Join the seminarians of 
St. Josaphat Seminary as 
they begin their annual 
project of Evangelization 
and being a "Vibrant 
Seminary" by offering 
the Lenten Liturgy of the 
Presanctified Gifts at the 
Basilica of the National 
Shrine of the Immaculate 
Conception.

This project of the 
seminarians has been 
happening for over 10 
years.  The seminarians 
along with the seminary 
fathers gather in the 
Byzantine Chapel on the 
crypt level of the Basilica.   
Local parishioners, 
students, seminarians, 
faculty and priests of 
the Catholic University 
of America, as well as 
the daily visitors to the 
Basilica, who happen to 
come by and hear singing 
of the congregation and 
smell the aroma of the 
incense, join them.

An opportunity exists 
for you to visit the 
Basilica and see the 
new Trinity Dome at 
America's Catholic 
Church, go to confession 

in the Basilica's special 
confession chapel, and 
attend this very spiritual 
5:00 p.m. Lenten Service 
and receive Holy 
Communion.  A day 
full of spiritual graces is 
available to those who 
make the special effort 
to make the Great Fast a 
time of increased prayer, 
spiritual growth, and 
sacrifice.

This year the Presanctified 
Liturgy is celebrated on 
Wednesdays at 5:00 

February 14, 21, 28, 
and March 14 and 21

In the Byzantine Chapel (crypt level)
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception

400 Michigan Avenue, NE
Washington, DC 20017

Sponsored by St. Josaphat Ukrainian Catholic SeminarySponsored by St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary

Wednesdays
5:00 PM

During the season of the Great 
Lent, the ancient discipline did not 
permit joyous and triumphant 
celebrations, such as the Divine 
Liturgy, and so the Liturgy of the 
Presanctified Gifts was introduced. 
It is a special service, a combination 
ofof Vespers and Communion and is 
traditionally celebrated on 
Wednesdays and Fridays of the six 
weeks of the Great Lent, and during 
the beginning of Holy Week.
Please join us in prayer this Lent!

p.m. on February 14, 21, 
28, March 14, and 21.
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ НА  
“ЗАКЛИК ДО МОЛИТВИ У ВАШИХ РОДИНАХ”

ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, 
СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ

Господь, який любить 
кожну людину у світі, 
подарував кожному 
унікальне і неповторне 
життя. Коли ми 
споглянемо на своє 
життя, то бачимо, як 
багато прикладаємо 
зусиль, щоб почуватись 
щасливими. Кожен 
з нас пов’язує своє 
щастя з тим, чи іншим 
у цьому матеріальному 
світі. Усі ми щось 
здобуваємо, однак ніщо 
не задовольняє нас, і 
ми знову прикладаємо 
неймовірних зусиль 
щоби здобути, і осягнути 
чергове відчуття 
“щастя”. 

У такий спосіб може 
пройти ціле наше життя. 
Проблема у тому, що 
ми ідентифікуємо себе 
зі своїм тілом і бажаємо 
осягнути щастя на 
тілесному рівні. Однак 
людина складається не 
тільки з одного тіла, 
бо ще є душа. Святий 
Августин віддзеркалює 
таке розуміння нашої 
природи: “Моє серце не 
зазнає спокою, аж поки 
не спочине в Господі”. 
Наше перебування 
з Господом, наша 
молитва сповнює нас 
розумінням того, що і як 
ми маємо робити, чого 

уникати, та як будувати 
стосунки з іншими 
людьми. У такий спосіб 
починаємо все більше 
усвідомлювати, що 
дійсно від нас Бог хоче 
в тій чи іншій ситуації. 
Якість нашої молитви 
можна побачити з того, 
які ми є після неї. Наша 
молитва кладе відбиток 
на все наше життя!

Ми часто можемо 
думати, що спілкування 
з Богом, тобто молитва, 
є марною тратою часу. 
Причиною цього може 
бути те, що до кінця 
самі не розуміємо 
на скільки для нас 
важливо перебувати 
зі своїм Творцем. Ми 
є матеріалістичні, 
бо живемо у цьому 
ма т ер і а л і с т и ч ном у 
світі. У своєму житті 
ми присвячуємо багато 
часу буденним речам чи 
справам, однак бачимо, 
як мало часу проводимо 
у молитві. Дуже часто, з 
огляду на брак молитви, 
ми потрапляємо у 
помилкове переконання 
і робимо неправильний 
вибір. Можемо бути 
певні, що корінь усіх 
наших негативних 
станів, проблем, та 
криз є спільний — 
занедбання молитви. 

Кожен з нас добре знає 
з власного досвіду, що 
коли “пильнує” молитву, 
то тоді все інше йде 
також добре, у Божій 
гармонії та порядку. 
Саме тому, ми 
закликаємо усі наші 
християнські родини 
плекати спільну ранішню 
і вечірню молитву 
в родинному колі. 
Особливо заохочуємо 
Вас збиратись родиною 
на спільну молитву у 
своїх домівках о 9 годині 
вечора (незалежно 
від часового поясу). 
Молитись маємо, кожен 
за свої потреби: за 
родину та парафію, 
єпархію та цілу нашу 
Церкву, за мир в Україні 
і США, за покликання, 
та інші намірення. Тому 
разом розпочинаймо 
цей рік у молитві, у 
розважанні над Словом 
Божим, у жертовному 
служінні один одному та 

у довір’ї до Бога!
 
Як основну молитву 
можемо вживати 
“Початок звичайний”, 
від “Царю Небесний”, 
до “Отче Наш”, 
додаючи “Богородице 
Діво”.

Початок звичайний 

В ім’я Отця і Сина, і 
Святого Духа (3 р.).

Царю небесний, 
утішителю, Душе істини, 
* що всюди єси і все 
наповняєш,* скарбе 
дібр і життя подателю,* 
прийди і вселися в нас,* 
і очисти нас від усякої 
скверни,* і спаси, 
Благий, душі наші.

Святий Боже, святий 
Кріпкий, святий 
Безсмертний, помилуй 

(Продовження на ст. 9)
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Byzantine Church 

Supplies Store

Byzantine Church Supplies
Address: 810 North Franklin St.

Philadelphia, PA 19123
Phone: 215 -627-0660

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

Facebook page: https://www.facebook.com/
byzantineChurchSupplies/

Store Manager - Mrs. Myroslava Demkiv

нас (3 р.).

Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові,* і нині 
і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.

Пресвята Тройце, 
помилуй нас;* Господи, 
очисти гріхи наші;* 
Владико, прости 
беззаконня наші;* 
Святий, завітай і зціли 
немочі наші імени твого 
ради.

Господи, помилуй (3 р.).

Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові,* і нині 
і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.

Отче наш, що єси 
на небесах,* нехай 
святиться ім’я твоє,* 
нехай прийде царство 
твоє,* нехай буде воля 
твоя, як на небі, так 
і на землі.* Хліб наш 
насущний дай нам 
сьогодні,* і прости нам 
провини наші,* як і ми 
прощаємо винуватцям 
нашим,* і не введи нас 
у спокусу,* але визволи 
нас від лукавого.

Богородице Діво, 
радуйся, Благодатна 
Маріє, Господь з 
Тобою, благословенна 
Ти між жінками, і 
благословенний плід 
лона Твого, бо Ти 
породила Христа Спаса, 

“ЗАКЛИК ДО МОЛИТВИ У ВАШИХ РОДИНАХ”

І з б а в и т е л я д у ш 
наших.

В ім’я Отця і Сина, і 
Святого Духа (3 р.). 
Амінь.

Ми також закликаємо 
наших парохів щотижня 
або періодично 
о р г а н і з о в у в а т и 
молитовні зустрічі з 
вірними.  Це може 
стати нагодою ділитися 
досвідом про молитву 
і зростання у вірі. 
Катехизм   нашої 
Української Католицької 
Церкви може служити 
чудовим джерелом 
навчання і роздумування 
над нашою вірою.  
Читання уривків підчас 
молитовних зустрічей, 
перед ними чи після, 
може  послужити 
глибшому проникненню 
в силу віри в нашому 
щоденному житті.

Наші Єрархи 
Української Католицької 
Церкви приєднуються 
до вас у своїх щирих 
постійних молитвах 
за вас.  Збираймося 
нашими сім'ями вдома, 
в наших парафіяльних 
та єпархіяльних родинах 
для спільної молитви.  
Ми любимо вас і ми 
молимося за вас.  

+Високопреосвященний 

Стефан Сорока
Митрополит Української 
Католицької Церкви у 
США
А р х и є п и с к о п 
Філадельфіийський для 
Укpаіїнців

+ П р е о с в я щ е н н и й 
Павло Хомницький, 
ЧСВВ
Єпископ Стемфордської 
єпархії

+ П р е о с в я щ е н н и й 
Венедикт Алексійчук  
(автор)
Єпископ Чіказької 
єпархії святого Миколaя 

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

+Преосвященний Іван 
Бура 
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

Січень, 2018 р. Б.

(продовження з попередньої сторінки)
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Ц е р к в а 
з а п р о в а д и л а 
особливі норми і 
правила, які мають 
сприяти вірним під 
час їхньої духовної 
мандрівки в час 
Великого посту.  
Вважається, що 
ці духовні поради 
д о п о м а г а ю т ь 
досягти духовного 
з б а г а ч е н н я , 
до якого вірні 
прямують під час 
Великого посту та 
Страсного тижня, 
яке приготовляє 
до святкування 
п р а з н и к а  
Воскресіння нашого 
Господа і Спаса 
Ісуса Христа – 
Пасхи.  Нехай наш 
Господь зішле на 
вас свою благодать 
і благословення 
в час, як ви з 
побожністю долаєте 
шлях Великого 
Посту. 

Духовні правила 
на Великий Піст

Хоч наша Церква 
т р а д и ц і й н о 

приписує утримання 
від споживання м’яса 
і молочних страв у всі 
дні  Великого Посту, 
подаємо осучаснені 
мінімальні Великопосні 
вимоги:
 
Утримання від 
споживання м’яса 
та молочних страв у 
перший день Великого 
Посту, та в Страсну 
п’ятницю.

Утримання від 
споживання м’яса у 
всі п’ятниці Великого 
посту, як і в Страсну 
суботу.  Традиційно 
утримуються від 
вживання м’яса ще 
й у середи Великого 
Посту. 

До таїнства сповіді 
з Пресвятою 
Є в х а р и с т і є ю 
приступається в період 
від початку Великого 
Посту до середи перед 
святом Вознесіння 
Господнього, яке 
припадає на четвер.

До посту та утримання 
не зобов’язуються люди 

старше 60-ти років, дуже 
немічні, хворі, жінки-
годувальниці й вагітні, 
діти до 14 років і ті, хто 
важко працює фізично.  
Однак, по можливості, 
дотримуватися посту 
і обмежуючих правил 
спонукаємо всіх.

Усіх вірних закликається 
брати участь у 
В е л и к о п о с н и х 
б о г о с л у ж е н н я х , 
таких як Літургія 
Нап ере до с в я ч е н и х 
Дарів, Хресна дорога, 
Акафіст до Страстей 
та Сорокоусти – 
поминання померлих.

До таких добрих діл, 
як творення милостині,  
відвідання хворих, 
Біблійні читання та 
молитви за покликання 
до священства та 
богопосвяченого життя, 
щиро заохочуємо всіх 
вірних.  Цього року 
особливо закликаємо 
сім’ї до спільної молитви 
вранці та ввечері.

Літургійні вказівки 
на час Великого 
посту

Будні Великого посту 
є нелітургійними, 
тобто, Служба Божа 
не правиться навіть 
під час похорону за 
виключенням, якщо 
похорон відбувається 

в суботу, яка є 
літургійним днем.  У 
середи  та п’ятниці 
Великого Посту 
відправляється Літургія 
Напередосвячених 
Дарів.  В інші дні 
можна відправляти за 
Типиком.  Впродовж 
цього часу в неділі 
відправляється Літургія 
св. Василія Великого.

Цього року Квітна 
неділя, 25 березня, 
співпадає з празником 
Благовіщення. Під 
час Служби Божої 
мають вживатися 
відповідні літургійні та 
Євангельські читання 
обох празників.

Під час Страсного 
тижня Літургія 
Напередосвячених 
Дарів відправляється 
в понеділок, вівторок 
та середу. У Страсну 
п’ятницю та суботу 
Божественна Літургія 
не відправляється. 
Ввечері Страсного 
ч е т в е р г а 
відправляється Вечірня 
з Божественною 
Літургією св. 
Василія Великого; 
ввечері Страсної 
суботи – Вечірня 
з Божественною 
літургією св. Василія 
Великого. 
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Великий піст 2018 р., Прощена неділя
Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока

“Прощену неділю” ми відправляємо в приготуванні до початку великої подорожі Великим Постом, 
який починається в понеділок 12 лютого.  Наш перший крок у будь-якій подорожі зазвичай є 
найважливіший.  Вас і мене запрошується втішитися в нашому житті прощенням.  Спитайте 
себе, чи ви не затаїли гнів або зло проти когось у своєму серці, чи думках.  Чи не приховали 
ви якихось негативних думок, чи почуттів, які треба відкинути, щоб звільнитися від непотрібного 
багажу в вашій подорожі до Господа?  Наші найкращі зусилля зазнають поразки, якщо ми не 
простимо і не знайдемо прощення.  Пригадайте слова Ісуса; “...зостав там перед жертовником 
твій дар; піди, помирися перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій” (Мт. 5, 24).  
Ісус сказав людям, що “коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний 
простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам 
провин ваших” (Мт. 6, 14-15). Сьогодні й завжди, коли ви і я починаємо святу подорож Великим 
постом, ввійдімо в нього з чистим серцем, сповненим прощення даного і прощення отриманого!

Чин Всепрощення в Сиропусну неділю

Чому Церква хоче, щоб ми вступали в час Великого посту через прощення та примирення? Ці питання 
правомірні, бо для дуже багатьох людей Великий піст означає переважно і майже виключно зміну 
в харчуванні, дотримання церковних приписів про піст. Вони розуміють піст, як самоціль, як «добре 
діяння», якого вимагає Бог, і яке саме по собі гідне похвали. Але Церква не шкодує зусиль, щоб 
показати нам, що пощення є лише одним із засобів для досягнення вищих цілей:  духовного відновлення 
людини, її повернення до Бога, щирого каяття і через це – правдивого примирення. Церква не шкодує 
своїх зусиль у застереженні нас від лицемірного і фарисейського пощення, від підміни богопочитання 
простими зовнішніми повинностями.

Марно ти радієш пощенням, о душе!
Бо ти утримуєшся від їди, 
Але ти  не  очищаєшся від пристрасті.
Якщо ти упиратимешся у своїй гріховності, марним буде твоє пощення.   

Зараз прощення займає центральне місце в християнській вірі й християнському житті, бо християнство 
саме по собі – це релігія всепрощення.  Бог прощає нам і Його прощення є в Христі, Його Синові, 
Якого Він послав нам, щоб маючи частку в Його людськості, ми могли мати частку в Його любові й 
по-справжньому примирилися з Богом.  Дійсно, християнство не має іншого виміру, як любов.  І це  
відновлення цієї любові, повернення до неї, зростання в ній головним чином ми шукаємо в Великому 
пості, у пощенні й молитві, в цілому дусі й усіх зусиллях того періоду.  Таким чином, щире прощення 
є і початком, і відповідним станом у Великопосний час.  



Chancery
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Проповідь єпископа-помічника Івана в Неділю Блудного Сина

Ми щойно відсвяткували Різдво, Новий Рік і Богоявлення. А сьогодні уже Неділя Блудного Сина, яка 
разом з минулою неділею Митаря і Фарасея приготовляють нас до початку Великого Посту. 

Найбільш радісна правда нашої християнської віри – це Бог, який є безконечним милосердям.  Святе 
Письмо наповнене багатьма свідченнями безконечної Божої доброти. Ще пророки закликали людей 
навернутися до Бога, бо Він благий, милосердний, довготерпеливий і многомилостивий.  

Бог терпеливо очікує на навернення грішника.  Христос казав: Я прийшов не праведників кликати до 
покаяння, а грішників.  Зверніть увагу на образ милосердного Небесного Отця в притчі про  Блудного 
Сина. Вона є однією з найкращих оповідей не лише Святого Письма, але всієї світової літератури.

Невдячний блудний син розтратив свій маєток.  Але ласкавий Отець прийняв його назад, не як слугу, а 
як рідного сина - вільного сина багатого 
Батька. Настав час радіти – син живий і 
здоровий повернувся додому.  

Кoли старший син почув про святкування, 
то в гніві не захотів навіть увійти до хати. 

Перед Богом, ми всі є блудними дітьми, 
які не раз тяжко чимось ображали Отця. 
Але Він щоразу голосом нашої совісті 
закликав нас до покаяння і прощав нам 
наші провини.

Де би ми були без Його милосердя? 
Тому ми маємо пам’ятати:

«Благослови, душа моя, Господа і не 
забувай усіх добродійств Його ніколи.  
Він прощає усі твої провини, зціляє всі 
твої недуги» (Пс. 103, 2-3).
 

 Дивіться відео на нашому каналі „YouTube“. 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian
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АПОСТОЛЬСЬКА НУНЦІАТУРА В УКРАЇНІ
Київ, 2 лютого 2018 p

Ваше Блаженство,

23 листопада минулого року Святіший Отець 
очолив Вечірню в ватиканській базиліці 
за мир в Демократичній Республіці Конго 
та в Південному Судані. Беручи до уваги 
загострення соціальної і політичної ситуації 
та спричинене насильство в двох країнах, 
Папа Франциск запропонував  провести 
23 лютого цього року, в п’ятницю першого 
тижня Великого Посту, День молитви і посту 
за мир в Демократичній Республіці Конго, в 
Південному Судані та в цілому світі. Офіційно 
про це буде повідомлено в неділю, 4 лютого 
2018 р., після проказування молитви «Ангел 
Господній». 

Великим бажанням Святішого Отця є, щоб 
ціла Церква долучилася до цього Дня молитви 
і вимолювала в Бога Отця, милосердя Якого 
не знає меж, навернення сердець, головно 
тих, від кого залежить доля цих країн, чи тих, 
хто якимось чином причетний до ситуації. 
Тому ласкаво прошу повідомити Владик, 
що вони запрошені організувати заходи, 
які вважатимуть найбільш відповідними, 
щоб заохотити до участі вірних ввірених їм 
єпархій.

З щирими словами подяки за Вашу цінну 
співпрацю, користуюся нагодою, щоб 
висловити Вашому Блаженству вияви моєї 
пошани 

+ Клаудіо Гуджеротті 
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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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EXECUTIVE LEADERSHIP POSITION AVAILABLE
PENNSYLVANIA CATHOLIC CONFERENCE

Saint Basil Academy News 

On Saturday, March 3, Saint Basil Academy 
will offer the 7th grade practice test from 
8-11:45 am and host a Meet & Greet for 
6th & 7th grade parents from 9-11:45 am.  
Faculty, staff, and administration will be on 
hand at the Meet & Greet to answer questions 
and discuss pertinent information regarding 
our mission, academics, and the admissions 
process.  Following the program, brief tours 
will be provided.  

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

Contact the Admissions Office at 215-
649-9083 for more information Saint Basil 
Academy is located at 711 Fox Chase Road 
in Jenkintown.

The Pennsylvania 
Catholic Conference 
(PCC) is the public 
affairs agency of 
the eight Latin Rite 
and two Eastern Rite 
Catholic dioceses in 
the Commonwealth of 
Pennsylvania. Located 
in Harrisburg, PA, 

PCC currently employs 
a professional staff of 
eight individuals who 
are under the leadership 
and supervision of an 
Executive Director. 

Due to the impending 
retirement of its present 
Executive Director, 
PCC is seeking a 
highly-qualified and 
experienced individual to 
assume that position.

Minimum qualifications 
include a bachelor’s 
degree in theology, 
political science, public 

policy or a closely 
related field. A graduate 
level or law degree is 
preferred. Experience 
working as a lobbyist 
or equivalent legislative 
and public policy 
experience is essential. 
The successful candidate 
must demonstrate a 
knowledge of and fidelity 

to the mission of the 
Catholic Church and its 
public policy positions.

Applicants may present 
their qualifications 
by transmitting a 
curriculum vitae along 
with a letter of interest, 
in confidence, to:

PCC Executive Director Search Committee
c/o Most Rev. Ronald W. Gainer
Catholic Diocese of Harrisburg
4800 Union Deposit Road 
Harrisburg, PA 17111-3710
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Bishop Rabiy and Rev. Ivan Turyk on the Feast of the Presentation 
of Our Lord in the Temple on February 2, 2018

Владика Андрій Рабій відвідав католицьку школу  при парохії 
Успіння Пресвятої Богородиці у м. Перт Амбой, Нью Джерзі.

 Візит єпископа-
п о м і ч н и к а 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії Української 
Католицької Церкви 
П р е о с в я щ е н н о г о 
владики Андрія 
Рабія став великим 
подарунком для 
студентів школи 
при парохії Успіння 
Пресвятої Богородиці 
у м. Перт Амбой, 
Нью Джерзі. Адже не 
кожного дня школу 
відвідує єпископ у рамках 
Тижня Католицьких 
Шкіл, проте школі 
при парохії Успіння  у 
м. Перт Амбой, Нью 
Джерзі поталанило 
провести з владикою 
Андрієм цілий день. 
Цілоденна парохіяльна 

школа діє під проводом 
Ф і л а д е л ь ф і й с ь к о ї 
Архиєпархії Української 
Католицької Церкви 
та Української 
Католицької Церкви 
Успіння Пресвятої 
Богородиці. Працюючи 
5 днів на тиждень, 
ця акредитована  
А м е р и к а н с ь к о ю 
державою школа 
виховує учнів, починаючи 
від дошкільнят віком 
чотири  роки і аж до 
учнів восьмого класу 
у Христоцентричному 
Католицькому світогляді.

Учні школи 
традиційно зустріли 
П р е о с в я щ е н н о г о 
Владику Хлібом-сіллю, а 
також яскравим букетом 

квітів. Його візит припав 
на Свято Стрітення 
Господнього. На 
ранковій Божественній 
Літургії, яку владика 
відслужив для спільноти 
школи, преосвященний 
владика Андрій освятив 
свічки і пригадав усім 
учням, що освячені 
свічки символізують, 
покликання кожного з 
них (учнів) бути світлом, 
подібно як Ісус є 
Світлом для Світу. Він 
також відзначив п’ятьох 
обдарованих учнів-
парохіян, виділивши 
щедрі стипендії на їхнє 

(Продовження на ст. 17)
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подальше навчання.

Після Божественної 
Літургії, учні школи 
підготували святковий 
сніданок і короткий 
концерт і в честь 
Його Екселенції і його 
пам’ятного візиту до 
школи. Впродовж 
сніданку учні, викладачі 
та працівники школи 
також вшанували 
жертовну працю 
представників органів 
правопорядку, які щодня 
сумлінно виконують свої 
обов’язки, охороняючи 
нашу країну і нашу 
спільноту. Пані Лізет 
Шамні, директор школи, 
тепло привітала владику 
Андрія, подякувавши 
йому за знайдений час 
для зустрічі з учнями, а 
опісля отець Іван Турик, 
парох та адміністратор 
школи, супроводжував 
владику Андрія 
класами і коридорами 
школи. Впродовж його 
мандрівки від класу до 
класу, владика Андрій 
відповідав на численні 
запитання допитливих 
учнів. Серед іншого, 
студентів цікавило 
коли він вирішив стати 
священиком (у 17 
років), ким би він хотів 
стати, якщо б не був 
священиком (вчителем), 
яка його улюблена 
книга Старого Завіту 
(Вихід), який вид спорту 

він любить найбільше 
(футбол), чи він уже мав 
можливість зустрітисяся 
з папою Франциском  
(ще ні), та чи йому 
подобається бути 
єпископом (ствердна 
відповідь).

На завершення його 
візиту, учні подарували 
владиці Андрію створене 
власними руками «серце» 
з словами вдячності та 
щирими побажаннями. 
Впродовж його мандрівки 
стінами школи, усі відчули 
невичерпну енергію 
та велику любов, яку 
владика випромінював 
до учнів, і яку також і учні 
проявили до владики. 
Перший візит владики 
Андрія до Школи 
при парохії Успіння 
Пресвятої Богородиці 
п р о д е м о н с т р у в а в 
його велику підтримку 
Католицької Освіти, а 
також вдячність батькам, 
які вирішили дати своїм 
дітям освіту у парохіяльній 
школі. Перед від’їздом, 
владика Андрій пообідав 
разом з вчителями та 
працівниками школи. 
Всі були згідні, що візит 
владики Андрія Рабія 
був насправді пам’ятним 
днем для нашої школи, 
а таком чудовим 
завершенням Тижня 
Католицьких Шкіл у Перт 
Амбої.

Владика Андрій Рабій відвідав католицьку школу  при парохії 
Успіння Пресвятої Богородиці у м. Перт Амбой, Нью Джерзі.

(продовження з попередньої сторінки)
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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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Assumption Catholic School Celebrates 
World Day for Consecrated Life

The vocation and 
contributions of men and 
women of the Assumption 
parish and school in 
Perth Amboy, NJ who 
are consecrated to God 
by vows of chastity, 
poverty and obedience 
was recognized at the 
parish school on Friday, 
January 26, 2018 when 
the annual World Day 
for Consecrated Life was 
observed.

To commemorate the day,  
the students participated 
at the Divine Liturgy 
and after the service,  
Fr. Ivan, Deacon Paul, 
Sister Yosaphata, Sister 
Thomas and Mother 
Maria the Superior of 
the  (MSMG ) Missionary 
Sisters of the Mother of 
God were recognized 
for their service to God.  
Mrs. Shumny the school’s 
Principle presented those 
in consecrated life with 
special gifts prepared 
by ACS students and in 
her beautiful remarks 
highlighted the gift of 
consecrated persons 
for the whole Church 
and Assumption 
community. To conclude 
the celebration, the 
jubilarians were treated 
to a breakfast served 
by the ACS 8th grade 
students.

Deacon Paul Makar, Mrs. Shumny, Sr. Thomas, MSMG, Mother 
Maria, MSMG, Sr. Yosaphata, MSMG and Rev. Ivan Turyk 

For information on Vocations please visit 
https://www.ukrainiancatholicvocations.com/
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5 PM

«Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк. 6, 36). 

Всечесний отець 
Василь Харук 
призначений 
Місіонером 

Божого милосердя 
в Українській 
Католицькій 
Архиєпархії 
Філадельфії.

Class of 2018 vs Parents/Teachers Basketball Game
Assumption Catholic School, Perth Amboy, NJ

Parents, teachers and 
students at ACS took 
some time to promote 
school spirit during 
Catholic Schools Week. 
The school held a special 
student versus parents/
staff basketball game 
on Tuesday, January 
30. During the game the 
ACS students watching 
cheered and waved 
their flags in support of 
each team. They were 
so proud of their fellow 
students and teachers 
and it was wonderful to 
see them get so excited 

about the sport! We thank 
our basketball teams, the 
referee, a photographer 

and the staff members 
who played in the match. 
The parents/teachers won 

with a score of 39-28! 
Great job and thank you 
to all who took part.

11 лютого 2018 p.

Дорогі друзі.

Зараз є час 
розпочати мандрівку. 
Коли ми роздумуємо 
про мандрівку, то 
це можуть бути 
наші вакації, наша 
подорож, пов’язана з 
працею.

Сьогодні ми 
р о з п о ч и н а є м о 
Духовну Подорож. 
Духовна мандрівка, 
яку ми мусимо пройти 
— Мандрівка Великого 
Посту.

Неділя перед 
початком Великого 
пос т у , називає т ь с я 
Неділею Прощення. 

Якщо ми хочемо,що би 
нам простили за наші 
помилки, а їх ми маємо 
багато, ми мусимо 
простити батьків, дітей, 
друзів, співробітників, 
сусідів та ворогів, які 
чимось провинилися 
супроти нас.

Цей акт прощення є 
Милосердям.

Якщо ми бажаємо жити 
в світі гармонійного 
душевного спокою, ми 
маємо практикувати 
прощення кожного дня 
і хвилини.
Тож розпочинаючи 
нашу духовну мандрівку, 
зателефонуймо, або 
відвідаймо і простімо 
цій особі.

Хто може бути ця особа 
нашому житті? Чи ви 
маєте відвагу та силу 
простити цій людині?

Чи ви потребуєте 
допомогу знайти в 
собі силу простити? 
Зверніться за допомогою 
до Ісуса. Посвятіть свій 
час на молитву. Ісус 
допоможе вам знайти 
силу та відвагу простити.

З а пам ’ я т а ймо , я кщо 
ми прощаємо, нам 
прощається також.

Великий Піст дає 
можливість нам 
розпочати мандрівку 
Покаяння та Прощення. 
Тож давайте зробимо 
цей перший крок з 
Христом. Амінь.
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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

CURRENT INTEREST RATE ON SAVINGS: 3.25%
3.00% Lifetime Guaranteed Minimum Interest rate

Call or email for details or a free personal consultation!

Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії запрошують  
11-12 серпня 2018 

На 64-ту Свято-Успенську Прощу,  
яку очолює Блаженніший Патріарх Святослав 

 
МАРІЯ -  ЗРАЗОК МОЛИТВИ:  

«Робіть те, що Він вам скаже….» 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ СЕМІНАРУ 
 

11 серпня - "Марія, Матір Слова Божого" (англ.)  
Отець Джек Кастер служить ректором Собору Святого Архистратига Михаїла у Пассейку та вікарієм у 
штаті Нью-Джерсі. Він є уродженцем Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі та греко-католиком за власним 
вибором. Він отримав наукові ступені із Св. Письма та Теології з Папського Біблійного Інституту та 
Григоріанського Університету в Римі. Він працював протягом тринадцяти років деканом і 
професором Св. Письма у Візантійській Католицькій Семінарії у Піттсбургу, штат 
Пенсильванія. Він написав чотири книги та численні статті, а його рубрика 
"Досліджуючи Св. Письмо" з'являється щомісяця у часописі «Життя Східних 
Католиків», яку видає Епархія Пасейку. 
  

12 серпня - "Її вибір визволив нас" (українською) 
Отець д-р Іван Кащак – церковний історик, який ділиться  своїм глибоким знанням історії Української 
Католицької Церкви у Сполучених Штатах. Чотири роки він служив військовим капеланом, а також 
відповідальним за катехизацію, покликання та проректором малої семінарії. Отець Іван - автор кількох 
книг. Його останню книгу було видано під назвою "Митрополит Андрей Шептицький та 
встановлення Української Католицької Церкви в США". Отець Іван - парох церкви Святої Трійці в 
Кергонксоні та в Гантері, штат Нью-Йорк. 
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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

 

WOMEN AS CAREGIVERS: 
SPIRITUAL, PASTORAL AND PRACTICAL 
MATTERS 
 
 SATURDAY, APRIL 14, 2018 
10:00AM-1:00PM  
REGISTER REQUIRED                 FEE: $30 

BASILIAN SPIRITUALITY CENTER 
710 FOX CHASE RD.  FOX CHASE MANOR, PA 19046 

Everyone in her lifetime will be a caregiver, need a caregiver or know a 
caregiver. It is a position we seldom prepare for physically, financially, 
emotionally or spiritually. This presentation identifies and acknowledges 
the complexities and challenges of caregiving. Using the scriptural model 
for giving and receiving care we explore the deeper spiritual aspects of 
caregiving thus gaining valuable insight to understand, strengthen and 
protect us. The presentation will help you approach caregiving with new 
awareness and sensitivity, equip you with new resources, and help you 
find strength and techniques for coping.  
 

FOR MORE INFORMATION CONTACT: REFER TO WWW.STBASILS.COM TO REGISTER OR 
CALL 215-780-1227.  PRESENTER: SISTER JOANN SOSLER, OSBM Phone:215-780-1227 

E-mail: basilcenter@stbasils.com 

www.basilcenter@stbasils.com 

710 Fox Chase Road 

Jenkintown, PA 

For more information 
contact Basilian 
Spirituality Center 

Organization 
Consider the possibility of writing/praying an icon 
into being during a few days of the Lenten season. 

Peter Pearson, celebrated iconographer, will guide students through 
a process which is both ancient and accessible. No prior experience  
is necessary and no drawing ability is necessary. One need only be 
open, willing and teachable. The students will work in acrylic paint 
and all supplies for the icon will be provided and included in the 
workshop fee. 

ICON WRITING 
WORKSHOP with Peter Pearson 

Friday to Sunday,   March  9 – 11,  2018 

Basilian Spirituality Center 

Students will 
work to create 
an image of 
Christ similar to 
the one shown 
here. 

Fee: $450.00 

Register by 2-1-18 
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Паломництво Української 
Католицької Церкви до 

Святої Землі 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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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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Великий піст – час покаяння

Наближається час, 
коли уся Східна 
Церква переживатиме 
Великий піст. Що 
таке піст, і чому його 
називають Великим? 
У церковному 
календарі є пости, 
які називаються 
відповідно до того 
свята, приходові 
якого передують 
(Пилипівка, Петрівка, 
Спасівка). Отже, піст 
– це час, який готує до 
певного церковного 
свята. Піст, що 
передує найбільшому 
із християнських 
празників – 
В о с к р е с і н н ю 
Х р и с т о в о м у , 
називають Великим. 
Цій назві сприяє також 
і його тривалість – 40 
днів.

Піст – це час, 
коли християни 
з а с т а н о в л яю т ь с я 
над своїм життям, 
запитуючи себе, чи 
все у їхньому житті 
гаразд, чи, може, 
щось потребує 
змін? Це період 
очікування зустрічі зі 
самим Богом у Його 
Воскресінні. Та до 
цього треба належно 
п р и г о т у в а т и с я . 
Найперше маємо 
звернути увагу на 

наше ставлення 
до людей, котрі 
є довкола. Чи не 
тримаємо на когось 
зла, не принижуємо 
або, навіть, кривдимо 
ближнього? Далі – чи 
завжди пам’ятаємо 
про тих, які потребують 
нашої підтримки, 
матеріальної чи 
моральної? Іншими 
словами: чи ми є 
м и л о с е р д н и м и ? 
Наступна річ: чи ми 
чесні насамперед 
зі собою, а також 
із іншими? Тобто, 
нам належить 
проаналізувати своє 
життя у всіх аспектах: 
сім’я, робота, друзі, а 
найважливіше – Бог.

Час посту – це час 
добрих перемін. 
Усі ми прагнемо 
до кращого, тому 
Церква і встановила 
піст, коли можемо 
змінити життя.

Сьогодні домінує 
уявлення, що піст – це 
відмова від певного 
виду страв чи якогось 
задоволення. Загалом 
це так, але потрібно 
правильно розуміти 
мету такої відмови 
– застановитися 
й відкинути те, що 
перешкоджає бути 

в мирі з собою й 
іншими. Ці зречення 
мають виховувати 
в нас силу волі, що 
допоможе зростати як 
духовно, так і фізично. 
Д о т р и м у в а т и с я 
посту зобов’язані 
всі християни. Проте 
Церква звільняє від 
цього деяких вірних: 
дітей до 15 років 
і тих, кому за 60; 
недужих фізично й 
розумово; вагітних та 
матерів-годувальниць; 
осіб, які живуть поза 
домом; вбогих і тих, 
хто живе з милостині; 
людей, котрі важко 
працюють; тих, хто 
одужує після важкої 
хвороби.

Однак, піст – це не 
лише стриманість 
щодо їжі, але й 
зречення від поганих 
звичок і всього, що 

шкодить духовному 
розвиткові.

Однією з вагомих 
практик в часі посту 
є молитва, яка 
допомагає очиститися 
від гріхів, примирює з 
людьми і Богом.

Та найважливіше 
правило, яке має 
с у п р о в о д ж у в а т и 
х р и с т и я н и н а 
впродовж цілого 
посту й усього життя, 
– постити слід від 
гріха.

За матеріалами 
х р и с т и я н с ь к о г о 
часопису “Пізнай 
правду”

http://sobor-svyura.
lv iv .ua/velykyj-pist-
chas-pokayannya 
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 CONGRATULATIONS 
METROPOLITAN STEFAN & THE 
SUPER BOWL CHAMPION EAGLES

National Catholic Sisters Week 
March 8-14, 2018

NCSW is an annual celebration that began in 2014 to honor women religious 
with a series of events that instruct, enlighten, and bring greater focus on the 
lives of these women.  It is a chance to recognize all that they do, with the hope 
that as more young women learn about women religious, more will choose to 
follow their example.  

Ukrainian Bishops in Philadelphia and Stamford, Ct. Make 
Culinary Wager on the Outcome of Super Bowl LII

You can check out the NCSW website: nationalcatholicsistersweek.org to learn about the organization, 
and find an event near you and join in  honoring women religious.

THE SSMI’s INVITE ALL
TO: 3Ps = Pray, Play, Pizza with the Sisters Servants

WHEN: MARCH 8th - 6:30 PM  &   MARCH 11th - 2:00 PM 
WHERE: St. Mary’s Villa, 150 Sisters Servants Ln, 

Sloatsburg, NY 10974
RSVP: Call 845-753-2840 or E-mail: srkath25@gmail.com 

Please respond by March 3rd

Philadelphia, Pa.—Metropolitan Stefan Soroka, Ukrainian Catholic Archbishop of Philadelphia and 
Bishop Paul Chomnycky, OSBM, bishop of Stamford, Ct. are rooting for different teams during the NFL 
Super Bowl LII on Sunday, February 4, 2018.  This annual sporting event of the year will feature the 
Philadelphia Eagles, in their first appearance since 2005 and the returning Super Bowl Champion and 
perennial powerhouse New England Patriots.

To show their confidence in their respective home teams, the bishops have placed a friendly wager on 
the ultimate outcome of the game.  The beneficiaries will be either the chancery staff in Philadelphia or 
the chancery staff in Stamford, Ct.

Metropolitan Soroka stated, “If the Eagles do not fly high on Sunday, we will provide a luncheon for 
the Stamford Chancery staff highlighted with Philadelphia cheesesteaks.  However, I do not suspect I 
will have to do so.”

While Bishop Paul and his chancery staff are looking forward to the Philly Cheesesteak luncheon, the 
bishop states, “If the Eagles fly high and the Patriots experience a rare defeat, he will provide the 
Philadelphia Chancery staff with a luncheon with Boston Cream Pie as the dessert.”
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Treasury of Faith Museum receives Centralia Coal Cross
This Magnificent hand-crafted coal cross was made by inspired Anne 
Marie Devine, Mayor of Centralia, Pennsylvania from 1986 to 1993.  She 
crafted 300 such crosses and distributed them to those who were forced 
to leave Centralia due to the fire that has been burning underground 
since 1962, and continues to burn to this day.

(The Buhay Family was one of the recipients of this special coal cross.)

Donated to the Treasury of Faith Museum by the Buhay Family

TREASURY OF FAITH MUSEUM
(Cathedral Lower Level)

810 North Franklin Street 
Philadelphia, PA 19123

(215) 627-3389
tofmuseum@ukrcap.org

Boys and Girls 
Basketball teams 

attend Divine Liturgy 
in Mt. Carmel

The boys and girls 
basketball teams and 

coaches of Our Lady of 
Lourdes Regional Catholic 

School, Shamokin, Pa. 
attended the Divine Liturgy 

at Ss. Peter and Paul 
Ukrainian Catholic Church, 
Mt. Carmel, Pa. on Sunday, 

February 4, 2018.



(continued on next page)
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Basilian Spirituality Center hosts second class 
“What Shall We Teach?” Catechist Formation Program 

"What Shall We Teach" 
was the second class 
in a series held at the 
Basilian Spiritual Center, 
Jenkintown, PA with Sr. 
Ann Laszok, OSBM on 
January 27, 2018.  

The class began with 
a review from the first 
course held on January 
20, 2018 especially 
noting that a Protestant 
Bible has 39 books in 
it, and a Catholic Bible 
has an additional 7 
books to total 46 books.  
The 7 additional books 
are the ones Catholics 
refer to as the Deutero-
Canonical Books which 
were originally written in 
Greek.   

The class also learned 
that the first Gospel 
written in the New 
Testament was written 
by St. Mark.  And that 
the Trinity is mentioned in 
the Holy Scriptures in St. 
Matthew, Chapter 28.

One of the Fathers of 
the Church that Sr. Ann, 
OSBM, spoke about 
in class was Abba 
Dorotheus, a Desert 
Father.  Abba Dorotheus 
used an example of a 
large wagon wheel while 
speaking to brothers 

Sr.  Susanne Matwiyiw, OSBM and Sr. Ann Laszok, OSBM 
were the class speakers
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about growing in love of 
God and the love of each 
other.   Abba Dorotheus 
said when you look at 
a wagon wheel, “Each 
spoke is a path of our 
lives.  Beginning at the 
outer rim, we all journey 
towards the center, the 
hub, which is Christ. 
But, you will notice that 
as each spoke comes 
closer to the hub, it also 
comes closer to the other 
spokes.  There is no other 
way.  If we are coming 
closer to Christ, we will 
necessarily be coming 
closer to each other.” 

Sr. Ann, OSBM also 
spoke about other 
Fathers of the Church 
and the Ecumenical 
Councils during the class.

Towards the conclusion 
of class, Sr.  Susanne 
Matwiyiw, OSBM, spoke 
about Iconography.  Sr. 
Susanne, OSBM said an 
icon is meant to be a 
window into the spiritual 
world.  “It is Scripture in 
color.”  

Sr. Susanne, OSBM, 
explained when someone 
begins to write an icon, 
they usually use dark 
colors in the beginning 
and then put layers of 
lighter colors on top of 
it.  She explained there is 

Basilian Spirituality Center hosts second class 
“What Shall We Teach?” Catechist Formation Program 

(continued from previous page)

Holy Trinity Chapel at the Sisters of the Order of St. Basil the 
Great, Fox Chase Manor, PA (Jenkintown)

a theological meaning of 
it which is that the light is 
brought from darkness.

Sr. Susanne, OSBM 
explained how when 
icons are blessed they 

are forbidden to be 
thrown away and icons 
belong not only in church 
but they belong in homes 
as well.

The class was interested 

in finding out the meaning 
of colors used in icons 
as well.  In particular, 
Sr. Susanne, OSBM, 
explained how the color 

The class listens to Sr. Ann, OSBM

(continued on next page)
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blue represents humanity 
and the color red 
represents divinity.  Sr. 
Susanne explained how 
the Theotokos, Mother 
of God, is usually seen 
wearing blue underneath 
with red on the outside.  
She represents humanity 
covered with divinity.   
Sr. Susanne explained 
how when you look at 
Jesus, He is clothed 
in red covered in blue 
symbolizing divinity 
covered with humanity.

Sr. Susanne, OSBM, 
also talked about facial 
features depicted in 
icons.  Lips are thin and 
gentle; they are not 
open, because lips praise 
the Lord. The eyes and 
ears are large because 
a spiritual person spends 
time listening to God’s 
words and seeking to 
do God’s will.  And wide 
foreheads are meant to 
represent wisdom and 
holiness.

Sr. Susanne, OSBM, 
picked out a few icons 
to talk about to the class.  
She noted how St. John 
the Baptist is shown with 
wings in the icon because 
he is the messenger of 
the Messiah.  The icon 
of the Theophany shows 
the Trinity.  And in the 
icon of the Dormition, 

Basilian Spirituality Center hosts second class 
“What Shall We Teach?” Catechist Formation Program 

(continued from previous page)

the Lord is holding His 
mother’s soul.

At the end of the day, 
the class visited Holy 
Trinity Chapel to see the 
icons and prayed the 
“Our Father.”

Article and photos: 
Teresa Siwak

For more information on the Sisters of the Order of St. Basil the 
Great/ Basilian Spirituality Center visit https://stbasils.com/ 

Watch videos with excerpts from the course on January 27, 2018 
https://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Sr.  Susanne, OSBM, talks about the Icon of St. John the Baptist

Icon of the Dormition at Holy Trinity Chapel
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   Традиційна Просфора на Оселі ОДВУ ім. О. Ольжича

                           

BUS TRIP FROM SCRANTON

Scranton’s St. Vladimir Ukrainian Greek Catholic Church is sponsoring a springtime bus trip to New York City 
on Saturday, May 19, 2018. There will be two stops in Manhattan: the 911 Memorial Museum at Ground Zero 
and the 42nd annual St. George Ukrainian Street Festival on the Lower East Side. Adults $70.00; Seniors 65+ 
$64.00; Youth 7 to 17 yrs. $62.00. Participants can follow the above two-stop itinerary or are free to do their 
own thing for part or all of the day. For those not visiting the Museum, the cost is $44.00. Departure from St. 
Vladimir Church, 428 North Seventh Avenue will be at8:00am and departure from New York City for home 
will be at 8:30pm.  For additional details and to make reservations contact Dave Pietryka at 570 954-8517 or 
Paul Ewasko at 570 563-2275. Due to the large number of visitors, Museum staff strongly recommends early 
confirmation of number of tickets to be ordered, therefore we ask that reservations and nonrefundable payment 
be made preferably before April 1. Check should be made out to St. Vladimir Church.

Лігайтон, Па. 

Протягом років на 
оселі ОДВУ ім. О. 
Ольжича в Лігайтоні, 
Па. відбувається 
традиційна просфора.  
Цим разом Просфора-
Свят Вечір відбувся 21-
го січня о год. 1-ій після 
полудня не лише для 
української спільноти, 
але і для американської 
публики, щоб показати і 
познакомити їх з нашими 
традиціями. Український 
народ, чи не один із 
всіх народів багатий на 

о. Володимир Баран

звичаї та обичаї. Різдво 
та різдвяний Цикл є 
найбільш традиційним, 
родинним і наймилішим 
святом свят в році, 
в якому колядники 
їхніми милозвучними 
колядами виголошують 
народження Ісуса 
спасителя всесвіту.

Із даним святом є також 
пов’язане особливе 
харчування та співи, які 
мають певну символіку 
та глибокий вияв 
мудрости.
 

Та коли вже заля 
була виповнена 
нашими учасниками і 
деякими зацікавленими 
чужинцями, о. 
Володимир Баран парох 
Української Католицької  
Церкви св. Володимира 
в Палмертоні, Па 
молитвою відкрив 
свято та поблагословив 
традиційні святочні 
страви.
 
Після обіду почалася 
мистецька програма, 
в якій о. Володимир 
знаний як просвітитель 
божої премудрости 
і справедливости, 
виявив і ще один свій 
талант на тлі музики. 
На своїм нерозлучним 

акордеоні він виконав, 
по мистецьки в’язанку 
наших милозвучних 
колядок і щедрівок, 
за що всі присутні 
винагородили його 
д о в г о т р и в а л и м и 
оплесками.
 
Відтак  ансамбль Казка 
з домішкою деяких 
присутніх, продовжував 
колядувати майже до 
заходу сонця.
          
На загал всі присутні 
були захоплені таким 
гарним звичаєм, 
а головно такими 
смачними стравами.       

   Прес-Служба ОДВУ  
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У неділю, 17-го 
грудня, 2017 р., святий 
Миколай відвідав дітей 
парафії УГКЦ св. Тройці 
у м. Сілвер Спрінґ, штат 
Меріленд. 

Діти, вдягнені у 
вишиванках і радісно 
вітали св. о. Миколая 
співом і віршиками. 
Св. Миколай привітав 
дітей і пригостив їх 
смаколиками.

Дітям так сподобалося 
виступати перед св. 
Миколаєм, що вони з 
великим натхненням 
вивчили ще більше 
віршів і пісень, а саме 
колядок, для наступного 
великого свята. У день 
Різдва Христового, 7-го 
січня, діти влаштували 
прекрасний Вертеп з 
колядками у церкві, 
серед них:

Діти парафії св. Тройці весело вітали Миколая і 
колядували на Різдво

Колядка  «Прилетіли 
Ангелята»--
Прилетіли Ангелята,
Як пташата з неба,
І співали всі Дитятку
Весело, як треба!

Приспів:  
Гей же, гей же! О 
Ісусе! 
Гей же, гей же! 
Слава! 
За щасливу тую 

нічку
Вічна тобі хвала  

У святкових програмах 
виступали Мар’яна 
Думенко, Марта 
Бреннмен, Данило 
Леськів, Діана Леськів, 
Маркіян Кошарич, 
Андрій Кривуцький, 
Данилко  Ґрейвз, 
Соломія Качур, 
Данило Качур, Ярема 
Качур, Маркіян 
Качур, Дарія Кіц.  
Виступи організували 
парафіянки Надія 
Леськів, Софія Качур 
та Леся Бреннмен, за 
сприяння о. Олександра 
Думенка.



Парафія св. Павла в Рамсей, Н. Дж., передає вітання 
отцеві Євгенові Монюку
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В УГКЦ назвали принципи, на основі яких вірні мають 
брати участь у суспільно-політичному житті країни

Четвер, 25 січня 2018, 
p.

Миряни не можуть 
стояти осторонь тих 
викликів, які переживає 
кожне суспільство в 
конкретних суспільно-
політичних та історичних 
обставинах. Саме 
тому Церкві належить 
право проголошувати 
усталені моральні 
принципи, зокрема 
ті, що стосуються 
соціального порядку. 
Основними принципами 
соціальної доктрини 
Церкви є: гідність 
людини, солідарність, 
субсидіарність та 
спільне благо. 

: 
Про це йдеться у 
першому розділі 
«Навчання Церкви» 
Д у ш п а с т и р с ь к о г о 
порадника «Покликання 
мирян до участі в 
суспільно-політичному 
житті країни», в якому 
Отець і Глава УГКЦ 
та Синод єписокпів 
закликають вірних 
брати активну участь у 
суспільно-політичному 
житті країни.

Отці Церкви 
п е р е к о н у ю т ь , 
що справедливе 
суспільство можливе 
лише тоді, коли воно 
будується на повазі 

до гідності людської 
особи, адже людина 
виступає критерієм 
розвитку і носієм 
суспільних відносин. 
Це фундаментальний 
принцип християнського 
морального та 
суспільного вчення. 
Б е з п о с е р е д н і й 
обов’язок Церкви 
загалом і кожного 
вірного зокрема - 
поширювати цю правду 
про людське життя та 
гідність людської особи 
в публічній сфері.

«Усвідомлення рівної 
гідності людей є 
запорукою і незмінною 
засадою абсолютної 
рівності і братерства 
між всіма людьми, 
незалежно від 
їхнього походження, 
національності, статі, 
культурної і класової 
приналежності», - 
наголошується у 
Д у ш п а с т р и с ь к о м у 
пораднику і додається, 
що забезпечення 
гідності людської особи 
та її прав є основною 
х а р а к т е р и с т и к о ю 
демократичного устрою 
суспільства.

А стосунки між людьми з 
різними переконаннями 
і цінностями, 
відзначається у 
документі, мають 
будуватися на основі 

принципу солідарності. 
«У зв’язку з цим ми 
наголошуємо на 
солідарності не тільки 
як на принципі, який 
визначає суспільний 
устрій, а і як на моральній 
чесноті. Солідарність 
у християнському 
розумінні має 
проявлятися передусім 
на рівні самої спільноти 
віруючих і передбачає 
такі відносини, за яких 
усі члени громади 
живуть і взаємодіють 
як один організм...» - 
мовиться у Пораднику.

Як і в соціальному вченні 
Церкви, наголошується 
у документі, у політичній 
концепції державного 
управління, коли 
йдеться про відносини 
органів державної 
влади, місцевого 
с а м о в р я д у в а н н я 
і громадянського 
суспільства, особливо 
важливим є принцип 
субсидіарності (лат. 
subsidium - допомога).
«Практичній реалізації 
принципу субсидіарності 
відповідають: повага до 
людської особи і родини 
та ефективне сприяння 
їхньому розвиткові; 
більш висока оцінка ролі 
асоціацій і громадських 
організацій; заохочення 
приватних ініціатив 
з боку поодиноких 
осіб чи спільнот, як-от 

кооперативного руху, 
спілок взаємодопомоги; 
н а я в н і с т ь 
р і з н о м а н і т н о с т і 
поглядів у суспільстві 
і відповідна система 
представництва всіх 
його складових; захист 
прав людини і меншин; 
д е ц е н т р а л і з а ц і я 
бюрократичного та 
а д м і н і с т р а т и в н о г о 
апарату; досягнення 
рівноваги між 
державним і приватним 
секторами; покладання 
більшої відповідальності 
на громадян як активних 
учасників політичного 
і соціального життя 
країни», - пояснються в 
Пораднику.

Кожен аспект 
суспільного життя має 
бути пов’язаний із 
принципом спільного 
блага, який не є простою 
сукупністю окремих 
благ кількох осіб, 
міста, регіону чи навіть 
держави. «Спільне 
благо – основна мета, 
до якої має прагнути 
суспільство і яка 
полягає в досягненні 
таких умов суспільного 
життя, щоб абсолютно 
кожна особа могла 
задовольнити свої 
основні фізіологічні, 
матеріальні та духовні 
потреби», - відзначають 

(Продовження на ст. 34)



в УГКЦ.

У Пораднику владики 
звертають також увагу 
мирян на ще один 
принцип участі в житті 
спільноти. «Ідеться 
про саму «участь», 
яка є основною 
х а р а к т е р и с т и к о ю 

демократії. Це означає, 
що кожен громадянин 
має не лише право, а й 
обов’язок бути активним 
учасником життя всієї 
держави як політичної 
спільноти. У цьому 
контексті пасивність чи 
бездіяльність є проявом 
байдужості, егоїзму, 

(продовження з попередньої сторінки)

В УГКЦ назвали принципи, на основі яких вірні мають 
брати участь у суспільно-політичному житті країни

лінивства, а отже, 
гріхом», - наголошується 
в Душпастирському 
пораднику «Покликання 
мирян до участі в 
суспільно-політичному 
житті країни».

Ілюстрація з сайту uspp.
ua

Департамент інформації
УГКЦ

h t t p : / / n e w s . u g c c .
u a / n e w s / v _ u g k t s _
nazval i_prints ipi_na_
osnov і _ yak i h_ v і r n і _
mayut_brati_uchast_u_
suspіlnopolіtichnomu_
zhittі_kraini_81677.html
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Глава УГКЦ вдруге отримав мандат на членство у 
Папській раді сприяння єдності християн

6 лютого 2018 p.

Окремим декретом 
Святіший Отець 
Франциск продовжив 
Б л а ж е н н і ш о м у 
Святославу мандат 
членства в Папській 
раді сприяння єдності 
християн. Про це Главу 
УГКЦ у своєму листі 
повідомив кардинал 
Курт Кох, президент цієї 
декастерії Ватиканської 

курії, інформують в 
УГКЦ.

Рішення Святішого 
Отця, ідеться в листі 
кардинала Коха, 
«зміцнює нашу з 
Вами тісну співпрацю 
та дає можливість і 
надалі збагачуватися 
Вашою компетентністю, 
гармонійно поєднуючи 
Ваші обов’язки та 
відповідальність із 

тими, що їх Святіший 
Отець доручив нашій 
декастерії».

Це вже другий 
п’ятирічний мандат 
членства Блаженнішого 
Святослава у Папській 
раді сприяння єдності 
християн з моменту його 
обрання Главою УГКЦ. 
Членами цієї декастерії 
є 15 кардиналів та 
інші експерти з питань 

екуменічного діалогу.

Завданням Ради є 
плекання автентичного 
екуменічного духу згідно 
з декретом Другого 
Ватиканського Собору 
«Unitatis redentigratio» 
та співпраця з іншими 
х р и с т и я н с ь к и м и 
Церквами.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
ugcc/69998

Глава УГКЦ на зустрічі з послами G7: «Ми переможемо 
у війні з Росією, але час настання перемоги залежить від 

швидкості і якості реформ»

Вівторок, 06 лютого 
2018 p.

Отець і Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 
разом з іншими членами 

ВРЦіРО 6 лютого 
в Києві зустрілися 
з надзвичайними 
і повноважними 
послами країн «Великої 
сімки» (G7) з метою 
обговорення питань 
свободи віросповідання 

та державно-
конфесійних відносин 
у міжнародному вимірі 
та участі об'єднаної 
релігійної спільноти 
України як частини 
с т р у к т у р о в а н о г о 
г р о м а д я н с ь к о г о 

суспільства у процесі 
реформ в Україні. 

У своєму слові 
Предстоятель УГКЦ 
відзначив, що це 

(Продовження на ст. 35)
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цікавий момент прямого 
діалогу спілкування 
між дипломатами 
такого високого рівня 
і представниками 
простих українців, 
п р е д с т а в н и к а м и 
г р о м а д я н с ь к о г о 
суспільства.

Глава УГКЦ наголосив, 
що релігійне 
середовище України, 
глави Церков, 
очільники різних 
релігійних спільнот 
відчувають суспільну 
відповідальність за 
долю України, за долю 
українського народу 
і нашої держави. 
«Сьогодні саме релігійні 
діячі, хоч це дивно чути 
і вам, і нам, мають чи 
не найбільший кредит 
довіри громадян 
України. Це збільшує 
нашу відповідальність. 
Бо кожне звернення, 
зокрема зроблене 
нами всіма разом 
як Всеукраїнської 
ради Церков, має 
надзвичайно великий 
вплив на долю нашого 
народу», – розповів 
Блаженніший Святослав 
послам G7.

Глава Церкви відзначив 
важливість питання 
реформ, які сьогодні 
потрібно пережити 

Україні як державі 
і українському 
суспільству. «Ми сьогодні 
вам дуже вдячні, що 
світова спільнота є на 
боці України, яка веде 
замовчувану війну проти 
російського агресора. 
Ми переконані, що 
український народ 
переможе в тій війні. Але 
час настання перемоги 
також залежить від рівня 
і швидкості внутрішніх 
реформ, які потрібно 
пережити українській 
державі», – сказав 
Предстоятель.

За його словами, 
реформи, які перед 
нами сьогодні стоять, 
є різними. «Одні, – 
вважає Блаженніший 
Святослав, – можуть 
давати швидкі політичні 
дивіденди нашим 
політикам, владі і 
опозиції, тому вони 
радше будуть багато 
на ті теми говорити. 
Але часто наші 
політики не бачать 
дальшої перспективи, 
бо всі вони думають 
термінами наступних 
виборів, які будуть через 
рік. Тому їхні програми 
недовготривалі. Але 
бачення, яке маємо ми, 
як представники Церков 
і релігійних організацій, 
є дальшим. Бо ми 

знаємо, що політики 
приходять і відходить, 
а український народ 
і українські Церкви 
та релігійні спільноти 
залишаються».

Є, продовжив Глава 
Церкви, і інші реформи, 
які, на думку світового 
співтовариства, є 
життєвонеобх ідними 
для України, але вони 
не принесуть швидких 
політичних дивідендів і 
можуть бути болючими 
для простих українських 
людей. Але ми знаємо, 
що їх потрібно робити 
вже сьогодні, хоча вони 
дадуть свої результати 
за два, три чи п'ять 
років. «Тому тут Церква 
часто виступає як добра 
мама. Коли в дитинстві 
нас болів зуб, то мамі 
треба було переконати 
нас йти до лікаря. Гадаю, 
що наша суспільна 
відповідальність як 
Церков і релігійних 
організацій може 
бути подібною. Ми 
можемо бути таким 
к а т а л і з а т о р о м 
реформування нашого 
суспільства в нашому 
служінні, як мати і 
вчителька для своїх 
людей. Зокрема 
минулого року Церкви 
і релігійні організації  
підтримали дві важливих 

реформи. Це медична 
і освітня реформи», – 
сказав Глава Церкви.

На його погляд, поки 
що залишається 
незрозумілим, які 
нагальні реформи 
обов'язково треба 
зробити для перемоги 
України вже цього 
року. «Ми знаємо, 
що цей рік може бути 
турбулентним для 
нашого суспільства. Ми 
можемо співпрацювати 
для миру, стабільності, 
розвитку справжньої 
демократії в Україні, 
аби перед виборами, 
які нас очікують, 
українське суспільство 
справді зрозуміло, що 
потрібно зробити і 
якою дорогою потрібно 
йти», – насамкінець 
сказав Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації 
УГКЦ

http://news.ugcc.ua/
news/glava_ugkts_na_
zustrіchі_z_poslami_g7_
mi_peremozhemo_u_
vіynі_z_rosі ieyu_ale_
n a s h a _ p e r e m o g a _
zalezhit_vіd_shvidkostі_і_
yakos t і _vnu t r і shn іh_
reform_81803.html

Глава УГКЦ на зустрічі з послами G7: «Ми переможемо 
у війні з Росією, але час настання перемоги залежить від 

швидкості і якості реформ»
(продовження з попередньої сторінки)
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УГКЦ відкриє у Львові сучасний геріатричний 
пансіонат

2 лютого 2018 p.

Львівська обласна рада передала приміщення з галузі охорони здоров’я монастирю василіан, 
де планують облаштувати сучасний геріатричний пансіонат, розповів заступник голови ЛОР 
Володимир Гірняк, передає Збруч з посиланням на Galinfo.

«Сподіваємось, що незабаром у Львівській області почне функціонувати один із перших 
приватних геріатричних пансіонатів», – заявив Володимир Гірняк.

«На минулому засіданні Львівської обласної ради вирішили передати монастирю василіан 
приміщення у селі Словіті Золочівського району. Раніше те приміщення належало галузі 
охорони здоров’я. Це питання на контролі у владики Ігоря Возьняка та юристів УГКЦ.

На цій території планують звести монастир, при якому діятиме пансіонат сучасного типу. 
Отці, які стажувались за кордоном, отримали корисний досвід, який хочуть матеріалізувати на 
практиці», – зазначив Володимир Гірняк.

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/69944


